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|1роктратура 9кра|ни

гвнвРАльнА пРокуРАтуРА
вул. Р!зниттька, 13/15' (и1в-1 1, 0!01 1

укРАтну1,
факс: 280-26-03

3аступнику прокурора
3апор!зько| област!
9ерному п.А.

3аболотна н.0.
вул. |{еремоги' \ 15-|29
м.3апор|хокя

Раправлято заяву 3аболотно] н.о. щодо мо}(ливого вчинення
протиправних д|й окремими прац!вниками Фрл;кон1к!дзевського Рв 3му
гумвс }кра|ни у 3апор|зьк!й област1 та з |ншлих питань.

|{ропонук) розглянути ![ в|дпов!дно до вимог чинного законодавства та
про резулъ'[ыт|4 необх|дно пов!до[лшги автора заяви у встановленому законом
порядку.

,2
!одаток: заявана у арк. пер1по}4у адресату.

}{ачальник в!дд1лу

упра вл!ння наглядово| д|яльност|
у крим1нальних провад}!(еннях
€/1!д.1ц; орган!в п рокуратури Р. Балабан
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|_[т':литяпат!$Ф!Ф област| розг]1януто 3атше звернення} яке над;г,тш.по з1 {1-'ъ'!|-, у11 !
!-^_==_---.-- --_т --,- -* \'/-_._^'-'__-_ ^- _- _:-__---- --^ т) 

-:-9-. РнЁ]!, !|!ш|[1 ||'!д !1|9уч,!9"-' "у.окур|1 1ур1,! укра!н}4, щ()д0 нс!!Ра!'01\]!рн[1х, на !}а,.шу ду].'{н-у, д|и
о'|!дчого [Б Фршкон1к!дзевського Рв гу},Б[ 9кра!н1.1 в 3апор|зьк[т"т област!
?имченко д.|. п|д час $озсд!дування к_!ои]'д|надьного цровадження
]ф12015080050000852 за ч.1 ст.125 1{!{ 9кра!н:а.

Роз'яснто}о' т|1о в1дпов1дно до ст. 40 кпк 9кра?ни сд|дчий орга}{у
досудового ро?сл!дування' зд|:1снюготь свот повноваженн.ч в!дпов!дно до в}{}{ог

ць0го !{одексу, с са]\{ост!т?нттм у сво}й {троцесуальн!т? д!яльност!, втрунання в
яку ос!б^ ттто т{Р \'я!лтт- т{я тР ?якон!]т.т]. тт.ът!т{.'!в2хсець зя6лттгъвтя.ть.с 6:":гяттт,1--") . ! ]*.19.'!|.!.1 ..уЁ!'9-оф'т\9п-' ;с|_\'_\'Р\'т.л<-' |':у'|. у-у! (2г|1'

.]ержавно! в-тад;а, орган}{ ьц|сцевог0 са}.{оврядування, п!дшрисмства' установ'1 та
орй}н;зац||, с;т;;;кбов| особи, 1нтш| ф1зинн1 особи зобов'язан| виконувати законн;
в!{}'{оги та процесуальн; р!:пення .';д"о.*

Ба:це звернення щодо неправо\т1рнт+х, на 8агь1, д}7}{ку. д!т? сд!дчого св
{}^-='...-'..!..:.-'-.-^^-'..-*^т)т)т.\г}.,т),-]\.-.-.^1.----*г!--':\*''Р_]д\цп!к!д5сб[ьк(,1{-' г{} 

' у ]ъ'[1)| укра!н1{ в 5аг10р!'зьк!!4 ,]0']'аст! не € заяво!о
про з.11оч;ан в|дпов!дно до ви}яог 9т. 214 кпк 9кра!нта, оск!дьки не м|ст}.1ть
обставттн та об'скт:твнттх да}{|{х, }т1о }'{ожуть св1деттти про вчт4нення
з;ртагя|нального цравопору11]ення, у зв'язку з чим' п!дстави для внесення
в!догсостей до €дтаного ре€стру досудов!.!х розсл!дувань в!дсутн|.

8|дпов!дно до ст"ст. з0-1, :з04 кпк !-кра!ни невнесення в!домосте;? про
кртам!нальне правопоруц!ення до €дтаного ре€стру досудов!{х розсл1ду"'**
}.{о}:е б,\,т!.! оскар)кено 8антд+ до с;!дчого судд! $рдксн!*;!дзевського ра::тонного
с}'ду протяго1\{ десяти дн1в з ]''{о}..{енту приЁаняття р!:шення, вчинення д|! або
6о. -]--' '',-.-.-!у!э;-\1л.]1,о{1\'9 1 |.
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