
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

НАКАЗ
№ 38

4 березня 2021 року м. р івнє

Про утворення міжвідомчої 
робочої групи

З метою забезпечення взаємодії між правоохоронними та інт и ми 
державними органами, запобігання, виявлення і припинення кримінальних 
правопорушень, пов’язаних з нелегальною діяльністю автозаправних станцій 
та автогазозаправних пунктів, з урахуванням пропозицій та за згодою 
керівників правоохоронних та контролюючих органів, керуючись ст. ст. 11,25 
Закону України «Про прокуратуру», розділом IV Порядку координаційної 
діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності, 
затвердженого наказом Генерального прокурора від 08.02.2021 № 28,

НАКАЗУЮ:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з працівників органів 
Рівненської обласної прокуратури, Головного управління Національної поліції 
в Рівненській області, Управління Служби безпеки України в Рівненській 
області, Управління стратегічних розслідувань в Рівненській області 
Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, 
Поліської митниці Держмитслужби, Головного управління Державної 
фіскальної служби у Рівненській області, Головного управління Державної 
податкової служби у Рівненській області, Управління Державної 
архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області, Головного 
управління Держгеокадастру у Рівненській області, Управління Держпраці у 
Рівненській області, Головного управління Державної служби з надзвичайних 
ситуацій України у Рівненській області, Головного управління 
Держпродспоживслужби в Рівненській області та Житомирського 
прикордонного загону Державної прикордонної служби України у складі:



КОЗЛОВА 
Віталія Вікторовича

КОРОЛЬОВА 
Олексія Олексійовича

РИЖКА
Юрія Романовича

ДМИТРІЄВА 
Юрія Володимировича

МАТВІЙЧУК 
Ольгу Олегівну

ТИМОЩУКА
Станіслава Олександровича

- першого заступника керівника
Рівненської обласної прокуратури
(голова робочої групи);

начальника відділу нагляду за
- додержанням законів органами

фіскальної служби Рівненської обласної 
прокуратури (заступник голови робочої 
групи);

- прокурора відділу нагляду за 
додержанням законів органами
фіскальної служби Рівненської обласної 
прокуратури (секретар робочої групи);

начальника управління нагляду за
- додержанням законів Національною 

поліцією України та органами, які 
ведуть боротьбу з організованою та 
транснаціональною злочинністю 
Рівненської обласної прокуратури;

начальника відділу нагляду за
- додержанням законів територіальними 

органами поліції при провадженні 
оперативно-розшукової діяльності, 
дізнання, досудового розслідування та 
підтриманням публічного
обвинувачення управління нагляду за 
додержанням законів Національною 
поліцією України та органами, які 
ведуть боротьбу з організованою та 
транснаціональною злочинністю
Рівненської обласної прокуратури;

- заступника начальника відділу нагляду 
за додержанням законів
територіальними органами поліції при 
провадженні оперативно-розшукової 
діяльності, дізнання, досудового
розслідування та підтриманням 
публічного обвинувачення управління 
нагляду за додержанням законів 
Національною поліцією України та



з

ДЯЧУКА
Руслана Віталійовича 

ЗІМКУ
Юрія Леонтійовича

ЛУКАЩУКА 
Романа Івановича

РИЖОГО
Дмитра Миколайовича

НИКОНЮКА 
Сергія Олексійовича

УРУПА
Івана Вікторовича

ЛЯШУКА
Юрія Миколайовича

ОКЕРЕШКА 
Сергія Яковича

органами, які ведуть боротьбу з 
організованою та транснаціональною 
злочинністю Рівненської обласної 
прокуратури;

- начальника відділу розслідування 
особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в 
Рівненській області;

- начальника сектору превентивної 
комунікації відділу превенції 
Рівненського ВП ГУНП в Рівненській 
області;

старшого оперуповноваженого в ОВС 
3-го відділу (протидії організованим 
злочинним групам в органах державної 
влади) УСР в Рівненській області ДСР 
Національної поліції України;

- начальника 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в 
Рівненській області;

- старшого оперуповноваженого в ОВС 
3-го сектору ВКЗЕ УСБУ в Рівненській 
області;

- заступника начальника управління -  
начальника відділу оперативного 
реагування, запобігання та протидії 
контрабанді, кінологічного 
забезпечення управління забезпечення 
протидії митним правопорушенням 
Поліської митниці Держмитслужби;

- заступника начальника управління -  
начальника відділу протидії злочинам у 
сфері обігу товарів акцизної групи 
управління оперативно-розшукової 
діяльності ГУ ДФС у Рівненській 
області;

- заступника начальника відділу протидії 
злочинам у сфері обігу товарів акцизної



ПУЗИРКА 
Ігора Віталійовича

СЕМЕНЮКА 
Олега Юрійовича

ДУДНІКА 
Олега Олеговича

ЯНЧИКА
Сергія Сергійовича

ЛЕВЧЕНКА 
Віктора Степановича

НЕПОРАДУ 
Антона Сергійовича

КОВБУ
Олександра
Володимировича

групи управління протидії економічним 
правопорушенням ГУ ДФС у
Рівненській області;

- старшого оперуповноваженого з ОВС 
відділу протидії злочинам у сфері обігу 
товарів акцизної групи управління
протидії економічним
правопорушенням ГУ ДФС у
Рівненській області;

- старшого оперуповноваженого з ОВС 
відділу протидії злочинам у сфері обігу 
товарів акцизної групи управління 
протидії економічним
правопорушенням ГУ ДФС у
Рівненській області;

- старшого оперуповноваженого з ОВС 
відділу протидії злочинам у сфері обігу 
товарів акцизної групи управління 
протидії економічним
правопорушенням ГУ ДФС у
Рівненській області;

- старшого оперуповноваженого з ОВС
відділу протидії злочинам у сфері обігу 
товарів акцизної групи управління 
протидії економічним
правопорушенням ГУ ДФС у
Рівненській області;

- виконувача обов’язків начальника 
управління контролю за підакцизними 
товарами ГУ ДПС у Рівненській області;

- заступника начальника загону з
оперативно-розшукової діяльності -  
начальник головного відділу 
Житомирського прикордонного загону;

■ заступника начальника головного
оперативно-розшукового відділу
Житомирського прикордонного загону;



КОВПАКА
Сергія Олександровича

ДРИГУ
Романа Юрійовича

НІКОЛАЙЧУКА
Олександра
Володимировича

КОРЗУНА
Ростислава Валерійовича

ТОКАРЕЦЬ 
Наталію Сергіївну

КРАСЬКА
Богдана Олександровича

заступника начальника відділу — 
начальника групи боротьби з 
контрабандою відділу боротьби з 
транскордонною злочинністю головного 
оперативно-розшукового відділу 
Житомирського прикордонного загону;

начальника відділу техногенної безпеки 
управління запобігання надзвичайним 
ситуаціям ГУ ДСНС України у 
Рівненській області;

головного інспектора будівельного 
нагляду відділу нагляду за діяльністю 
уповноважених органів з питань 
архітектури та містобудування 
Управління Державної архітектурно- 
будівельної інспекції у Рівненській 
області;

заступника начальника — начальника 
Управління з контролю за 
використанням та охороною земель ГУ 
Держгеокадастру у Рівненській області;

начальника відділу нагляду на об’єктах 
підвищеної небезпеки та гірничого 
нагляду Управління Держпраці у 
Рівненській області;

2. Завданням групи

- начальника відділу державного нагляду 
за дотриманням санітарного 
законодавства Рівненського районного 
управління ГУ Держпродслужби в 
Рівненській області, 

запобігання, виявлення та припинення 
кримінальних правопорушень, пов’язаних з нелегальною діяльністю 
автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів.

3. В міру необхідності, за рішенням голови, проводити засідання 
міжвідомчої робочої групи та консультації між її учасниками.

4. Групі забезпечити невідкладне вжиття заходів, спрямованих на
ефективне запобігання, виявлення та припинення кримінальних
правопорушень, пов’язаних з нелегальною діяльністю автозаправних станцій



та автогазозаправних пунктів, обмін та одержання інформації щодо їх 
вчинення на території Рівненської області.

5. Голові робочої групи та його заступнику надавати кешвникам 
правоохоронних та інших державних органів Рівненської області пропозиції 
щодо вжиття скоординованих заходів до покращення стану протидії 
кримінальним правопорушенням вказаної категорії.
тао ав^™ " Виконання наказ надіслати начальникам Головного
У т а їн й Т  к Г  '-овальноїполіції в Рівненській області, Управління СБ

країни в Рівненській області, Управління стратегічних розслідувань в

Д ™ и т с л у ж б Г Г ДСР Нацюнальн0ї П о л і с ь к о " ™ ;Д ржмитслужби, Головного управління ДФС у Рівненській області
равління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській

УпХвшнгаТпжп0 УПрарЛШНЛ ДеРжге°кадастру у Рівненській області, 
У т я т и  Р «праці у Рівненській області, Головного управління ДСНС

У івненськш області, Г оловного управління
Держпродспоживслужби в Рівненській області та Ж и то м и р е™  
прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

7. Для відома наказ спрямувати керівникам місцевих прокуратур.
. Контроль за виконанням наказу здійснювати по відомствах.


