Слідчому судді
____________________ районного суду
_____________________ області
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Скаржник (потерпілий) ____________ (П.І.Б.)
Адреса: _________________________
Тел. ____________________________
Слідчий _______ВП ГУ НП України
в ____________ області
_________________ (П.І.Б.)
Адреса: _________________________
Тел. ____________________________
СКАРГА

на дії слідчого ________ ВП ГУ НП України в ____________ області
_____________ (П.І.Б.)
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_____________ року мною була подана заява до ________ ВП ГУ НП України в
____________ області про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого
ст. 190 КК України (Шахрайство).
Кримінальне провадження зареєстроване _________ року.
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Для повного та всебічного проведення досудового розслідування кримінального
провадження, забезпечення засад законності та дотримання прав і свобод учасників
судового провадження, ______ року __П.І.Б.________ звернувся до __________ ГУ НП
України в ________ області з клопотанням про проведення певних слідчих (розшукових)
дій та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні
№ _______________ від ______ року за ознаками кримінального правопорушення,
передбаченого частиною першою ст. 190 КК України.
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Слідчий __________ ВП ГУ НП в __________ П.І.Б. своєю постановою від
___________ року клопотання П.І.Б. ___ задовольнив частково, в частині проведення
одночасного допиту між потерпілим П.І.Б. та свідками П.І.Б. СВІДКА_1 та відмовив у
частині звернення до слідчого судді з клопотаннями:
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‒ про обшук ________ __________ приміщення за адресою : __________;

‒ про надання тимчасового дозволу до реєстрів руху грошових коштів, відкритих
на ім’я П.І.Б., документів ФОП П.І.Б. , які перебувають у ____________ ДПІ;
‒ надання тимчасового дозволу до документів, що знаходяться у ПрАТ «МТС
Україна «що містять інформацію про зв’язок, абонентів мобільних телефонів з номерами
телефонів П.І.Б., за період з ______ року по __________ року, а також встановити осіб, які:
‒ займалися підготовкою документів щодо дострокового розірвання договору, відкритого
на ім’я П.І.Б., та допитати їх як свідків; ‒ здійснювали оформлення договору на ім’я П.І.Б.,
та допитати їх як свідків;
‒ допит свідків провести після пред’явлення їм документів, які вони оформлювали;

‒ встановити адресу відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», де здійснювалось
дострокове розірвання договору П.І.Б. та оформлення договору з П.І.Б.;
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‒ провести впізнання працівниками ПАТ КБ «ПриватБанк» П.І.Б.;

