Прокурору Київської місцевої прокуратури №6
Хронову І. А.
(поштовий індекс, адреса)
Адвоката Коваля О. Г.
(свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 000 від 04.10.2014,
поштовий індекс, адреса, телефон),
в інтересах Іванова П. В.
підозрюваного за ч. 2 ст. 367 КК України
у кримінальному провадженні № 42018161010000184 від 10.12.2019 
(поштовий індекс, адреса) 

ЗАПЕРЕЧЕННЯ
на клопотання про продовження строку досудового розслідування

Слідчим РУ ГУ НП України в м. Києві Івановим О. О. складено клопотання про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 42018161010000184 від 10.12.2019, щодо Пронова П. В. підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Користуючись правом, передбаченим ч. 3 ст. 295 КПК України, бажаю надати письмові заперечення з наступних підстав.
Продовження строків досудового розслідування обґрунтоване необхідністю долучення до матеріалів кримінального провадження рішення Голосіївського районного суду м. Києва у адміністративній справі, предметом розгляду якого було рішення Х сесії Київської міської ради. Це провадження не стосується діяльності директора ТОВ «ТОВ» Пронова П. В., належить періоду часу, коли взагалі його не існувало, а отже, ніяким чином не може бути доказом у кримінальному провадженні, предметом якого нібито є розтрата державних коштів Проновим П. В.
Також, у зв’язку із відсутністю у матеріалах кримінального провадження прямих, достатніх та належних доказів, які б підтверджували факт скоєння моїм підзахисним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, є всі підстави для закриття вказаного кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи зазначене вище, підстави для продовження строків досудового розслідування відсутні.
На підставі вищевикладеного, керуючись п. 1 ч. 1 ст. 284, ч. 3 ст. 295 КПК України,

ПРОШУ:

1. У задоволенні клопотання слідчого РУ ГУ НП України в м. Києві Іванову О. О. про продовження строків досудового розслідування відмовити.

Додатки:

	Копія витягу із ЄРДР №  42018161010000184 від 10.12.2019 р.
	Копії матеріалів кримінального провадження.
	Копія Ордеру № 062/19 від 10.12.2019, копія договору № 15/2019 про надання правничої допомоги.

Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 000 від 04.09.2014. 

Адвокат
(дата)          (підпис)


