
ПОСТАНОВА 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

Справа № 4-121/12 

19 берсезня 2012 року Печерський районний суд м. Києва у складi: 
головуючий -суддя Новик Р.В., 
при секрстарі- Микитин О.В. 
за участю прокурора Бойко Н.O., 

розглянувши скаргу на протиправну бездіяльність Генеральної 
прокуратури України та зобов'язання вчинити дії, -

В С Т А Н О В И В: 

звернулася до суду зi скаргою, якою просила визнати протиправними 
бездіялність заступника начальника Головного управління представництва в cyдi. захисту 

інтересів громадян та держави при виконані судових рішень Генеральної прокуратури 
України Банчука М. щодо невиконання вимог ст. 97 КПК України, за заявою и 
представника______________  від 10.12.2011. 

Прокурор в судовому засіданні заперечувала проти задоволення скарги, просила в 
задоволення скарги відмовити, поенлаючпе:. на и бсзшдставшсть та необгрунтовашеть. 

Прсдсгавпик скаржника шдтрнмав « каргу, просив задоволыипи и з навсдсних в ж• Iв 1 
шдстав. 

Скаржник в судовс засщапня не з'лвилась, про час та мгсце розгляду справн була 
новщомлена належним чином, в судовому часчдаши приимас участь и прсдстаиник, за таких 
обставин, судом визнано можливим розыя.глги справу у вщеутшеть скаржника. 

Суд, внелухавши думку учаснимв пронесу, дослщпвшн MarcpiaJin судовоТ справн, 
днпнои наступною висновку. 

Згщно ч.2 ст. 236 Kl 1К УкраТни ди прокурора можуть буш оскаржсш до суду. 
Як вбачасться з Maiepiajiin справп, нрсдставник скаржника 

звсрпувся до ГснсральноТ прокуратур!! УкраТни з заявою вщ 10.12.2011 про злочин, в ямй 
просив поруппгги KpiiMinajibiiy справу за ознаками злочнпу передбаченого ст. 382 КК 
УкраТни Bi;iH0CH0 Прсм'ср-мнистра УкраТни Азарова М.Я., службовнх oci6 MinicTcpcTBa 
сощальноТ полпики УкраТни. Пенсшного фонду УкраТни та його структурних шдрозд'инв. 

Посплання прокурора у cupaei на тс, що вказану заяву не можлпво визнати заявою 
про злочин, судом визнасться бсзшдставним, оскшьки у змигп заяви викладсна суп» 
порушень закону, яку на думку заявнищ допустили Ирсм'ср-мппстр УкраТни Азарова М.Я., 
службо!Й особи MinicTcpcTBa сощальноТ полпики УкраТни, Пснснпюго фонду УкраТни та 
його структурних пщроздппв, с посилаиня на квал'фкацпо Тх дш зпдпо чинною КК 
УкраТни. с прохання про прпйиятгя рнпения в порядку ст. 97 КПК УкраТни. шдпис i дат 
особи, що и подас, що свшчить про гс, що вона складспа з дотриманням внмог статей 
крпмшалыю-процссуалыюю закону. 

Вщиовщио до внмог ст. 97 КПК УкраТни прокурор, с;пдчин. орган дпнаиия або 
суддя зобов'язаний прнймати заяви i повщомлення про вчннешн або шдготовлюваш 
злочини, и тому чисти i в справах. як\ не шдлягаюгь Тх вщданню. Но зая1и або пов'щомленню 
про злочини прокурор, слщчнй, орган ;изнапня або суддя зобов'язаш не iiiiiiinic тридеиною 
строку нрийняти одие з таких pinions*: порушит кримшальну справу; вщмовити в 
iiopyiiiciiiii кримшалыюТ справн; направит заяву або повщомлення за належшепо. 

Вщповщннх нроцссуалышх рниспь но зая1и представннка скаржника 
вщ 10.12.2011 Гснсралыюю прокуратурою УкраТни прийнято не було. 



За таких обставин суд вважає. що скарга ] с обґрунтованою іа підлягає 
задоволенню. 

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 97, 236 КІІК України 

П О СТА ПО ВИ В: 

Скаргу на протиправну бездіяльність Генеральної 
прокуратури України за зобов'язання вчинити дії - задовольнити. 

Заяву представника скаржника ^ Н Н ^ І Н І Н Н І Н ^ ^ И 1 0 . 1 2 . 2 0 1 1 про 
порушення кримінальної справи за ознаками злочину передбаченого ст. 382 КК України 
відносно Прем'єр-міністра України Азарова М.Я., службових осіб Міністерства соціальної 
політики України. Пенсійного фонду України та його структурних підрозділів направити 
Генеральному прокурору України для нриииятгя рішення в порядку ст. 97 КІІК України. 

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду міста Кигва через 
ІІсчсрськиґі районний суд м. Києва протягом п'ятнадцяти діб з дня її винесення. 

Суддя 
і '> Ї'С/ 

1\В. Новак 


