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Скарга 
на дії інспектора ДПС Рівненьської РО ДТ ОДДЗ 

Рахильчука Андрія Борисовича 

 

 Постановою ІДПС Рівненьської РО ДТ ОДДЗ Рахильчуком А.Б. серія ВК № 202411 по справі про 
адміністративне правопорушення від 20 вересня 2010 року, мене було притягнуто до адміністративної 
відповідальності за ч. 1 ст.126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та було накладене 
адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 800,00 гривень. 

Як вбачається з постанови по справі про адміністративне правопорушення, я, 20.09.2010 року о 06 
годин 25 хвилин, керуючи автомобілем Джип н/з ВВ 3070 ВА на 333 км. автошляху Київ-Чоп, при зупинці 
не передав для перевірки документи.  

           Вважаю дану постанову необґрунтованою, та такою, що не відповідає нормам КУпАП та 
винесеною з перевищенням компетенції суб’єкта владних повноважень. 

Обставини справи: 
 Я їхав з дотриманням всіх правил дорожнього руху, в мене не було несправностей автомобіля. Мене 
змусив зупинитися інспектор ДПС, коли на вулиці темно, десь з п'яти до шести ранку (набагато раніше, ніж 
вказано в постанові), машину ДАІ припарковано на обочині зустрічної смузі без габаритів, на дорозі (об'їзна 
м. Рівне) де йдуть ремонтні роботи. Інспектор Рахильчук Андрій Борисович підійшов і почав вимагати мої 
документи для перевірки. Я запитав в нього про "причину зупинки" і чому вони стоять в темноті та 
безпідставно зупиняють 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, бо він хотів 
нести їх в свою машину для перевірки чи вони не підробні, а на місці, як він мені пояснив, він не міг цього 
зробити, бо було темно. Він подивився документи (використовуючи ліхтарик), щось собі записав та побажав 
"щасливої дороги".  

 Згодом я отримає постанову поштою. Я навіть не підозрював, що на мене буде складений протокол 
та постанова, мені про це не повідомили на місці зупинки чим грубо порушили мої права, та перевищили 
свої службові повноваження. Ніхто і ні в чому мене не звинувачував, інсектор ДПС мабуть засмутився, що я 
не виконав його незаконні вимоги та не віддав йому в темряві документи, щоб він міг потім вимагати в мене 
хабара. Чи я мав би потім бігати за ним, щоб він мені їх віддав. Якщо я не пред'явив документи, як він 
вказує в постанові ВК № 202411, то чому ж тоді він мене не затримав, не зупинив свідків, які б це 
зафіксували, а якщо б я був би якимось злодієм чи перевозив наркотики, або ж автомобіль, яким я керував 
був викрадений. В такому випадку ІДПС не мають права відпускати водіїв, чи не так? Та звідки ж в 
інспектора тоді дані, по яких він склав протокол та постанову? В моїй машині були присутні свідки: 
Бабелюк Ірина Іванівна - моя жінка, Антоненко Андрій Дмитрович, та Антоненко Анастасія Олександрівна, 
які можуть підтвердити цю інформацію в суді. 

 Мабуть інспектор ДПС Рахильчук Андрій Борисович не склав протокол та постанову і не повідомив 
мене про це, тому що йому не підходив такий ранній час, і він не мав би бути на чергуванні так рано, тому 
він і склав протокол пізніше. 



 В постанові ВК № 202411 по справі про адміністративне правопорушення від 20 вересня 2010 року 
також зазначено що я отримав примірник постанови, там стоїть дата: 20.09.10р і якийсь підпис, я нічого не 
отримував та взагалі не знав про існування такої постанови.  

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 7, 276, 287, 288, 289, п. 3 ст. 293 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, ст. 2, 6 -11, 18, 19, 71, 104, 105, 106 Кодексу адміністративного 
судочинства України, - 

 
 ПРОШУ: 

1. Перевірити законність дій Рахильчука Андрія Борисовича, інспектора ДПС Рівненьської РО ДТ ОДДЗ                            

2. Скасувати постанову ВК № 202411 по справі про адміністративне правопорушення від 20.09.2010 року 

 

Додаток: 

- Копія постанови по справі про адміністративне правопорушення ВК № 202411 від 20.09.2010р. 

 

 

«30» вересня 2010 р.       ______________ /О.В. Бабелюк 

 


