Генеральна прокуратура України
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Бабелюка Олександра Вікторовича
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Скарга
на дії Рівненської обласної прокуратури

20.09.2010р. на мене було незаконно складено протокол та постанову (про
адміністративне правопорушення ВК 202411 від 20.09.2010р.) без мого відома за моєю
відсутністю. (Інспектор спочатку мене відпустив, бо він не міг мені пояснити законність зупинки
авто о п'ятій ранку в темряві, а потім вирішив відігратися та "змайстрував" протокол та постанову,
яку згодом мені надіслали поштою)
30.09.2010р. я направив скаргу на дії інспектора ДПС Рівненської обл. Рахильчука А.Б., яку
прокуратура отримала (що підтверджено листом № 07/1/2-р від 19.10.2010р.) та направила моє
звернення Начальнику ВДАІ УМВС України в Рівненській обл. полковнику міліції Слободенюку
М.М.
Згідно моєї скарги було проведено службову перевірку МВС України відділом
Державтоінспекції (№ 70/4899 від 08.11.2010р.), в якій МВС покривало незаконні дії "своїх"
підлеглих та вказало, що нібито на місці де мене зупинив інспектор ДПС 20.09.2010р. були свідки,
які підтвердили факт того, що я не передав документи.
02.12.2010р. я направив скаргу на дії інспектора та високопоставлених посадовців МВС
України в службу внутрішньої безпеки ГУБОЗ ВВБ в Рівненської обл., які провели службове
розслідування та підтвердили (№ 18/18-Б-74 від 10.01.2011р.) те, що на місці події не було ніяких
свідків (окрім тих, що знаходились в моєму авто), а це означає, що інспектор ДПС Рахильчук А.Б.
вніс в офіційні документи (протокол та постанову, а згодом посприяв підробці службового
розслідування) завідомо неправдиві відомості, чим намагався змусити мене сплатити на користь
держави штраф на суму 800грн., які на сьогодні вже подвоїлися і становлять 1600грн.
20 січня 2011 року я відправив заяву до прокуратури Рівненської обл. про притягнення до
кримінальної відповідальності інспектора ДПС Рівненської роти ДПС Рахильчука А.Б. та
відповідальних в сфальсифікованих результатах службової перевірки під керівництвом заступника
начальника УДАІ Рівненської обл. Карпінця А.Я.

Прокуратура Рівненської обл. проігнорувала порушення закону України та покриває дії
інспектора ДПС Рахильчука А.Б. та співробітників МВС України відділ Державтоінспекції, які
проводили фіктивне службове розслідування, а саме: "внесення службовою особою до офіційних
документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача
завідомо неправдивих документів ", що регламентується статтею 366 кримінального кодексу України.

Також прокуратура Рівненської обл. в особі першого заступника прокурора обл.
О.Романовського проігнорувала статтю 97 кримінально-процесуального кодексу України:
"Обов'язковість прийняття заяв і повідомлень про злочини і порядок їх розгляду", а саме:
По заяві або повідомленню про злочин прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов'язані не пізніше
триденного строку прийняти одне з таких рішень:
1) порушити кримінальну справу;
2) відмовити в порушенні кримінальної справи;
3) направити заяву або повідомлення за належністю.

Тобто були порушені строки реагування на моє звернення. Прокуратура Рівненської обл.
отримала мою заяву 24.01.2011р. (повідомлення 08870522), а лист, який мені надіслано датується
21.02.2011р. (майже місяць!!).
Також вважаю, що було порушено статтю 99 кримінально-процесуального кодексу України:
"Відмова в порушенні справи":
При
відсутності підстав до
порушення
кримінальної
справи прокурор, слідчий, орган
дізнання або суддя своєю постановою відмовляють у порушенні кримінальної справи, про що
повідомляють заінтересованих осіб і підприємства, установи, організації.
Тобто відмова має бути оформлена "постановою про відмову в порушенні кримінальної
справи", яку я зможу оскаржувати. А мені надіслано звичайного листа (вих. № 07/1/2-1604-11).

На підставі вищенаведеного
ПРОШУ:

1. Відмінити рішення прокуратури Рівненської обл. (лист № 07/1/2-1604-11 від 21.02.2011р.)
2. Порушити кримінальну справу за статтею 366 кримінального кодексу України проти Рахильчука
Андрія Борисовича та подільників, які покривають злочини та проводять фіктивні перевірки.
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