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СКАРГА 
на постанову про закриття кримінального  провадження,  

бездіяльність  слідчого  СВ Орджонікідзевського РВ Запорізького міського управління 

ГУМВС України в Запорізькій області  лейтенанта міліції  Тимченко Д.І.  

 

 

                19.02.2015 року  в плановому порядку, в  якості членів  комісії  Запорізької 

обласної ради з перевірки  діяльності  КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня» ЗОР,  

ми  з Оленою Плечун  приїхали до лікарні для вивчення  документів з капремонту 

покрівлі  6 відділення лікарні. 

Після не допуску нас до перевірки  юристом і начальником відділу кадрів  лікарні, які  

лаялися і ображали нас, юрист лікарні, провокувала  скандал, а потім  вдарила мене в 

обличчя. 

За цим фактом мною було  зроблено виклик за тел.. 102.  З нарядом  міліції ми з Оленою 

Плечун  приїхали до  Орджонікідзевського райвідділу ЗМУ ГУ МВС України в 

Запорізькій області, де мною було подано  відповідну заяву. 

Разом зі мною того ж дня було  відібрано пояснення і у Олени Плечун.  Після  стресу, що 

було  отримано під час  провокацій і нападу у  інфекційній лікарні,  ми після написання 

заяви і надання пояснень у Орджонікідзевському РВ ,  вимушені були звернутися до 10 

лікарні за медичною допомогою, де  було   встановлено, що  у нас  обох  гіпертонічний 

криз, що був наслідком стресової ситуації при нападі. Нам було надано медичну 

допомогу і оформлено необхідні документи. 

А 23.02.2015  було проведено медичну експертизу, результати якої  експертом було 

передано  слідчому. Висновки мені  ніким повідомлені не були. 

З того часу жодного повідомлення про хід розслідування, номер справи, ПІБ слідчого, 

тощо  мені повідомлено не було, жодних слідчих дій за моєї участі не відбувалося, 

жодних повідомлень я не отримувала, з матеріалами справи мене не знайомили, жодних 

рішень не повідомляли. 

Під час засідання постійної комісії Обласної ради з питань   законності, боротьби з 

корупцією, регламенту, депутатської діяльності та депутатської етики, прав людини , що 

відбувалася 30.03.2015 року,  головний лікар ОІКБ Шинкаренко В.Л. і  член ГО «Народна 

Рада» Душний В. (які не є учасниками справи)  оприлюднили  довідку ( як вони 

сказали) від слідчого про закриття провадження по справі за відсутності події 

злочину. 



У такий спосіб мені стало відомо про результати справи, відкритої за моєю заявою без 

мого відому . 

4.04.2015 року за моєї ініціативи і  після написання  клопотання ,  я   змогла ознайомитись 

з матеріалами справи і виявилось що   дані, викладені  у  Постанові про закриття 

провадження  від 03.03.2015 не відповідають матеріалам справи і фактичним 

обставинам. А саме: 

1. Немає жодного натяку, на те, що напад було здійснено  на члена комісії Запорізької 

обласної ради під час виконання нею своїх обов’язків.  Це зазначено у   моїх 

поясненнях   і поясненнях Плечун О.М.) , а також у протоколах допиту нас в якості 

потерпілої ( Заболотна Н.О.) і свідка (Плечун О.М.). Розпорядження  голови облради 

Межейка В.І., завірене мокрою печаткою облради,  також додавалося мною до справи. 

Але в матеріалах справи відсутнє. Таким чином, напад  неправомірно зведено до 

банального побутового конфлікту, що не  відповідає дійсності. Насправді був напад  на 

члена комісії облради  для  недопущення до перевірки з метою приховування 

злочину - (на сьогодні за результатами нашої перевірки  КУ «ОІКЛ» відкрито 

кримінальне провадження ).  

2. Неправдиво зазначено, що у своїх свідченнях Плечун О.М. надала свідчення про те, 

що вона не бачила нападу і нападу не було. Натомість у матеріалах справи її свідчення  від 

19.02.2015 (дата на сьогодні  невідомою особою, можливо слідчим, виправлена на 

20.02.2015)  доводять що напад юриста  лікарні  Каламаренко О.В. ( дані про особу  надані 

при первинному опитуванні)  на мене був у її присутності. 

3.Неправдиво  зазначено, що у своїх показах м/с лікарні Голуб Н. свідчить на користь  

Каламаренко О.В., що не відповідає дійсності. Насправді, Голуб Н. взагалі ніхто до 03. 04. 

2015 року не допитував і пояснення не відбирав. 

4.Посилання слідчого на висновки експертизи про можливість отримання мною 

ушкоджень при падінні з висоту власного росту взагалі не витримують жодної критики, 

оскільки  в матеріалах справи не міститься жодного  показу про факт мого падіння. 

Також  у матеріалах справи є ознаки службової підробки . А саме: 

1.У протоколі допиту мене в якості потерпілої зазначено, що він був проведений  

20.02.2015 року ( в рамках  вже відкритого кримінального провадження), і що  допит 

проводив слідчий Тимченко, що не відповідає дійсності. Мене було допитано  тільки 

один раз під час написання мною заяви 19.02.2015. 

2.Аналогічна ситуація з  Поясненнями  і допитом Плечун О.М. 

3.Пояснення  і допит у мене єдиний раз відбирав  черговий слідчий Носов, але його 

прізвище чомусь перекреслено і зазначено що пояснення відбирав Єрьоменко, що не 

відповідає дійсності.   

4.Опитування і Допит проводив черговий слідчий Носов 19.02.2015. Це  підтверджується 

записами в книзі  відвідувачів.  20.02.2015 я не перебувала у відділку. 



5.У справі, яку було закрито 03.03.2015 року підшито Протокол допиту Голуб Н. від 

03.04.2015. Слідчий  Тимченко пояснив, що справу поновлено, але  відповідну довідку 

надати відмовився. Постанови про поновлення справи в матеріалах справи немає.  Як і не 

зміг пояснити як у підшитій закритій 03 березня справі з’явився протокол допиту від 03 

квітня. 

6.У протоколі допиту Гуленкової  містяться виправлення особи, що здійснювала допит. 

7.Постанови на проведення експертиз  експерту  було  надано до відкриття карної 

справи без зазначення дати і номеру справи. Експерт у своєму висновку також не 

зазначає ані дати оформлення Постанов, ані номеру справи. До того ж, експерт  у 

висновку надає недостовірну інформацію. Він зазначив, що експертизу начав 20 лютого, 

а закінчив 23 лютого, що не відповідає дійсності.  На експертизу я приїхала 23 лютого. Зі 

мною була Євгенія Корольова-Капля, яка може підтвердити  мої слова. 

8.На документах відсутній підпис прокурора. 

9.У матеріалах справи, яку було закрито (згідно напису на обкладинці справи) 03.03.2015 

року містяться протокол допиту від 03.04.2015. 

Незрозуміло також чому  слідчим Тимченко справу було закрито 03.03.2015, коли у його 

дорученні від 24.02.2015  значиться, що мотивувальну відповідь і результати   проведених 

слідчих дій необхідно до СУ надати 10.03.2015. 

Не зрозуміло також чому свідчення юриста Каламаренко   (пояснення без дати) не 

викликали сумніву у слідчого. На початку свідчень вона каже, що ми  з Оленою Плечун 

невідомі їй особи, а через кілька речень вже  чітко зазначає наші ПІБ. При цьому не 

пояснює звідки , коли саме і при яких обставинах їй стали відомі наші дані. 

Всі її свідчення  є неправдивими і не підтверджуються відеозаписом, що було зроблено 

мною і  додано до матеріалів справи. Як неправдивими є і свідчення Гуленкової і 

Івахненко. Відео також у матеріалах справи немає. Натомість там  чітко видно і  те, що 

ми представились, і  не допуск, і відмова у наданні документів на проведення капремонту 

покрівлі 6 відділення ( а не  незрозуміло яких премій. Які премії і конфеденційна 

інформація у підрядника і ремонтних роботах може бути?????????), і удар. 

До того ж неправдивість  свідчень  Каламаренко, Гуленкової і Івахненко  доводить той 

факт, що вони були знайомі з нами. Ми познайомились під час проведення нами  

(Громадською Радою при Запорізькій ОДА і Департаментом ОДА з охорони здоров’я) в 

300 залі ОДА «круглого столу» з питань неправомірного закриття 7 відділення лікарні і  

порушення трудових прав співробітників  лікарні з боку адміністрації лікарні. 

А також Каламаренко була присутня 17.02.2015 в актовому залі лікарні під час першого 

засідання комісії, бачила нас, знала про наші повноваження і  плани продовжити 

перевірку 19.02.2015 . Була присутня під час перешкоджання Шинкаренко В.Л. нам у 

проведенні перевірки 17.02.2015.  

 



 

 



Також у своїх  показах Івахненко зазначає що ми знаходились у  збудженому стані, що 

також не відповідає дійсності. До  того, як ми зайшли у приміщення, ми  у дворі лікарні 

зустріли   керівника профспілки лікарні Дмитра Музику, який  показав нам де 

адмінбудівля і провів до її дверей, і  може підтвердити, що ми були спокійні і ввічливі, а 

збуджені і вороже налаштовані  проти нас були  співробітники адміністрації лікарні.  

Їх настрій  і дії зумовлено наміром перешкодити нам у проведенні перевірки і уникнути 

відповідальності за  вчинені ними і головним лікарем  порушення законодавства ( в т.ч. і 

з використанням бюджетних коштів). 

Комісією Департаменту ОДА з охорони здоров’я було виявлені численні систематичні 

порушення , як трудових прав, так і фінансової дисципліни. А нами з Оленою Плечун  

було виявлені зловживання при капремонті покрівлі 6 відділення, що здійснювався за 

кошти обласного бюджету. За результатами нашої перевірки УБЄЗ в 

Орджонікідзевському районі відкрито карне провадження.  

Також необхідно врахувати, що ми  лише тричі були у  лікарні і двічі з них нам чинилися  

фізичні  перешкоди. 17.02.2015 у присутності  голови і членів комісії облради, сам 

Шинкаренко В.Л. перешкоджав нам у проведенні перевірки, про що членами комісії 

було складено відповідний акт, що міститься в матеріалах роботи комісії. А при 

заздалегідь запланованому  подовженні перевірки 6 відділення 19.02.2015, нам не просто 

перешкоджали, нас принижували і нецензурно лаялися Каламаренко і  Івахненко, 

які зустріли нас на порозі адмінбудівлі. А потім взагалі  Каламаренко вдарила мене аби 

спровокувати скандал і уникнути перевірки.  

Не викликало  у слідчого сумнівів і те, що свідчення Івахненко і Каламаренко, а також 

Гуленкової   слово в слово повторюють одне одного, що мають ознаки змови і 

неправдивого свідчення групою осіб за попередньою змовою. 

Так само, як і не викликали  сумніву покази  Гуленкової,  Івахненко, Каламаренко і 

Шинкаренко, в яких вони  то зазначають, що  я сама себе зачепила телефоном , то що 

тілесних ушкоджень у мене не було. Натомість,  у висновку експерта зазначено що  

тілесні ушкодження є. 

Неправдивими  також  являються і  свідчення Шинкаренко В.Л. Зі свого кабінету  де 

факто, він не виходив і не виглядав, що взагалі є дивним для поведінки керівника, який 

не має усуватися при наявності конфлікту. А саме так свідчать Каламренко, Гуленкова і 

Івахненко. При наявності конфлікту (тим більше неправомірних дій з боку  невідомих 

третіх осіб), обов’язок керівника  особисто пересвідчитись, з’ясувати обставини і 

залагодити конфлікт. Але таких дій Шинкаренко В.Л. не вчиняв тому, що порушення 

порядку з нашого боку не було. 

А свідчення Шинкаренко про те, що він після того конфлікту викликав міліцію також  не 

відповідають дійсності. Після того, як Каламаренко нанесла мені удар, я одразу 

подзвонила по ном. 102. Це було  приблизно о 14-25. Через 5 хвилин мені подзвонили з 

Орджонікідзевського РВ і повідомили про те, що щойно зі 102  до них надійшов мій 

виклик. В той час, коли я розмовляла зі співробітником  міліції, до приміщення зайшов 

наряд міліції. Я нічого не зрозуміла і запитала у співрозмовника звідки наряд міліції, 



якщо вони виклик отримали щойно. Він повідомив мені, що Шинкаренко В.Л. заздалегідь 

викликав міліцію, повідомивши що ми увірвалися до його кабінету і вчинили безлад. Але 

ані до його кабінету ми не потрапили, ані безлад не вчиняли.  Все це  легко перевіряється і 

доводить те, що Каламаренко, Івахненко, Шинкаренко заздалегідь готували провокацію і 

умисно провокували  конфлікт, на який я не пішла, для створення картинки на час 

приїзду патруля що ми начеб то  вчиняємо дебош і намагаємось потрапити до кабінету 

головного лікаря. Але їх провокація не удалась. 

До того ж, свідчення Шинкаренко не можуть буди  враховані  свідченнями на користь 

Каламаренко, оскільки сам Шинкаренко свідчить, що він нічого не бачив, а все чув зі 

слів Каламаренко і Івахненко. Хоча Івахненко при нас до кабінету Шинкаренко не 

заходила. 

Також нею зазначено, що я вела себе викликаючи при  прибутті  співробітників міліції. 

Але під час прибуття наряду, я спокійно стояла біля стійки секретаря рядом з Оленою 

Плечун і спілкувалася телефоном із співробітником Орджонікідзевського  РВ, який 

подзвонив мені, повідомив про виклик міліції і запитав що трапилось. Саме під час цієї 

розмови до приміщення адмінкорпусу лікарні  і зайшли представники міліції. Вони 

можуть підтвердити мої слова. Як і черговий, який  подзвонив і спілкувався зі мною 

телефоном. 

Отже, факти, викладені в моїй заяві. не були взагалі дослідженні слідчим, доказам 

не надано взагалі правову оцінку і не наведено в зв’язку з чим їх залишено поза увагою та 

без дослідження. 

Слідчим не було проведено жодних слідчих дій відповідно до норм КПК України, 

що є грубим  порушенням кримінального процесуального законодавства України. 

 

Копії  Постанови про закриття провадження по справі до 11.04.2015  я так і не отримала. 

Але ті данні з  довідки (мабуть Постанови) про закриття кримінального провадження, що 

були зачитані на комісії облради Душним  В.( на руки нам їх Душний надати відмовився) , 

не відповідають дійсності, оскільки Плечун О.М. свідчень про те, що  нападу на мене не 

було не давала. Навпаки, свідчила про те, що мені в її присутності було нанесено удар 

юристом лікарні Каламаренко. А Голуб взагалі опитано не було. З висоти  власного росту 

я не падала. 

Таким чином, в матеріалах справи містяться нічим не підтверджені  покази  Івахненко і 

Гуленкової , що мають ознаки змови, покази Плечун О.М., підтверджені відео і іншими 

фактичними обставинами, а також висновок експертизи про наявність в мене легких 

тілесних ушкоджень, який було проігноровано слідчим при  оцінці доказів і винесенні 

рішення. 

При цьому слідчий не надав жодного пояснення на якій підставі він робить висновок на 

підставі однієї експертизи  і не враховує інші. Як і не зміг пояснити де в матеріалах справи 

є данні про те, що я падала. 

            Таким чином, слідчим не вжито достатніх  заходів для встановлення 

події кримінального правопорушення  , як того вимагає ст..25  КПК України. 



Висновки слідчого не відповідають матеріалам справи. Застосовні висновки 

експертизи не  узгоджуються  з матеріалами справи і встановленими 

фактами. Мені не було повідомлено про призначення  і данні слідчого, про хід і 

результати розслідування. Жодних слідчих дій за моєї участі  в рамках  

відкритої кримінальної справи проведено не було. Заяву, пояснення і покази я 

надавала  лише 19.02.2015 року. Після чого нам з Оленою Плечун надавалась 

медична допомога в лікарні. Тобто, на всіх етапах розслідування було 

порушено вимоги КПК України  і мої права.  

Як і не виконано слідчим  Доручення про проведення  досудового розслідування  Попова 

Д.Г. від 20.02.2015 в частині всебічного , повного і неупередженого розслідування. 

А в матеріалах справи достатньо доказів  умисного нанесення мені легких тілесних 

ушкоджень  Каламаренко.  До того ж, під час здійснення мною своєї громадської 

діяльності.  

Повноцінно ознайомитися з матеріалами справи я не змогла через оформлення ¾ 

матеріалів справи не розбірливим почерком, розшифрувати  який я не змогла. Тому 

надаю свої  зауваження тільки на ті слова і фрази, які змогла розшифрувати. 

Всі ці факти в повному обсязі залишені слідчим без  дослідження та правової оцінки 

в цьому кримінальному провадженні всупереч ст. 214, ст. 91, ч. 1 ст. 92, ч. 1, 2, 5 ст. 223 

КПК України. 

 

На підставі викладеного та керуючись ч. 1, 2 ст. 55, ст. 56 – 57, ст. 91, ч. 1 ст. 92,  ст. 

94, ст. 214, ч. 1, 2, 5 ст. 223, ч. 1 ст. 303, ст. 307 КПК України, - 

Прошу: 
1.      Скасувати постанову слідчого  СВ Орджонікідзевського РВ Запорізького міського 

управління ГУМВС України в Запорізькій області  лейтенанта міліції  Тимченко Д.І.  від 

03.04.2053 р. про закриття кримінального провадження № 12015080060000852, внесеного 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2015 р. та направити матеріали для 

продовження досудового розслідування. 

2.      Визнати бездіяльність слідчого  СВ Орджонікідзевського РВ Запорізького міського 

управління ГУМВС України в Запорізькій області  лейтенанта міліції  Тимченко Д.І.  

такою, що не відповідає вимогам кримінального процесуального закону. 

Додатки: 

1. Копія Постанови про закриття кримінального провадження від 03.04.2015 

року. 

2. Копія звернення  Громадської Ради при Запорізькій ОДА до Голови 

Запорізької обласної ради Межейко В.І. вих..№ 45 від 19.01.2015. 

3. Резолюція «круглого столу» на тему: «Практика оптимізації медичної 

установи за «методом Шинкаренко В.Л.»» 

4. Копія Розпорядження Голови обласної ради про створення комісії з 

перевірки  КУ «ОІКЛ»  №23-св від 06.02.2015. 

5. Копія  листа Прокуратури Запорізької області  на ім’я Заболотної Н.О. 

вих..№ 04/2/2-5429-14 від 12.03.2015  

6. Копія  листа  Запорізької обласної ради  на ім’я Заболотної Н.О. вих..№07 

КО-058-2 від 01.04.2015 

 

17.04.2015 р.                                                                       Заболотна Н.О. 


