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РІШЕННЯ

—5"-24 2022

□ щезнення депутатів Перегінської селищної ради до 
ггішніх Справ України Дениса Монастирського 
а 5 правління Служби Безпеки України Віктора Назарука 
я Г. зовного Управління Національної 
ІЬано-Франківській області Сергія Безпалько

■рд на значну громадську стурбованість, пов’язану з поширенням наркоманії на 
воєнне ької територіальної громади, усвідомлюючи негативні наслідки цієї 
|ищ з часом набуває все більших масштабів, з метою протидії поширенню 
І іготтьои з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та 
■№ території Перегінської територіальної громади, керуючись Законом України 
■є сам: врядування в Україні», селищна рада
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Міністру внутрішніх справ України 
МОНАСТИРСЬКОМУ 
Денису Анатолійовичу

Київська область, 
м. Київ, 

вул. Богомольця 10

Слава Україні!!!

Шановний Денисе Анатолієвичу!

'•/и. депутати Перегінської селищної ради, обрані громадою, яка 
'■вед. газово зверталася до нас з масовим розповсюдженням та вживанням 
ииі< дими людьми наркотичних препаратів різним складом, вкрай стурбовані 
■игуацією, яка склалася під час воєнного періоду на території селища 

Еете пінське. На даний час в Перегінську встановлені два пости, завдяки 
Ьобсті місцевої самооборони, неодноразово при огляді машин були виявлені 
|Ьшг котичні засоби в наших громадян. На той час на місце події були 
■иидикані працівники поліції, які провели слідчі дії. Авто, яке привозило 
Ивскотичні речовини, було забрано до поліцейського відділку Калуського 
1 рай ?ну. який розташований в селищі Рожнятів.

(Ми, депутати, спільно з громадою, надіялися на те, що під час 
явлення одразу такий інцидент буде мати завершення, однак вийшло дещо 

ід іншому, на жаль...
31 березня 2022 року жителями урочища «Башти» Перегінської 

’ громади було відслідковано факт розміщення так званих «закладок» на їхніх 
І присадибних ділянках молодими людьми, особи яких було встановлено 

працівниками поліції та слідчою групою, які прибули на виклик громади.
Такий самий інцидент: знову виявлення громадою молодих людей на 

І тому ж самому місці, а саме молодий хлопчина з геолокацією на телефоні, 
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прийшов туди ж 2 квітня 2022 року забирати напевно ту ж саму наркотичну 
речовину. На місце події виїхали працівники поліції та слідчо оперативна 
група.

Однак жителі нашої громади, говорять про те, що на місці події почули 
такі речі, що для того, щоб кримінально покарати громадян, необхідно 
провести експертизу наркотичних речовин, їхній вмістимий склад, а ткож, 
що це потрібно довго доказувати.

Шановний Денисе Анатолієвичу, ми, депутати Перегінської селищної 
ради на чисельні звернення громади щиро просимо Вас, в такий нелегкий для 
країни час, коли Влада та Громада, спільно з силовим блоком відстоює 
незалежність та суверенітет нашої держави, коли одні люди гинуть 
захищаючи рідну землю, то інші «молодики» в той час, під прикриттям 
«ВЕЛИКИХ ЧИНІВ» заробляють гроші, затягуючи молоду націю під вплив 
наркотичних речовин. Ви зрозумійте нас, що тільки на посту гри рази було 
виявлено нарко сировину в автомобілях, двічі громадою Тоді виникає 
запитання, що ж саме робилося, коли ще не було цілодобового патрулювання 
вулиць та встановлених постів Ті молодики, яких було затримано на місці 
події вели себе зверхньо та впевнено. Багато хто з них вже був кримінально 
покараний. Усвідомлюючи те. що зараз основним завданням для вас та всіх 
нас є боротьба з російським агресором, всеодно просимо вас вжити 
необхідних заходів, щодо покарання всіх причетних осіб, до розповсюдження 
нарко сировини, дані про яких знаходяться в місцевій поліції.

Наперед вдячні за розуміння! Просимо в зручний для Вас час провести 
робочу зустріч на території Перегінської громади.

Депутати Перегінської селищної ради
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Начальнику управління 
Служби Безпеки України 

в Івано-Франківській області, 
НАЗАРУКУ Віктору Вікторовичу

Івано-Франківська область, 
м. Івано-Франківськ 

вул. Академіка Сахарова 15 
76000

Слава Україні!!!

Шановний Вікторе Вікторовичу!

Ми, депутати Перегінської селищної ради, обрані громадою, яка 
оразово зверталася до нас з масовим розповсюдженням та вживанням 
ими людьми наркотичних препаратів різним складом, вкрай стурбовані 
аєю, яка склалася під час воєнного періоду на території селища 
нське. На даний час в Перегінську встановлені два пости, завдяки 
місцевої самооборони, неодноразово при огляді машин були виявлені 
ичні засоби в наших громадян. На той час на місце події були 
сані працівники поліції, які провели слідчі дії. Авто, яке привозило 
ичні речовини, було забрано до поліцейського відділку Калузького 
г, який розташований в селищі Рожнятів.

Ми, депутати, спільно з громадою, надіялися на те, що під час 
гння одразу такий інцидент буде мати завершення, однак вийшло дещо 
юму, на жаль...
31 березня 2022 року жителями урочища «Башти» Перегінської 
ти було відслідковано факт розміщення так званих «закладок» на їхніх 
хибних ділянках молодими людьми, особи яких було встановлено 
тиками поліції та слідчою групою, які прибули на виклик громади.
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Такий самий інцидент: знову виявлення громадою молодих людей на 
ж самому місці, а саме молодий хлопчина з геолокацією на телефоні, 

■юв туди ж 2 квітня 2022 року забирати напевно ту ж саму наркотичну 
вгну На місце події виїхали працівники поліції та слідчо оперативна

Однак жителі нашої громади, говорять про те, що на місці події почули 
речі, що для того, щоб кримінально покарати громадян, необхідно 
ести експертизу наркотичних речовин, їхній вмістимий склад, а ткож, 
є потрібно довго доказувати.
Шановний Вікторе Вікторовичу, ми, депутати Перегінської селищної 

■а чисельні звернення громади щиро просимо Вас, в такий нелегкий для 
■ час. коли Влада та Громада, спільно з силовим блоком відстоює 
вежність та суверенітет нашої держави, коли одні люди гинуть 
_2-?ЧИ рідну землю, то інші «молодики» в той час, під прикриттям 
ІИКИХ ЧИНІВ» заробляють гроші, затягуючи молоду націю під вплив 
етичних речовин. Ви зрозумійте нас, що тільки на посту три рази було 
ієно нарко сировину в автомобілях, двічі громадою. Тоді виникає 
гання, що ж саме робилося, коли ще не було цілодобового патрулювання 
еь та встановлених постів. Ті молодики, яких було затримано на місці 
вели себе зверхньо та впевнено. Багато хто з них вже був кримінально 

раний. Усвідомлюючи те, що зараз основним завданням для вас та всіх 
є боротьба з російським агресором, всеодно просимо вас вжити 
хиних заходів, щодо покарання всіх причетних осіб, до розповсюдження 
с сировини, дані про яких знаходяться в місцевій поліції.
Наперед вдячні за розуміння! Просимо в зручний для Вас час провести 

=у зустріч на території Перегінської громади.

Депутати Перегінської селищної ради __
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Начальнику головного управління 
національної поліції 

в Івано-Франківській області, 
полковнику поліції 

БЕЗПАЛЬКУ Сергію Вікторовичу

Івано-Франківська область,
м. Івано-Франківськ 

вул. Академіка Сахарова 15 
76018

Слава Україні!!!

Шановний Сергію Вікторовичу!

Ми, депутати Перегінської селищної ради, обрані громадою, яка 
кнноразово зверталася до нас з масовим розповсюдженням та вживанням 
■є ■:дими людьми наркотичних препаратів різним складом, вкрай стурбовані 
■иуащєю, яка склалася під час воєнного періоду на території селища 
шерегінське. На даний час в Перегінську встановлені два пости, завдяки 
роботі місцевої самооборони, неодноразово при огляді машин були виявлені 
Вркпичні засоби в наших громадян. На той час на місце події були 
■ ч. :<ані працівники поліції, які провели слідчі дії. Авто, яке привозило 
■аг є пічні речовини, було забрано до поліцейського відділку Калуського 
■й■ . який розташований в селищі Рожнятів.

Ми. депутати, спільно з громадою, надіялися на те, що під час 
■ведення одразу такий інцидент буде мати завершення, однак вийшло дещо 
ж іншому, на жаль...

31 березня 2022 року жителями урочища «Башти» Перегінської 
Йрждди було відслідковано факт розміщення так званих «закладок» на їхніх 
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присадибних ділянках молодими людьми, особи яких було встановлено 
працівниками поліції та слідчою групою, які прибули на виклик громади.

Такий самий інцидент: знову виявлення громадою молодих людей на 
тому ж самому місці, а саме молодий хлопчина з геолокацією на телефоні, 
прийшов туди ж 2 квітня 2022 року забирати напевно ту ж саму наркотичну 
речовину На місце події виїхали працівники поліції та слідчо оперативна 
група

Однак жителі нашої громади, говорять про те, що на місці події почули 
такі речі, що для того, щоб кримінально покарати громадян, необхідно 
провести експертизу наркотичних речовин, їхній вмістимий склад, а ткож, 
що це потрібно довго доказувати.

Шановний Сергію Вікторовичу, ми, депутати Перегінської селищної 
ради на чисельні звернення громади щиро просимо Вас, в такий нелегкий для 
країни час, коли Влада та Громада, спільно з силовим блоком відстоює 
незалежність та суверенітет нашої держави, коли одні люди гинуть 
захищаючи рідну землю, то інші «молодики» в той час, під прикриттям 
«ВЕЛИКИХ ЧИНІВ» заробляють гроші, затягуючи молоду націю під вплив 
наркотичних речовин. Ви зрозумійте нас, що тільки на посту три рази було 
виявлено нарко сировину в автомобілях, двічі громадою Тоді виникає 
запитання, що ж саме робилося, коли ще не було цілодобового патрулювання 
вулиць та встановлених постів. Ті молодики, яких було затримано на місці 
події вели себе зверхньо та впевнено. Багато хто з них вже був кримінально 
покараний. Усвідомлюючи те, що зараз основним завданням для вас та всіх 
нас є боротьба з російським агресором, всеодно просимо вас вжити 
необхідних заходів, щодо покарання всіх причетних осіб, до розповсюдження 
нарко сировини, дані про яких знаходяться в місцевій поліції.

Наперед вдячні за розуміння! Просимо в зручний для Вас час провести 
робочу зустріч на території Перегінської громади.

інської селищної ради
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