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мвс укРА!ни
головнш упРАвл1ння м!н1стш,РствА внутР||шн|х спРАв укРА[ни в

зАпоР[зькпй оБлАст!
зАпоР!зькш м!ськв упРАвл|ння

оРд}{{он|к|дзш,в с ький рдйонн ий вт /ч\пл
69001. м. 3апор1эк)кя. вул. Бозз'еднання 9кра!ни, 32

тел. (06] 2\ з2-1

шостАновА
'| п{| -!* ит|!:.'!-'г!: 

'4пиЁ|!в:я 
вц ц'пг{| ппдпо [щФцш !.-^..|-.,

м1сто 3апор1жжя 0].04.2015 року

|л1дчий €Б Фрлжон|к|дзевськог0 Рв зму гу мвс }кра|ни в 3апор|зьк|й област;
;тейтенант м1л|ц1| 1имченко .{.}.. розглянув1{1и матер|али досудового розсл1дуваняя. внесеногс
до €диного ре€стру досудових розсл|дувань за ]ч{р 12015080060000852 в|д к20* лтотого 20111

р0ку! за ознаками ст.1 25 ч.| (1{ }кра!ни,-

вст'АноБ}13:

19.02'2015 року до Фрд>кон!к1дзевського РБ над1йлшло пов|домлення в1д гр. 3аболотно!'
Ё.Ф. про те' що коли вона :знаходилася в прим|щен| обласно| |нфекш1йно| л|карн1. яка
розта1пована за адресо}о: м. 3апор1:кхся. бул. [вардейський 742 }[ уларив }орист вказано!
л1карн|.

в ход1 дос}'дового розсл1дування проведено судово-медичну експертизу. зг|дно
}'исн0вку яко[ не вик!|к)час | Б(;} й0'к;|ив!с: ь у л вшрс1т*:'й : !,!сц-Ёо;Ф }1}шкФд:кЁЁ |эй. ьууйь,;,Ёц)д (; -.

гр. 3аболотно| Ё.А. при одноразовому пад|ттн| з висоти власного зросту на плоску т}'1']"\'

поверхн}о. 1акож допитано в якост! ов1дк|в |1ленун о.м., }_у:тетшкову т.А.. 1вахненко 1.Б. т::
[олуб н.А.. як1 поясни.г1и що були присутн!ми при вищевказан!й под1| та нанесення т|лесн:дх
глотерп|л|й 3або"цотн|й Ё.Ф. гр. 1{оломаретттсо 0.Б' вони не бачили. 1аким чином 1.зв'язку !з
вищевикладеними оботавинами встановдена в|дсутн|оть в д|яннях (оломаренко о.в.
крим1нального правопорутшення.

1аким чином' врахов}.[очи ви|.т{свказане. крим1налльне провадження необх1дно
закрити у зв'язку |з в1доутн1стто под{| крим1нальн0го правоттор}.1пення.

Ё1а п|дстав1 вищевик!1адено}_о, кору}очись с'т. 1 10 , п. 2. ч. 1 ст. 284 кпк }кра?ни. -
постАнФБ![Б:

1. 1{рим|напьне {1ровадя{ення. внесене до (-диного реестру досудових розсл1дувань за
}ф 12015080060000852 в1д 2о.02.20|5 року. закрити у зв'язкт з вста.новленням в1дсутност'!
п':д1{ кр:+з'я|нз-+ь!]{-}г'с п1э:!вот]с)р1;|!{ення т,гепедбз'ценого "т' 1 ст. 1 ? 5 кк ! коа]ни.

2. Б|домост| прс прийняте р!тшення внести до {]диного ресстру досудових
розсл!дувань'

3. 1{оп|то г|останови направи'г|а !1рокурору та зац1кавленим особам.
4. Бказана п0о'1'а]{ова може бути оскар}кена в!дпов|дно до ст. ст' 30:!" 304

}(|,{( }кра{ни сл1дчом} судд1 |!РФ[{1.Ф},4 ]!еояти д*т|в з дня отримання ![ коп1["-

{]лйчий €Б 0рдэкон|кйзевськогв РБ
з1\,1у г'умвс )/кра|ни в 3апор!зьис|й облас:тЁ [1.[. [имчен:со
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29 кв|тня 2015 року м.3апор|х<ттся

€л|дчий суддя Фрдхсон1к|дзевського районного сулу м.3апор|>т<хся 1(равненко л.|о.- |!|)!'1

сслсрс:'г;т1э| 1-р:т:-оре:тко Ё.Б.. за учаотто заявника 3абологнот 1].о.. розг.][я!-]у!]11п т: 1 ::|._: к|)]!'| ()\.\

,]';;|[){;,|);\'!},зас!данн| скаргу 3аболотно] Батал]| Флександр|т;ни на постанову сл]дчого г11]() ]:-1](г;11 | ;'';

; 
;': т т т; ! гг;'тлт,г!0г0 провад)кення.

встАноБйБ:

3аявник звернулаоя до о}А} з| скаргоъо на постанову сл|дного про закриття *<1;р;ьт!+таштьт:,'гг'

;|ро!]ад)|(егтня. 9 скарз| зазначила. що за !1 заявото в1д 19 л1отого 2015 року Фрлжо;:|лс!-|\3€!]01э|т[1]\1

]1|-} ']\,гу |}'мвс !кра|ни в 3апор|зьк]й област| внесено в|домост1до €РАР за г])а11{'т0\{ {|{|]!€т]г:)||}!''

!;] :!-;тс:снг:х у1|1кодже]1ь за ч.1 ст.125 1{1( }кра|ни. |1останового сл|дчого [Б Фрл;кон|:<!]|']сьс|,ь|11''1

1)!} з]иу гу\1вс }кра|ни в 3апор1зьк|й област| 1имченко д.1.п|дстав| п.2 ч.1 ст.]8"} 1(!!|{

!т<ра|ни закрито крим1нальне провадх(ення. Бва>кае дану постанову незако!т}!()к). ;1()с\,'!(\}1с

1;озсл1дування проведено неповно ] не об'сктивно. тому просить скасувати !1.

Б судове зас|дання прокурор пов]домлений про час та м|сце розгляду с|(арги г{е з ,!|}}| 13с .|.

-[опту. з урахуванням думки заявника. яка не заперечус проти розгляду с{(арг|{ бс.:'.: т"1.:с;': '

:11)()1(ур()ра]. та на п!дстав| ч.3 ст. 306 кпк 9кра|ни сл|дчий суддя ввах(ас за }.{о)|(]']ив€ )ц:]{.|;{|!т'{ :;

':.:']}|) ъ дз!._{сх г:;ос г: прок1 рора.
!} с\.'[()в(}м\ '*ас!данн! заявник скаргу тт1лтримала. наполя|'а'()(|!1 |1!-! 11 -1.! {(|]1{'|(',;']!

\'1()1].|ва.|!'}'. викладеними у с1(арз!. [[ояснила" що |1ле.лун Ф.й. бу.тта присутня л!''1 ,:|гс |-|:||{( с! !![|;т {1]

г|'::есних }Аар!в }ориотом (! кФ1(|> 1{аламаренко Ф.Б. | бачила вс| под|й. 0).:цггак |{ ;]{)(-';'1|||'!,|

:;;<азан| нев1ргл1 в|домост| щодо того. що |1ленун 0.]у1. не бачила 
.п 

побиттял. [ако;:с |-+ |]с]с]1!!]]+:1 ,

_]'!|.|].({0!'о нс в](азаг|о. ш{о напад на не| в|дбувся п1д час виконання нето обов'язк1гз як 1]-;1сна '](-);' !;

:гс1эев|1э;д| д|ят:тьттост| (} кФ101>. €л|дчий в постанов1 посилаеться на поя0ненг1я }_ол1'б [1.''
()днак ос'га1|ня до 03.04.2015 року не булан1ким допитана.3 висновком експертиз|' !]()[1|1 ггс (],;;;;

о:знайомлена. |1росить скаоувати постанову сл|дного.
3аолухав:пи пояснення заявника та досл|дивтпи матер!али скарги. сл1дчт.:й €!:1[!я }]|}::1)!(,[.. }|!1,

с}(арга п|длягас задо|]оленн}о. виходячи з наступ1{ого:
]!стстаттовопо сл|дного €Б Фрл>кон|к|дзевського Рв зму гумвс !кра)'::г: в };:гт,|[)] ]]';. ,

'.;б.:::гс'г! 
'[ртмчеттко д.1. в|д 03.04.2015 року було закрито крим|нагтьгте {1р()1};}д,1(.!.|!'{

-}л: ] ]с'л 1 50,30()(;000()852 за ч.1 ст.. ] 25 1{( 9кра|ни у зв'язку в|дсутн|стто под!| кр:амг!тла;;ь:;,тт ,,

:!];||}]ФпФ!}ш-1ен}{я. 3 вказано| пос'ганови вбачасться. що сл|дчий дог1итав пс)терт:|_т;т. спз]. п,с!т,

[|-гтечун о.м.. [-улегпкову 1.А.. {вахЁ!енко 1'Б. та [олуб Ё.А.. а тако){{ отргльт:тни{! |з}:с|!с,!]с>:;

суд0во-м еди.тгто[ експерти3и.
(л!д.111; суддя ввах(ас. що крим!на".1ьне провадт(енггя закрито передчасн(). бс]з ]'_с'б],;,п,':,,

11()ь1{|)1'о 'т.т об'ст'"гивного з'ясування вс1х обставин под]{. то\,{у скаргу с.лл1д задо:|.)..|:,:'}' ;;]

]1а]{равити матер|али до св Фрлжон1к|дзевського Рв зму гумвс 9кра|ни в 3апор!зьтс|й обл;тс:;]

:1.]|я подаль|пого досудового розсл1дування.
1{а п1дстав1 викладеного. керуточись ст. з0з-з07. 376 кпк !кра!ни сл!дчий суддя.

0каргу задовольнити.
(|касувати пос'ганову сл|дчог }кра!ни в 3ат;ор1зьлс!|{ об::аст| 1 т,'", '''

д{.[. ;з|л 0].0.+.2015 року про закр провад)ке1:ня .]х{р 1 ]() 1 *5()80()(!()()()(;х.' _- :

1{;1пра}]и'ги м:ттер|али для продов)|(е
}хвала оскар}(еннто не п1

1 
'.;т!.'г.т 
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|{рокурору 3апор1зько? област|

111ацькому Ф.}!'

3аболотнот н.о.
м.3апор|ж:кя, вул..|!еремоги' т | 5'129

098 042 95 95

скАРгА
на без0!я;тьн|спь сл1ёчоэо €Б Фрлжон|к1дзевського РБ 3апор|зького м1ського управл1ння

гумвс 9кра|ни в 3апор{зьк|й област| лейтенанта м1л1ц1{ ?имненко,{.1.

19.02.20|5 року в 11лановому по!яАк}, в якост| член1в копл|с1! 3апор1зько!

обласно! ради з перев|рки д|яльност1 1$/ <Фбласна 1нфекш|йна клй1.цта л|карня> 3ФР,

ми з Фленото |{лечун при|хали до л|карн1 д]1'[ вивченн'л докр[ент|в з капремонту
покр1вл! $ 3!дд|лення л1карн|.

|{1с.ття [|е до(уску нао до перев|рки }ористом | начальником в|ддф кадр|в л|карн1, як1

!иаял'\оя| ображагшт нас' }орист л|карн|, прово[(увала скандал, а потй 3дарпла мене в

обли.тчя.

3ацимфактомм[!ок)було зробле![0в}{кликзател.. 102. 3нарялом мй|ц1]мизФленото

|{лечун при!ха-тли до Фрдэкон1к|дзевського райв!лцт|лц 31!1)/ гу мвс )/кра!ни в

3атпор|зьЁй обпаст|, де мнок} було подано в*повйну 3аяву.

Разом з| мното того )к дня було в1д|брано пояснен}ш{ | у Флени |!леяун. |]1сля стресу, що

було отримшто п1д час провокац|й | нападу у |нфекц|йн1й л1карн|, ми п1оля написання

заяву{ | надання пояснень у Фрркон|к1дзевському РБ ' виму1шен| були звернугися до 10

л|карн! за медичною допомогок)' де було встановлено' що у нас обох г1пертон|.штий

$Р!!3, що був насл|дком стресово! ситуац1! при напад!. Бам було надано медич|ну

допомоц 1 оформлено необх1дн1 документи.

^23.02.2015 
було цроведено меди!{ну експертизу' резу]тьтати яко{ експертом було

передано сл|дному. Бисновки мен1 н|ким пов1домлен| не були.

3 того часу )кодного повйомленвя про х|д розол1дра:тня, номер справи' |{1Б сл1дчого,

тощо мен1 пов1домле[!о не було, }кодних слйчих дй за мое| уласт1 не вйбува!1ося'

лсодних повйопллень я не отр|{мува1[ц з матер|а_ггам|\ справ!4 мене не знайомпли', )код1их

р|тпень не повйом {1ялу1.

[1й час засйання посг!йно| ком!сЁ $бласно| Ради з 11итань законност|, боротьби з

корупц1ето' 1югл{1менту, де1тутатсько{ д1япьност| та деггугатсько| етики' шр1|в ]11одини ) що
в1дбува-тлася 30.03.2015 Рок}, головний йкар о!кБ [11инкщенко Б.-[{. | .тлетт [8 <Ёародна

Радо [1ший Р. (яс| не е учасник{!ми справи) опрпл|однпли дов1дпчу ( як во}|и

сказали) вй сл1дчого про з8крпття провад)[ення по справ| за в!дсуш+ост1 под1!

зл0т{ину.

} такий спос!б пден1 стало вйоппо про результатп справи' в|дкрито? зам0е}о заявого без

мого в1дотшу .



1акохс у сво!1 пок'в.}х 1вахненко зазначас що ми знаходи.т1ись у збул:кеному стан!, що
тако}к не вйповйае дйсност1. ,{о того' як ми зайш:ли у припт1щення, ми у двор1 л!карн|

зустр1ли кер1вника шрофсш|лки л!карн| !мища йузику, який показав нам де

адл|нбуд|вля { пров!в до 'й дверей, | мо:ке п!дтвердити' що ми були спок1йн1 | вв!.шлпвт, а

збудясен| 1 ворохсе на.,|а!штовап1 проти вас були сп1вроб|тники адрп1н!страцЁл!карн1.

+ .- .
|х настр1й т дт1зрговлено н€}м1ром пере111кодити нам у проведенн1 перев1рки 1упикнуги

в|дпов|дальност| за вчинен| випли ! головним л|карем пору|пення 3аконодавства ( в т.н. |

з впкористанням бподркетнгш коппт|в).

1{ом|с|ето,{епартаменц 8{А з охорони здоров'я було виявлен1 .птсленн1 сиотематичн1

пору{|1ення , як трудових 11рав' так ! ф|наттсово[ дисц:лтлл1ни. А нами з Фленото |{леяун

було виявлен| зловэпсиван!!я при капремонт! покр1вл| 6 в1ддйення' що зд|йстповався за

ко|пти обласного бгодакету. 3арезультатамд цатпо| перев1рки 9Б€3 в

Фрдхсон1к1дзевсько}1у район! в1дкрито карне провад}кенн'{.

1акохс необх!'щ*о врахувати' що ми ли1пе щпт| були у л|карн1 | дв!ч1 з них нам чинт*пися

ф|зи.шт| пере111коди. |7.02.20|5 у присщност1 голови 1 .штен|в ком1с!? облради' сам

[|[пнкаренко Б_]|. пере|пкод1!сав н[1м у проведенн1 перев|рки) про що членами ком|с1|

було складено в|дповйттий акт' що м|ститься в матер|а-г:ах роботи ком|с1|. А при

зазда.тлег!дь з11шланов€1нощ/ подовхсенн| перев|рки б в!длйенгтя 19.02.20|5' пам [|е просто
пере|шкод)1(а.'[ш' нас прип1|]пувалп 1 нецензурно лаялися (аламаренко 1 1влхненко,
як! зустрйи нас на пороз| адм1нбуд1вл|. А пот|м взагшл| !{аламаренко вдарила мене аби

спрово!{увати скапдал 1 уппкшуги перев|ркш-

!{е виклика]|о у сл1дчого сумн|в|в 1те, що св!дченгтя !вахненко 1 1(аламаренко, а також

|уленково] слово в слово повтор}о|оть одне одного' що ма}оть озпакп змови |

неправдивого св1дчення щупо|о ос!б за попередньото змово!о.

?ак само' як | не вик]1ика]|и сумн|ву пока[:}и [уленково?, 1вахненко, (аламаренко !

111инкаренко' в яких вони то зазнач::готь, !!1Ф { сама себе зачепшла телефоном 
' 
то що

т1леснлпс },1шкод)1(ень у мене не було. Ёатом1сть' у висновку екоперта з:вначено що
т1лесн| у!шкодження е.

Ёеправдивими т'|кох{ яв]1я}оться 1 свйчення 11[инкаренко Б.-11. 3| свого каб1нету ле

факто' в|н не впходив | не виглядав' що взага.г:! с.щвним д.ття повед|нки кер|вника' який
}1е мас ус}ватися при на'{в}1ост| конфл|кгу. А саме так св!дчать 1(аламренко, [уленкова |

1вахненко.||ри наявтлост| конфл|кту (тим б1лгь:пе неправом1рних д1й з боку нев|домих

щет1х ос|б), обов'язок кер|вттика оообисто пересв|дтггись, з'яс1вати обставини |

з'ш|агодити конфл1кг. Але таких д|й 11|инкаренко 8..}]. пе вчиняв тому, що пору{пенн'1

поряАп{/ з па[пого боп9 пе було.

А св|дчення 111ивкаренко про те, що в1н п1с.гпя того ковфл|псгу вик'[ик'}в м1л|ц|то тако)|( не

в1дпов|датоть дйсност|. |{!сля того' як (аламаренко н:}несла мен| удар, я одразу

подзво[{ила по ном. 102. 1{е було приблиз!{о о 14-25. т{ерез 5 хвилин мен1шодзвони]1и з

Фрлхсон1к!лзевського РБ | повйоми]1и про те' що щойно з! 102 до них над|йплов м1й

вик'1ик. 8 той час' ко.]1и я розмов.]1яла з1сйвроб1тником м1л1ц|!', до прт.пл|щення зайлпов

нар'ц мйц|п.9 н|чого не зрозрс!ла 1запитала у сп1врозмовника звйки наряд м|л|ц|],



зм|г пояснити як у п|дтпийй закргг|й 03 березпя сшрав| з'явився протокол допиц в!д 03

кв!тня.

6.9 протокой допиту [уленково| м1стягься виправлеппя особи, що зд|йснтов!*ла доппит'

7.|{осталтови на шроведе!{ня ексшертиз екст{е{{уц було надано до в|дкршггя карно!
справи без зазпачення дати | нопперу справи. Ёксшерт у своему висновку тако}к не
3&!||ача€ ан! дати офорппленпя 11останов, ай номеру справп. .{о того )ц експерт у
висновку н4дас недостов!рну йформац|по. Б!н зазначив, що експертизу начав 20 тпотого,

а зак|нчив 23 ;:тотого, що }{е в|дпов1дас д|йсност|. Ёа ексшертизу я при[ха-гта 23 .глтотого. 3|

мно1о була €вген1я 1(орольова-1{апля' яка мох(е п1дгвердити мо! с'ова.

8.}{а докрсентах в|дсугпйй п!дпис про!сурора'

9.9 матер|1ш11}х сшрави' яку було закрито (зг!дно напису на обклаштнц| справи) 03.03.2015

року м|стягься протокол допят в!д 03.04.2015.

Безрозумйо т!1ко)к ному сл!дшшл 1:пдченко сцр{}ву було закрито 03.03.2015' ко.]1и у його

дорутегш1 в|д24.02.2015 зна*тться' що мотивув:1льну в|дпов1дь 1результати проведених

слй.шдх д1й необх1дно до €} надати 10.03.2015.

Ёе зрозум|ло такояс чо}'у св1дчент*я ториста 1{азтамаренко (пояснення без дати) не

вик.т1ик€1'ти сутшя|ву у сл1дчого. Ёа шотатку св!дчень вона ка)ке, що ми з Фленото ||т:етун

невйом1 |й особи, а через кйька речень вхсе ч|тко заз1|ачас налп! |{Б. |{ри цьо:шу не

поясн}ое зв!дки 
' 
коли саме 1 при яких обставинах й ста_гли вйом| наш! дагл1.

Бс1 й ов1дчення € [!еправдивпмп ! не п1дтвердэпук)ться вйеозапиео}!' що було зроблено

мно{о { додано до матер!алБ справп. .[к неправд|{вими е ! св1дч9цня |уленково! 1

!вахненко. 3|део и}ко)к у штатер|ал{}х спр{!ви немас. Батом|сть таьт ч1тко вид{о | те, що
ми предст'ши.]1ись' | не допуск, ! в|дтлова у над:1нн1 докрлент|в на проведен|{я к11премо|{ч

покр1вл{ б в1дд1лення ( а не незрозрс!ло як1о( прем1й.{к| прем1| 1конфеденц1йяа

1нформащй у п1щэядника | ремокгшос роботах мох{е бутл?????????)'|удар.

,{о того ]к неправдив|сть св1дчень (а-ттамарпко, [улеттково? 1 1вахненко дово'щтть той

факт, що вони були знайо:ш| з нами. ]у1и познайоми]1ись п1д нас проведенвя нами
([ромадськоло Радото при 3апор1зьк1й одА !,{ешартамегггом Ф.{А з охорот{и здоров'я) в
300 зал] Ф.{А ккррлого стощ/)) з пит[}нь неправом1рного з!}криття 7 в1дд|лення л1карн1 !

пору!пен1{'| трудових прав сп|вроб{тник|в л!карн1 з боку адм|н|сщац!| л1карн|.

А такохс (атламаренко була присуп{'| п.о2.20\5 в актовот![у зал! л{карн| шй час пер1шого

зас1дання ком|с|! ба'цутланас' зна.]1а шро наш! пов!|ова)кенпя 1 шла}1и !|родов:кит'[
шерев1рп9 19.02.2015 . Була присугня ш1д вас пере!шкоджанття 11!инкщенко 3..}1. нам у
проведе!{!{! шерев1рки п .о2.2015 -



(

1

|

1акоэк у сво?х шоказах 1вахненко за:}начас що ми зн.}ходи]1ись у збудхсеному статт1, що

тако)к пе в!дповйас дйсност1. ,,{о того, як ми зайтпли у пртапл|щення' ми у,щор; л!карн|

зустр|лпт кер|внтшса профсш1лки л1карн1 [мища йуз*псу, який показав н€1м де

адшд|нбуд|вля | шров!в до {[ дверей, | мо:ке ш!дгвердити' що ]!{и були спок1йн! 1 вв1члтав|, а

збуркен1| ворохсе |!а.'|а!штован! протлп нас були сш|вроб|твики адмй|страцЁл1карн|.

т.9....

1х настр!й ! д!| зумовле}1о н€1м1ро]!{ г1ере111ко,щти !{:1м у проведенн1 |1ерев1рки 1уш!|кнут1|

в1дглов|дапьност1 за в!{ине}!! н:*ти 1 головнтдъл л|карем пору[шепня 3акоподавсгва ( в т.ч. |

з використанням бпод:кетних кошг|в).

!{ом1с|ето.{ешартаменц Ф,,{А з охоро}1и здоров'я було виявлен| численн| системати'*т1

пору1шення , як ц)удових прав' так 1 ф|налтсово? диоципл1ши. А на:ии з Фленото |{летун

було виявлен! зловяспвапня при капремокг! покр|вл! 6 в!шц|дення, що зд!йсковався за

ко1шти обласного бгодясету. 3а результата:ши на:шо? перев1рки }|Б€3 в

Фрлхсон|к|дзевському райотт1 в1дсрито карне шрвадх(ення.

[акохс необх|:цто врахувати, що ми ли|ше щит1 бутиу йкщн| | дв!ч| з них нам чини,тися

ф|зи.*т1 пере1'[коди . |7.02.20\5 у прис1тност! голови 1член|в ком|с1? облрали, сам

[1|пнкаренко 3-/|. пере|пкод)|(ав н!|м у г!роведенн1 перев!рки' п|}о що т{]{енами ком|с1?

було складено в|дпов|':цгий акг, що шг1ститься в матер1алах роботи ком|с|{. А при

заздачег|дь запланов:}}1о}{у подовхсенн| перев|рки 6 в|дд|лення 19.02.20|5' нам не просто

пере|пкод}|€'}|и' нас припи1пували 1 нецеп3урно лаял!.ся [(аламаренко | |вахненко,
як! зустр!лп нас на пороз1 адм|нбуд!вл|. А потй взагал| !{а_гтамарнко вдарила мене аби

сшрово|увати скандал ! увикггуги шерев|рки.

Ёе виклика]|о у ся1дчого сумнБ|в | те, що св|дчення 1вахненко | (аламаре!{ко' а тако)1(

[уленково| олово в слово повтор[о}оть одне одного' що ма}оть оз[!аки зшови !

неправдивого св1дченн'{ щуппо}о ос|б за поперсдньо1о зм0во}о.

?ак само, як | не вик-т1ика.}1и сртн1ву г!окази [уленково|, 1вахненко, 1{а.г:амаренко 1

|1[инкаретпсо' в яких вони то 333в&!#ш$?Б, |[Ф 9 сама себе 3ачешила телефоном 
' 
то щ'о

тйесних у{11кодх(ень у мене не було. Ёатом!сть' у висновку експерта з[вначено що
тйесн| }т1кодх(ення е.

Реправдивими т[1кох( яв]ш{}отьоя { свйчення 11!инкщенко Б..}1. 3| свого каб1нету ле

факго, в]н не в|{)(одив 1пе виглядав, що взага-гл] € ]шв} им д_тля повед!ттки кер|вник4 який

!{е мас усуватися при наявност1 конфйкту'А с.|ме так св|дчать 1{а:тамренко, [упенкова |

1вахненко. |{ри наявност| конфл1кгу (тим б|льтпе неправом{рних д!й з боку нев|домих

трет1х ос!б), обов'язок кер|вника особпсто шересв|дчлггись, з'яс1гвати обставини 1

за]{!шодити конфл1кг. Але так:ос д1й 111инкаренко Б..11. пе вч!|няв тому, що г1ору1шенн'{

порядпу з на|пого боку не було.

А св!дченн:п 111инкаренко п!!}о те' що в|н йс.гпя того конфл!псц вик'{ик!}в м{л1ц!хо такох{ не

в1.щловйатоть дйсност1. |{|сдя того' як (а-т:амаренко |т€}несла мен1удар, я ощ)азу

подзвонилапо ном. 102. 1]е було шриблизно о |4-25.9ерез 5 хвил:тн мен| шодзвони]1и з

8ршкон1кфевського РБ | повйоми.тшт про те' що щойно з| 102 до них над1йлшов м|й

вик.]1ик. Ё той час' коли я розмов.]1яла з1 сш!вроб|тником м!л1ц1{, до прт.пл|щення зай;шов

наряд мй1цЁЁ -{, н!чого не зрозум!ла ! заттитала у сп|врозмовника зв|дки наряд м1д|ц1{,



якщо вони в!{к]1ик орима]1!{ щойно. Б|н пов|домтв мен|, що !}1икарнко 8."}1. заздалегйь
вик]1ик,|в м!л!ц1то' шовйомлв|пи що ми ув|рва-т:ися до його каб|негу | втлнилрт безлад. Але
ан| до його каб!нету ми не потрапи.гпт, ан| безлад не в!{иня.т1и. Бсе це легко шеревфсться 1

доводить те' що 1{аламаренко, 1вахненко, |}}ттнкаре|{ко за:}да.]|егйь готув€|",ти провокац!го 1

умпсно шрово!(увалп копфл!кт, на який я не п|шла' д]{'! 0гворен11я картинки на час

при|злу патру,ш{ що ми начеб то вчин'|€мо деботп 1 намагаемось потрапити до кабйету
головяого л1каря. Але !х провокац!я не уда][ась.

{о того ж, св!днення 111инкарнко не мо}$гть були врахован1 св|дтеннями }{а користь
1{а-ттаьтщенко' осЁльки сам 1[|инка;;юнко свй.штть, що в1п н1чого пе баипв, а вос тув з!

сл1в |{алаР[аренко 1 |вахненко. {оча !вахненко при нас до каб1ноту 1}!инкаренко не

заходила.

?акоэк не1о зазначено' що я вела себе вишпгк!шот{и при прибугг| сп1вроб1тштЁв мй1ц1?.

Але п!д иас прибутгя наряду, я споЁйно стоя.'|а б!ля стйки секретаря рядом з Фленото

|{летун | сшйкувалася телефовом 1з сш1вроб1тником 8рджон|кйзевського РБ, який
подзвонив мен1, повйомив шро вик.,1ик мй|ц|| | заглитав що трапи.лось. €аме п1д час ц1е?

розмови до пртттл|щення адпд|нкорпусу л1карн! | зайтпши представнилси м|йц|{. Бони
мох(уть п1дтвер.щти мо! слова. -8,к { терговий, який подзвонив | сп!лкувався з| мното

телефоном.

9тпэюе, фактпш, вшклаёен1 в *оо[й заяв|. не булш взааал! йосл!ёэюенн! сл!ёчшм, ёока3&м
не на0ано взаеал1 правову оц!нц ! не навеёено в 3в'я3ку 3 чтллс ох 3с!лшц7ено по3а ува?ою па
без ёосл|ёэюення.

€л10чшло не було провеёепо аюоёншх с;ойчшх 0]й вйповйно ёо нор!11 кпк |кро[нш,
що е аруб сшэо пору|!4еннял' кршло1на:оьноао процечш1ьно2о законоёовс'пва |кра[нсь

€таття 91 кшк Фбставини, яЁ п!длягак)ть доказуван!{ю у кримйальному провадясенн!

1. } кримйаль[{оп{у проваш|(енп! п|длягапоть дока3уваннк):

1) подй крпмйального правопору[пення (нас, м!сце, спос!б та !нпш! обставинп вчинення
крим!нального правопоругпення);

2) винуват|сть обвинуваченого у вншненп! крип:!нального правопору|пен|!я' форма виши' мотив !

мета вчинення крим!нального правопору!шення;

3) вид | розм!р |шкоди' завдано! крпм!нальним правопору|цен[!ям

€таття 92. 0бов'язок доказування1.Фбов'язок доказрання обставин, передбанених статтето 91 цього
1(одексу' за винятком випадк|в, передбанених частино}о другот ц!е| статг|, пок.]1адаеться на слйчого

€таття 94. $ц{нка доказ!в

€л|дчий, прокурор' слйчий сурАя., суд за сво'й внущ!ш:н1м переконанням' яке фунцеться на
всеб1нному, повн0му й неупередженому досл|дженн| вс|х обставин крим|на.т:ьного провад)|{енн'{'
керук)чись законом' оц1тпоють кожний док:в з точки зору н(1лФкност|, догустимоот1, достов!рност1, а
сукупн|сть з!браних доказБ - з тот!ки зору достатност| та взаемозв'язку для прийнятгя вйпов!дного
процесу€}льного р|лпення.



1(оп!| |{останови про закриття провадл{ення по справ1 до 11.04.2015 я так 1 не отрим!ш[а.

Але т! даян1 з дов1дки (мабщь ||останови) про закртглтя критшйа-т:ьного 11ровад)1(е}1н'{' що
були занитан! на ком|с1| облра:и {у:::нипт Ё.( на руки 1{ам !х !ушний надати в|дрловивоя) ,

не в1дпов!дахоть д1йсност|, оск!льки |!летун Ф.й. св|дчень [1ро те, щ0 !{.|паду на мене не
було не дава]1а. Ёавпаки, св!дяила про те' що мен| в !1присуплост1 було нЁ1несено удар
1ористом л1карн| |{а_г:амаренко. А [олуб взага-тт1 опитано не було. 3 висоти власного росц
я не падат1а.

1аким чи1{ом, в матер|ал;}х сшр.ви м!стягься н|чим ве ш!дтвердхсен| покази 1вахненко |

[уленково{ 
' що м€|[оть ознаки змови' пока3|{ [[г:ечун о.м., п|дтвердх<ен! в!део | 1нг:шгми

факгин;тттми обставинами' а тако}к висЁовок експертизи про наявн!сть в мене легк'{х
тйесних у!пкод}кень, як&й було про!гпоров(}цо сл1д'ц6, при оц1нц| доказ1в 1 винесенн|

р1тшення.

|{ри цьому сйд.д16 не надав )кодного г|оясненн'{ на як1й п|дстав| в|н робить висн0вок на
п1дстав| одн1с{ експерти3и |:ле враховуе 1н:ш|' -$,к 1 не зм!г пояспити де в матер|а.гтах спр[ши
е данн! про те, що я падала.

7акшла ч17но.ъ1, сл!ёчш;а не вэ!сш,по ёостпатпн!х захоё!в ёля вс,п('новлення
поФ]1 кршлэ|нально?о пр('вопору'!4ення 

' 
як !,'о?о в.'.0'а?а€ спо..25 кпк |кра[ны.

Бцсновкш сл1ёчоао не в1ёпов1Фатопоь матпер!алал4 спрс!вш. 3асгпосовн! вшсновки
експерпцзш не узеоёэюуто'пься з лаатпер!ола.'|а1 справн ! встпановлен11]1,|ш

фактпалаш' |у{ен| не було пов!0о:*лено про прш3начення 1 ёанн! сл|ёчоео, про х!0 !
резуль/патпш розсл!0ування. }|{оёнцх сл|ёчшх 0]й за яаос[ унаспо| в ра]1,1ках
в10кршпоо1' крнла1нально[ справш прове0ено не було. 3аяву, пояснення [ показал я
наёавала л1.!||1,е 19.02.2015 року. 11[сля чо2о на]'' з 6леноуо !1ленун наёавалась
лсе0шчна ёополсоеа в л!карн1- 7обтпо, на вс1х е1папах розсл!0ування було
поруц|ено вшл4о?ш кпк |кра[ни 1 лцо{ права.

9к | не виконано сл;дчим ,{оруиення про проведенн'{ досудового розсл|дування |{опова
А.[. в1д 20.02.20|5 в частин| всеб1чного 

' 
повного 1 неупередженого розсл|дування.

А в матер1алах спр{ши достатньо доказ1в умисного нанесе[{ня мен1 легких т1леспих
у{пкод)кень 1{аламаренко. .{о того ж, пи час зд|йсцення мнок) свос[ громадсько[
д|яльност!.

|[овноц|нно ознйому|ту|сяз матер|алами сг{рави я не змогла через оформлення %
матер1а_тл1в спр:)ви не розб!рливим почерком, розпшпфрувати який я не змогла. ?ому
нада}о ово| зауваження т|льки на т| слова | фрази, яЁ змогла розплифрувати.

Бс! ц1 факти в повному обсяз! залишеп1 слйчипя без досл!д:кення та правово[ оц!гтки
в цьо:иу кримйальному провадэкенн! всупереч ст.214, ст. 91, ч. 1 ст. 92, я. |,2, 5 ст.223
([!|{ )/кра!ни.
.{одатково в мене виникае зашит{1н!1'| ким' коли 1 ша якй пйстав! ,(утшнотшу Б. було
надано дов!дку(як в|н публ1тно заявив) [ро закриття опр'1ви, стороно}о яко? в!н не с.

Ёа зас!данн| ком1о|| облради.{у:шний 8. публ1яно заявив що в1н отрим{в ц|о
дов|дку(||остаяову) в Фршкон1к1здевсько}'гу Рв у в1дпов1дь на з1}пит.



Ёа п|дстав| викладеного та керу|о1{ись я' !,2 ст. 55, от.56 _ 57, ст.91, н. 1 ст.92, ст.
94' ст.2\4, ч. !,2, 5 ст.223, ч. 1 ст. 303, ст. 307 кт1к 9крани, -
]!РФ||!}:

1.|{оновити розсл|драъ1*тя'провеоти його на-глежним ч{ином у в1дпов|дност| до т!инного
законодавств4 за необх1дност1 1з зам|ното сл|дчого. |{ри розгляд| справи враховувати
матер{азти карно{ справи , в|дкрттго{ за резупьтатами хтышо! шерев|рки ку <о1к-}1) зоР
або провести розсл1дре|нн'{ в р'!мк€|х об'едналтня цих справ.

2. Бстадловити ким | з сп!вроб1тниЁв м1л!ц1!, на як!й пйстав| 1 яким 1!ином {утпному Б. {

1[инкаренко Б. було надано коп1то |!останови про закриття карно| спр€ви ! !х уласть у
закритт| спр.ши. ! надати мен| коп1| матер1а-тт1в перев|рки.

3. 3а результат€|ми перев1рки ол|дчого 1имченко,.{.!. притягнуги до в1дповйа-т:ьност1
зг|дно 1|инного законодавства.

4.||1сля встановлен}{'{ фак'у надан}1'{ ов1дками непр,шдивих св1днень' притягнщи !х до
крим|нально] в!дттов|да-гльност| згйно чинного з.|конодавства зг|дно ст.. 67 (|1[ }кра!пи.

[о0апокш:
1. (оп{я |{остштови про з€криття крим|на-ттьного провад)кен1{'{ в|д 03.04.2015

року.
2. !{опй звернення [ромадсько| Ради при 3апор!зьк|й ФАА до [олови

3ат:ор1зько[ обласно] радл йехсейко Б.|. вих..]ч{! 45 в!д 19.01.2015.
3. Резолтоц1я (круглого столу)) на тему: <||рактика оптим1зац|] медично[

установи за <т!{етодо^{ 11йнкаренко Б.-}1.>>>>

4. 1(опй Розпорядження [олови облаоно? ради про створення ком|с|! з
перев1рки (} кФ1(}1> ]ч&23-св ви 06.02.2015.

5. 1{опй листа ||рокуратури 3апор!зько] област| на !м'я 3аболотно] Ё.Ф.
вих...}ч{]: 04 |2|2-5429-1 4 втд 12.03.201 5

6. 1{опй ]тР1ста 3апор1зько| обласно? ради на й'я 3аболотно| Ё{.Ф. вшх..]ф07
ко_058_2 в1д 01.04.201 5

16.о4.20\5 3аболотна Ё.Ф. |

{
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.[ (. 11рокуратура )/кра|ни

пРокуРАтуРА зАпоР1зько! оБлАст1
вул. йатросова,29а, м.3апор1жжя'69057 Б-гпа]1: о{{'усе@ргто'ар.ц(г|е1.пе( факс: (061)225-10-55

22.04.2015 хе |9'$с{,|.$ ^/? |1рокуратура м1ста 3апор|яс:кя

гу мвс )/кра|ни в 3апор1зьк!й област1

вул. йа:ээросово, 29,,и' 1апор!оюоюя' 69000

/ з'б,,отня н.о.
цл. |! ере'моец, 1 ] 5/129' л,т. 3апор!оюоюя' 69000

Ёадсилато за нале>кн1стто звернення 3аболотньо| н.о. з приводу
безд1яльност1 сл|дчого €Б Фрдхсон|к|дзевського Рв зму гумвс 9кра|ни в
3апор1зьк|й област| та з !нтпих питань для орган|зац|| розгляду в межах
компетенц1] та лрийняття р|тпення в|дпов1дно до вимог чинного
законодавотва.

|{ро результати розгляду про1пу пов!домити автора в установлений
законом строк.

3аявнику пов|домля}о' що в1дпов!дно до вимог ст. 16 3акону 9кра|ни
<|{ро звернення щомадян))' скарги на д1! чи р|тпення органу державно| влади,
посадово| особи подасться у порядку п|длеглост1 вищому органу або
посадов|й особ|.

1(р!м того, роз'яснто*о, тцо в|дпов1дно до вимог ст.ст. з0з-305 кпк
!кра|ни р|тшення, д|] чи безд|яльн1сть сл!дчого або прок}РоРа, мо)ке бути
оскаржено Бами сл1дному с}дд| м1сцевого с}А}, в межах територ1ально|
торисдикц|! органу досудового сл|дства протягом десяти дн|в з моменту
прийняття р!тшення' вчинення д!] або безд1яльност|.

[оёапаок: на 10 арк. в перц1у поа с)руц а0реси.

11ачальник в!дд!лу 3 питань
розгляду лист!в та прийому громадян ( . (якрамарчук
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|[рокуратура }кра|ни

пРокуРАтуРА зАпоР1зькот оБлАст1
пРокуРАтуРА м1с тА зАпоР1}1{х{я

вул. 9кова Ёовицького, 5, [. 3апор!:к:кя, 690з5 Б-гпа!1:9огрго[.ар@9па!|.со;т факс: 239-90-51

А2.0?',/2/{ - 7|'-р/ прокурору Фрп:кон!к!дзевського району
м.3аптор!экэпся

раднику к)стиц|т

{яненку 1.|.

7 3абол0тна н.о.
вул. |1еремоги, 1 1 5 | 129,
м. 3апор}к:кя' 69000

Ёадсилато за напе)кн1стю звернення 3аболотно| н.о. з приводу
бездйльност| сл|дчого €Б Фрлхсон|к1дзевського Рв зму гумвс }ща!ни в
област|, та з |н1пих питань для орган|зац|| розгляду в ме)ках компетенц|[ та
прийняття р|гпення в|дпов|дно до вимог чинного законодавства

|1ро результати ро3гляду звернення, про1пу пов|домити автора у
встановл ений 3аконом строк.

Фдночасно 3 цим роз'ясн}о0, 00{Ф в|дпов|дно до ст.ст. 303, з04, з06 кпк
!ща|ни скарги на р|ш1ення, д!т чи бездляльн|сть сл|диого розгл'{датоться сл|дним
судде}о м1сцевого суду зг|дно з правилами судового розг]ш{ду' передбаченими
статтями з 18-380 кпк 9ща!ни.

{одаток: звернення на |0 арк. в пер1шу адресу.

Б.о. проктрора
м!ста 3апор!экяся ..'
старш:и й радник уостиц1\,:"

./
/

о.с. {олгополов
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укРА1нА
зАпоР1зькА оБлАснА РАдА

проспек-г -|!ен ! на. ! 64. п,: . 3апс-:р !*ся<я . 69 1 07 . те.п./(эакс 224 -7 0 -7 \

е-:.т'та![: :'а0а ц:'а0а.:|э.г:а ттччцч.га0а.:р.:':а
(од €АР|]оу 20507422

Ф,ё'7!{ 
',

Ба -]\г.

!{- с"- р{/ {

3аболотна н.о

вул. |{еремоги, буд. ||5, кв. |29
м. 3апор|)к)кя, 69005

|1ро надання |нформац||

1| [ановна Ёатал|е Флександр|вно !

Ёа Батпе звернення (вх|д. ф 07-(о-058-2 в|д23.02.2015) про ситуац|то яка
склалася п1д час перев|рки д1яльност| комунально| установи "@бласна
|нфекц1йна кл|н|чна л|карня'' 3апор1зько| обласно| Ради пов|домлясмо' що
1нформац1я, викладена в Батшому 3верненнт, лрийнята до уваги.

Фднонасно пов|домлясмо, що порутшен| у Батшому звернен1 питання
будуть перев1рен1 та ошрацьован| виконавчим апаратом обласно| ради'

3 повагото

|1ертпий 3аступник
голови Ради €.|{.Абдурахманова

,/./,/
,'/ //

г7/у/

шш


