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СКАРГА 

На дії УМВС України в Рівненській обл. відділ Державтоінспекції 

та сержанта міліції Рахильчука А.Б. 

 

 20 вересня 2010р. приблизно біля 06:00 ранку мене безпідставно зупинив інспектор ДПС Рахильчук 
А.Б. На вулиці було темно, а він вимагав мої документи для перевірки, хотів їх кудись нести, щоб перевірити 
чи вони не підробні. Я запитав в нього про "причину зупинки" і чому патруль стоїть в темноті без габаритів 
проміж технічного транспорту, який використовувався для ремонту доріг та безпідставно зупиняє авто. Він 
пояснив мені, що зупинив мене "для перевірки документів", що не є законною причиною зупинки 
транспортного засобу, що вказані в наказі № 111 від 27.03.2009р. Міністерства внутрішніх справ України. Я 
пред'явив інспектору документи в своїх руках, які він вимагав. Інспектор все БЕЗПЕРЕШКОДНО перевірив 
(використовуючи ліхтарик), щось собі занотував та побажав "щасливої дороги".  

 Згодом я отримаю постанову поштою. Мене ніхто ні в чому не звинувачував та не повідомляв, що 
буде складений протокол та постанова. При цій події були присутні 3 свідка (окрім мене), які можуть 
підтвердити цю інформацію. 

 Я направив скаргу від 30 вересня 2010р. на дії інспектора ДПС Рівненьської РО ДТ ОДДЗ Рахильчука 
А.Б. в ДАІ УМВС України в Рівненській обл., що він неправомірно та незаконно склав протокол на мене, не 
повідомив мене про це, та вписав там невірний час (на 30 хвилин пізніше, щоб було не так темно і все 
виглядало нібито він гарний та чемний інспектор). 

 Мою скаргу розглянув відділ ДАІ УМВС України в Рівненській обл. та повідомив мене листом вих. № 
70/4899 від 08.11.2010р. про наступне, що нібито інспектор ДПС Рахильчук отримав орієнтування, що 
невстановлений автомобіль типу "джип" когось там збив, та в нього було законне право мене зупиняти. 
Однак він мене НЕ ПОВІДОМИВ про це, та називав зовсім іншу причину зупинки. Також ДАІ УМВС України в 
Рівненській обл. в своєму листі вказує, що були свідки події (гр. Баранович Ю.I. та гр. Фурсович Р.С.) того, що 
я не передав документи Інспектору ДПС. Я НАГОЛОШУЮ, що ніяких свідків даної події, крім тих, що 
знаходились в моєму авто НЕ БУЛО. Всі ці відписки - чистої води фабрикування даних та перевищення 
службових повноважень. Чи в нас в країні так заведено, що Інспектори ДАІ мають право сидіти в кущах та 
вимагати хабара в водіїв, а тих хто не платить їм, намагаються карати таким незаконним чином. 

 Чи не повинен був би інспектор мене затримати, якщо я не передаю йому документи для 
перевірки? А якби ж я і був тим невстановленим водієм, що збив ту нещасну людину? Чи повинен був би 
інспектор  мене відпускати, не перевіривши документи? Чи не повинен був би інспектор притягти свідків, які 
б зафіксували те, що я відмовився підписувати протокол та постанову (бо мені повідомлено лише про тих 
нібито існуючих свідків, без адреси, паспортних даних - лише якісь прізвища та ініціали, які зафіксували лише 
те, що я, як стверджує Рахильчук А.В. відмовився передати документи).  

 



 

 На підставі вищевикладеного: 

 

 

ПРОШУ: 

1. Провести службове розслідування питання, в якому інспектор ДПС Рахильчук А.Б. перевищив свої 
службові повноваження, коли зупинив мене безпідставно, вимагав в темряві мої документи, не повідомив 
мене про те, що на мене буде складений протокол та постанова. Та найголовніше - він фабрикує дані, та 
приписує свідків, яких не було.  

2. Також прошу розслідувати, чому ДАІ УМВС України в Рівненській обл. написало мені листа 08.11.2010р., а 
до пошти воно дійшло лише 19.11.2010р. Чи на відправку листа потрібно 11 діб ? 

3. Перевірити, чи ті свідки, що вказані в листі від ДАІ УМВС України в Рівненській обл. реальні люди, чи 
можуть вони підтвердити інформацію, що вони нібито були свідками даної ситуації. 

4. Притягти винних до відповідальності та встановити істину. 

5. Повідомити мене письмово про результат розслідування. 

 

Додатки: 

1. Скарга надії інспектора ДПС Рівненьської РО ДТ ОДДЗ Рахильчука Андрія Борисовича. 

2. Копія листа від ДАІ УМВС України в Рівненській обл. № 70/4899 від 08.11.2010р. 

 

 

 

 

 

 

 «02» грудня 2010 р.       ______________ /О.В. Бабелюк 

 


