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ЗАЯВА-ЗАПИТ
за скаргою Канцара В.Д. на бездіяльність Генеральної прокуратури України
(вих.№12-86 від 15.11.2012 року)
У провадженні Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ знаходиться справа №5-5110ск13.
Постановою від 17.09.2013р. – матеріали справи за скаргою Канцара В.Д. на
бездіяльність Генеральної прокуратури України (вих.№12-86 від 15.11.2012 року)
були витребувані для перевірки в касаційному порядку.
Статтею 392 КПК України (1960) встановлені строки розгляду справи у
касаційному суді.
Так, касаційна скарга на судові рішення, зазначені і у частині другій статті 383
цього Кодексу, призначається до касаційного розгляду – не пізніше двох місяців з дня
винесення постанови про призначення справи до касаційного розгляду.
У касаційній скарзі вих.№13-67 від 19.06.2013р., Канцара В.Д. звертався з
проханням:
«1. В разі пропущення строку –поновити строк на касаційне оскарження;
2. Ухвалу від 05.03.2013г. Колегії суддів судової палати у кримінальних справах
Апеляційного суду м.Києв у справі № 11-сс/796/264/2012 – скасувати;
3. Справу направити на судовий розгляд по суті в Печерський районний суд
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м.Київ в іншому складі суду.
4. Визнати постанову від 03.12.2012р. Печерського районного суду м.Києв та
ухвалу від 05.03.2013р. Апеляційного суду м.Києв такими, що порушують право особи
на доступ до правосуддя.
5. Визнати постанову від 03.12.2012р. Печерського районного суду м.Києв та
ухвалу від 05.03.2013р. Апеляційного суду м.Києв такими, що спрямовані на:
- уникнення членами організованого злочинного угрупування (надалі – ОЗУ,
посилання корупціонер

Лещенко,

засуджені

бандити-рецидивісти

Шаройкін,

Чівіленко та інші) кримінальної відповідальності;
- заподіяння Канцара В.Д. матеріальної і моральної шкоди зазначеними членами
ОЗУ.
6. За результатами розгляду касаційної скарги вих.№13-67 від 19.06.2013р. –
прийняти відповідне рішення відносно судді Печерського районного суду м.Києв
Кицюк В.П. та Колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Апеляційного суду м.Києв в складі Єфимової О.І., Бартащук Л.В., Коваль С.М..
7. Після обшуку з елементами грабежу і тортур (посилання відео), більш ніж
ста судових засідань (посилання), семи років перебування під запобіжним заходом у
вигляді застави та підписки про невиїзд (посилання), у зв'язку з важким
матеріальним

становищем

Канцара

В.Д.

–

прийняти

рішення

аналогічне

резолютивній частині ухвали від 12.04.2013р. по справі № 642/1218/13 Ленінського
районного суду м.Харкова (посилання ухвала), тобто розглянути вих.№13-67 від
19.06.2013р. в режимі відео конференції з Алчевським міським судом Луганської
області, де Канцара В.Д. буде перебувати у визначену Вищим спеціалізованим судом
України з розгляду цивільних і кримінальних справ дату та час розгляду справи».
Разом з тим, Канцара В.Д. до теперішнього часу не має відомостей щодо
результатів розгляду касаційної скарги вих.№13-67 від 19.06.2013р.
На підставі вищевикладеного, згідно до ст.392, 396 КПК України (1960),–
ПРОШУ:
1.

Вищий

спеціалізований

суд

України

з

розгляду

цивільних

і

кримінальних справ (до судової палати з кримінальних справах).
Повідомити Канцара В.Д. про результати розгляду касаційної скарги вих.№1367 від 19.06.2013р. – шляхом направлення відповідного судового рішення
рекомендованим листом на адресою: пр.Металургів, 48, вбудовано-прибудоване
приміщення, м. Алчевськ Луганської обл. 94206.
2. Печерський районний суд м. Києва
У разі направлення справи за скаргою Канцара В.Д. на бездіяльність
Генеральної прокуратури України (вих.№12-86 від 15.11.2012 року) для судового
розгляду по суті в Печерський районний суд м.Київ суду – повідомити Канцара В.Д.
про призначення справи до розгляду шляхом направлення відповідного судового
рішення

рекомендованим

листом

на

адресою:

пр.Металургів,

48,

вбудовано-прибудоване приміщення, м. Алчевськ Луганської обл. 94206.
В.Д. Канцара
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Документ1.

12.02.2015г. Новый генпрокурор Шокин просит Раду дать согласие на арест троих судей Печерского
райсуда
...на задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей трех судей Печерского
районного суда города Киева А.Царевич, В.Кицюка и С.Вовка.
Первоисточник

Копия верна

Канцара В.Д.
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