1. Президенту України Ющенко В.А.
2. Прем’єр-Міністру України Тимошенко Ю.В.
3. Голові Верховної Ради України.
4. Уповноваженій з захисту прав людини Н.Карпачовій.
5. Голові ради національної безпеки Р.Богатирьовій.
6. В.о.Голови Служби Безпеки України Наливайченко.
7. Міністрові МВС Луценку.
8. Генеральному прокурору України Медведьку.
9. Вищій Раді Юстиції України.
Заступника Голови Правління Вінницької обласної
молодіжної організації „Чумацький шлях” Гаргата
Андрія Івановича, м.Вінниця, вул..Крутий спуск, 2, кв. 2,
інд. 21050
З А Я В А.
29.09.2008 р. суддя Вінницького окружного адміністративного суду Мультян Марина Бондівна
прийняла незаконну ухвалу про відмову в забезпеченні поданого головою Правління ВОМО
„Чумацький шлях” Чумаком С.В. адміністративного позову до Вінницького міськрайонного
відділення ДАІ УМВС України у Вінницькій області. Ми вважаємо, що суддя Мультян М.Б.
прийняла цю ухвалу під тиском „Нашої України”, яка має усю повноту влади у Вінницькій області.
Аналізуючи поведінку виконавчої і законодавчої влади Вінницької області по відношенню до
Чумака Сергія Вікторовича та очолюваної ним Вінницької обласної молодіжної організації
„Чумацький шлях” ми констатуємо наступне:
судова влада (суддя Мультян М.Б.), міліція ( начальник УМВС Поліщук В.К.), прокуратура (
прокурор Вінницької області Шморгун О.С.), виконавча влада (голова Вінницької обласної державної
адміністрації Домбровський О.Г.), представницька влада (голова Вінницької обласної ради
Заболотний Г.М.) використовується керівництвом „Нашої України” з метою позбавлення Чумака С.В.
засобів до існування, а отже знищення як біологічної істоти. Причиною такої поведінки „Нашої
України” є критика Чумаком С.В. керівництва Вінницької області в корупційних, незаконних,
протиправних діях, а також активна діяльність Чумака по захистові Конституційних прав громадян,
симпатизування Блоку Юлії Тимошенко.
Просимо припинити політичну розправу над Чумаком С.В., а також:
- порушити кримінальні справи проти безпосередніх виконавців розправи старшого лейтенанта
міліції, інспектора адміністративної практики ВДАІ м.Вінниці Бевза М.В., прапорщика міліції,
інспектора ІДПС роти ДПС ВДАІ м.Вінниці Матіюка Я.І.
- розпочати дисциплінарне провадження проти судді Вінницького окружного адміністративного суду
Мультян М.Б. за порушення присяги судді.
- порушити кримінальну справу проти політичного керівництва „Нашої України”, з’ясувати роль в
політичній розправі над Чумаком С.В.:
начальника УМВС у Вінницькій області Поліщука В.К;
прокурора Вінницької області Шморгуна О.С.;
голови Вінницької облдержадміністрації Домбровського О.Г.;
голови Вінницької обласної ради Заболотного Г.М.
ДОДАТКИ:
1.Копія Ухвали по амін справі № 2-а-10604/08 від 23.09.2008 р.
2.Копія Заяви про злочин прокурору м.Вінниці від 29.08.2008 р.
3.Копія амін позову від 31.08.2008 р.
4.Копія заяви прокурору м.Вінниці від 04.09.2008 р.
5.Копія заяви начальнику УМВС Вінницької області від 09.09.2008 р.
6.Копія заяви голові Вінницького окружного адмінсуду від 10.09.2008 р.
7.Копія заяви про забезпечення адмінпозову-2 від 12.09.2008 р.
8. Копія заяви прокурору м.Вінниці від 17.09.2008 р.

23 вересня 2008 р. м.Вінниця

За Дорученням Правління
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До Генерального Секретаря Організації Об’єднаних Націй
До Ради Європи
До Урядів усіх держав світу та їх народів
Заступника Голови Правління Вінницької обласної
молодіжної організації „Чумацький шлях” Гаргата
Андрія Івановича, м.Вінниця, вул..Крутий спуск, 2, кв. 2,
інд. 21050
З В Е Р Н Е Н Н Я.
Шановний Генеральний Секретар ООН!
Шановні члени Ради Європи!
Шановні Уряди держав світу!
Шановні громадяни – жителі планети Земля!
Після звернення до Вас лідера ВОМО „Чумацький шлях” Сергія Чумака від 29.08.2008
р. керівництво Вінницької області, використовуючи судову систему, міліцію і прокуратуру –
намагається змусити Чумака С.В. припинити його громадсько-політичну та правозахисну
діяльність.
29.09.2008 р. суддя Вінницького окружного адміністративного суду Мультян Марина
Бондівна прийняла незаконну ухвалу про відмову в забезпеченні поданого головою
Правління ВОМО „Чумацький шлях” Чумаком С.В. адміністративного позову до
Вінницького міськрайонного відділення ДАІ УМВС України у Вінницькій області. Ми
вважаємо, що суддя Мультян М.Б. прийняла цю ухвалу під тиском „Нашої України”, яка має
усю повноту влади у Вінницькій області.
Аналізуючи поведінку виконавчої і законодавчої влади Вінницької області по
відношенню до Чумака Сергія Вікторовича та очолюваної ним Вінницької обласної
молодіжної організації „Чумацький шлях” ми констатуємо наступне:
судова влада (суддя Мультян М.Б.), міліція ( начальник УМВС Поліщук В.К.), прокуратура (
прокурор Вінницької області Шморгун О.С.), виконавча влада (голова Вінницької обласної
державної адміністрації Домбровський О.Г.), представницька влада (голова Вінницької
обласної ради Заболотний Г.М.) використовується керівництвом „Нашої України” з метою
позбавлення Чумака С.В. засобів до існування, а отже знищення як біологічної істоти.
Причиною такої поведінки „Нашої України” є критика Чумаком С.В. керівництва Вінницької
області в корупційних, незаконних, протиправних діях, а також активна діяльність Чумака по
захистові Конституційних прав громадян, симпатизування Блоку Юлії Тимошенко.
Просимо припинити політичну розправу над Чумаком С.В., а також звернутись до
української влади з вимогою:
- порушити кримінальні справи проти безпосередніх виконавців розправи старшого
лейтенанта міліції, інспектора адміністративної практики ВДАІ м.Вінниці Бевза М.В.,
прапорщика міліції, інспектора ІДПС роти ДПС ВДАІ м.Вінниці Матіюка Я.І.
- розпочати дисциплінарне провадження проти судді Вінницького окружного
адміністративного суду Мультян М.Б. за порушення присяги судді.
- порушити кримінальну справу проти політичного керівництва „Нашої України”, з’ясувати
роль в політичній розправі над Чумаком С.В.:
начальника УМВС у Вінницькій області Поліщука В.К;
прокурора Вінницької області Шморгуна О.С.;
голови Вінницької облдержадміністрації Домбровського О.Г.;
голови Вінницької обласної ради Заболотного Г.М.
Допоможіть!
Зупиніть бандитів!
За Дорученням Правління
ВОМО „Чумацький шлях”
23 вересня 2008 року

А.І.Гаргат

