Свавіллю вінницької
міліції треба покласти
край!
Міліція потрібна громадянам
України для захисту
конституційних прав і свобод.
Але деякі правоохоронці вважають, що надані їм народом
повноваження вони мають використати для власного збагачення
чи послуг родичам, які скоїли злочини. В той же час, всі інші
громадяни, яким не пощастило бути родичем українського
міліціонера, нема на що надіятися, бо для них діє лише право
сили, а не Конституція і закони України.
Підтвердженням цих фактів є справа громадянки Оборончук
Тетяни, яка вже три роки не може домогтися справедливості із-за
корупції і халатності винницької міліції. Сталося це так.
В лютому 2009 року квартиру Оборончук залила її сусідка зверху
Кузьменко Л.П. Це сталося не вперше і терпіти цього не було вже
змоги. Оборончук повідомила сусідку, що звернеться до суду і
стягне вартість відновлювальних робіт, а також змусить ЖЕК
перевірити законність переобладнання квартири, що призвело до
залиття. У відповідь сусідка повідомила, що її племінник Олег
Черняк вінницький міліціонер, а тому їй нема чого хвилюватися.
Якщо Оборончук буде вимагати компенсацій, то вона сама буде
притягнута до відповідальності, а саме до кримінальної.
Так само і сталося. Оборончук отримала рішення суду щодо
стягнення з Кузьменко грошей, за залиття квартири, а у відповідь
міліція порушила справу про побиття сусідки. Кузьменко заявила,
що Оборончук вдарила її шваброю по голові. І хоча у справі не
було і немає жодних доказів вини, покази «потерпілої»
суперечливі і навіть не правдиві, що вона визнала в суді, справа
розслідується міліцією вже три роки. Звісно, що справа порушена
безпідставно і використовується для залякування Оборончук.
Вінницька прокуратура без діє і не бачить в діях міліції злочинів і
корупції, хоча всі факти свавілля очевидні і беззаперечні. Дійшло
навіть до того, що слідчий Белінський В.А. відверто пішов на
злочин – оголосив Оборончук у розшук, бо начебто не може її
знайти. Наміри міліції очевидні: зробити з Оборончук злочинця і
порушника закону, яка переховується від правосуддя. Потім

заарештувати, залякати і змусити відмовитися від компенсацій за
ремонт.
Сьогодні ми зібралися разом і прийшли до міліції, до начальників
які нічого не бачать, до прокурорів, які роблять вигляд, що закон
їх власність, а в міліції не буває свавілля і корупції.

Сидіти вдома і спостерігати, як руйнують родину
сусіда і грабують його майно – давня трагедія українців і
України.
Сидіти вдома і спостерігати, як засуджують і катують
інших – вкрай легковажно!
Бог дав нам родючу землю, чисту воду і безмежні
таланти. Треба захистити все подароване і перш за все,
захистити себе від свавілля правоохоронців і суддів, які
відчувають себе господарями нашої долі і землі.
НЕ ЧЕКАЙ ПОКИ ПРИЙДУТЬ ДО ТЕБЕ І ЗАБЕРУТЬ
В ТЕБЕ ВОЛЮ, МАЙНО І РОДИНУ!
Ставай поруч з нами і захисти себе вже сьогодні!
Ми гарантуємо захист кожному члену організації. Ми
знаємо, як перемагати!
Контактні телефони:
(093) 804-5555 (керівник)
(093) 804-3333 (секретар)
(093) 804-2222 (правозахисник)
Інтернет-сайт: www.obx.org.ua
E-mail: info@obx.org.ua

