Першому заступнику прокурора області
старшому раднику юстиції
Романовському О.

гр. Бабелюка Олександра Вікторовича

02167, м.Київ, вул. Лиськівська 28а, кв 319

Заява
Про притягнення до кримінальної відповідальності
Рахильчука Андрія Борисовича - інспектора ДПС Рівненської роти ДПС
та
відповідальних в сфальсифікованих результатах службової перевірки під керівництвом
Карпінця А.Я. - заступника начальника УДАI Рівненської обл.

Я вже направляв скаргу 30 вересня 2010р. на дії інспектора ДПС Рівненьської РО ДТ
ОДДЗ Рахильчука Андрія Борисовича про притягнення мене до адміністративної
відповідальності на підставі постанови ВК № 202411 по справі про адміністративне
правопорушення від 20.09.2010 року.
Ви відповіли мені листом 07/1/2-р від 19.10.2010р., що відправили за належністю
моє звернення, а саме Начальнику ВДАІ УМВС України в Рівненській обл. полковнику
міліції Слободенюку М.М.
Звідти я отримав рішення 70/4899 від 08.11.2010р., в якому мене повідомлено, що
було проведено службове розслідування та були підтверджені такі дані:
1. Моя зупинка ІДПС Рахильчуком А.Б. була законною та зроблена на підставі
орієнтування.
2. Що я не передавав документи на перевірку працівникам ДАІ.
3. Що свідками того, що я не передавав документи були гр. Баранович Ю.І. та
гр. Фурсович Р.С.
4. Що на місці вчинення правопорушення було винесено протокол та постанову
про притягнення мене до адміністративної відповідальності та накладення
штрафу.
5. Що я відмовився отримувати копії протоколу та постанови.

Всі ці речі - брехня. Дані сфабриковано, а ті співробітники, які проводили службову
перевірку є подільниками і мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності тому що,
насправді все було так:

1. Мене зупинив інспектор ДПС Рахильчук А.Б. з формулюванням "для
перевірки документів". Ні про жодну орієнтировку мене не було
повідомлено.
2. Мене зупинили незаконно, в темряві, та почали безпідставно вимагати
документи. Я безперешкодно іх продемонстрував, інспектор їх подивився в
присутності свідків (окрім мене в авто були ще 3 людини) та відпустив мене
та побажав "щасливої дороги".
3. Ніяких свідків окрім тих, що були в моїй машині не було.
4. Нічого ніхто не складав, не повідомляв та навіть мови про це не було.
5. Я не міг відмовитись, бо ніхто нічого не складав в моїй присутності.
02.12.2010р. я направив скаргу у відділ внутрішньої безпеки УМВС України в
Рівенській обл., в якій поскаржився на дії інспектора та результати розслідування УМВС
України в Рівенській обл. відділ Державтоінспекції.

Згодом, я отримав повідомлення № 18/18-Б-74 від 10.01.2011р. від відділу
внутрішньої безпеки УМВС України в Рівенській обл. про те, що вони провели своє
розслідування та підтвердили те, що на місці події не було ніяких свідків.
Це підтверджує правдивість моїх слів, про суть події. Інспектор Рахильчук А.Б. грубо
перевищив свої службові повноваження внаслідок образи на те, що я відмовився
виконувати його незаконні вимоги. Сфабрикував дані протоколу, постанови та письмового
пояснення перед своїм керівництвом. Внаслідок чого я мав би понести матеріальні збитки
та вже втратив багато часу на доказ того, що мене звинувачили безпідставно та незаконно.

На підставі вищенаведеного
ПРОШУ:

1. Притягти до кримінальної відповідальності інспектора ДПС Рахильчука А.Б.
2. Звільнити Рахильчука А.Б. з лав ДАІ.
3. Притягти до відповідальності подільників Рахильчука А.Б., які проводили службове
розслідування, що підтвердили його сфабриковану версію подій.
4. Скасувати постанову ВК № 202411 по справі про адміністративне правопорушення від
20.09.2010 року

ДОДАТКИ:

1. Копія постанови по справі про адміністративне правопорушення ВК №
202411 від 20.09.2010р.
2. Скарга від 30 вересня 2010р. на дії інспектора ДПС Рівненьської РО ДТ ОДДЗ
Рахильчука Андрія Борисовича
3. Копія листа № 07/1/2-р від 19.10.2010р.
4. Копія рішення 70/4899 від 08.11.2010р. ВДАІ УМВС України в Рівненській
обл.
5. Скарга у відділ внутрішньої безпеки УМВС України в Рівенській обл від
02.12.2010р.
6. Копія повідомлення № 18/18-Б-74 від 10.01.2011р. від відділу внутрішньої
безпеки УМВС України в Рівенській обл.

«20» січня 2011 р.

______________ /О.В. Бабелюк

