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Шановний Віктор Миколайович! 
  

Прошу втрутитись та відреагувати на незаконні дії працівників УМВС України в області, які замість 
реальної боротьби з корупцією та економічною злочинністю,за мовчазної згоди прокуратури області, 
вдалися до фальсифікації кримінального провадження відносно мене, а саме підміняючи цивільно-
правові відносини, вдались до штучного створення ознак корупції в моїх діях, при цьому грубо 
порушуючи мої конституційні права і свободи, що гарантовані як Конституцією України, так і 
Європейською конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод. 

Основним організатором фальсифікації кримінального провадження відносно мене є начальник 
УДСБЕЗ УМВС України в областіпан М., який, за свідченням журналістів, ще за часів Президента 
Януковича В.Ф. активно фальсифікував кримінальні провадження відносно політичних опонентів 
тодішньої влади. 

Зокрема, за сфабрикованими матеріалами М. відкрито 19 кримінальних проваджень стосовно 
активістів «Євромайдану» у місті Тернополі, про що пише Інтернет видання «Свобода» 
(http://svoboda.te.ua/novyny/nenavysnyk-majdanu-mjent-mokryj-vkrav-zemlju-i-stvoryv-svoje-mezhyhirja-u-
ternopoli-teper-vin-prahne-pidvyschennja.html ). 
Також –«Проти чиновників міської ради Тернополя за підтримку Майдану відкривали кримінальні 
справи  щодо фінансових справ мерії. За цим стояв саме 
М.»(дивітьсяhttp://zik.ua/tv/project/Special/news/10561 ). 
Плюс, виконуючи політичне замовлення представників адміністрації Президента Януковича В.Ф., 
щодо усунення їх політичних опонентів від керівництва органами місцевого самоврядування на 
Тернопільщині, М. у серпні 2013 року організував «хабар» у сумі 2200 (дві тисячі двісті) гривень та 100 
(сто) доларів СШАміському голові Теребовлі, представнику опозиційної партії. Внаслідок чого цього 
міського голову було незаконно затримано (дивіться «Чортківська 
правда»,http://news.chortkiv.net.ua/masove-zatrymannya-meriv-na-ternopilschyni-zboriv-terebovlya-hto-
nastupnyj/ ). 
При цьому М., який  офіційно жодного дня не займався бізнесом, за часи своєї міліцейської діяльності, 
за свідченням журналістів, «створив свою міні-бізнес імперію, яка включає мережу аптек і хімчисток, 
ресторан, продовольчу та авто-гуртівні. Під крилом цього борця з економічними злочинами 
активно працюють одразу три салони ігрових автоматів, незаконні кар’єри та цехи з розливу 
сурогатної горілки»(http://svoboda.te.ua). 
М. «кришував» і аптечний бізнес громадянина Н., який із 2010 року у Тернопільського 
районному територіальному медичному об’єднанні (надалі ТРТМО), за адресою м.Тернопіль, 
вул. Князя Острозького, 9, орендував приміщення загальною площею 135,3 кв.м.під аптеку. 

При цьому, саме начальник Управління ДСБЕЗ УМВС України в області М., надаючи корумповані 
послуги «по захисту» фаптечного бізнесу Н. вирішив допомогти останньому не віддавати мені борг у 
сумі 8000,00 (вісім тисяч) доларів США, оформивши це, як вимагання у Н. хабара. 

Все це відбулось за наступних обставин. 

Так, як я вже зазначав вище, Н. орендував в ТРТМО приміщення під аптеку, спочатку, як приватний 
підприємець (договір від 04.02.2010р., строк дії по 04.01.2013р.), а потім як приватне підприємство 
«УкрМедіка», де Н. є директором і засновником (договір від 14.01.2013р., строк дії  по 14.12.2015р.). У 
цей період ПП «Укрмедіка» приймало участь у тендерах на постачання медикаментів до 
Тернопільського районного територіального медичного об’єднання, та в деяких тендерах перемагало, 
у зв’язку з чим у період 2013 – 2014 років ТРТМО з цим підприємством укладались договори на 
постачання медикаментів та стоматотехніки. 
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Тернопільське районне територіальне медичне об’єднання, зважаючи на високий рівень 
конкурентного середовища у місті,мало намір розширювати перелік якісних та сучасних медичних 
послуг. Зокрема, ще із 2012 року стоматологічною службою ТРТМО вносились пропозиції щодо 
запровадження в стоматологічному відділенні технології зубної імплантації, для чого потрібно було 
мати: 1) панорамний рентген-апарат; 2) фізіодиспенсер; 3) операційний блок; 4) лікар-хірург-
стоматолог (який пройшов курси по імплантації). Проте у зв’язку із відсутністю бюджетного 
фінансування на ці цілі, це питання тривалий час не вирішувалось. 

При цьому, Н., знаючи, що ТРТМО планує впроваджувати технологію зубної імплантації, сам 
запропонував придбати для надання цих послуг в стоматологічному відділенні ТРТМО апарат для 
рентген обстеження зубного ряду, за умови, якщо я допоможу йому із грошима на закупівлю цього 
обладнання. 

Знаючи, Н., як особу, що тривалий час займається постачанням медикаментів та медичного 
обладнання до ТРТМО, оглянувши запропоновані ним роздруківки про рентген апарати, та 
враховуючи, що нове рентген обладнання для стоматологічного відділення коштує близько 12000,00 
(дванадцяти тисяч) доларів США, я у 2013 року вирішив позичити Н. кошти на придбання цього 
медичного обладнання, та передав останньому 8000,00 (вісім тисяч) доларів США. 

При цьому розписку на одержання коштів я у Н. не став брати довіряючи останньому та подумавши 
попросити її пізніше. 

У грудні 2013 року Н. в приміщенні стоматологічного відділення ТРТМО, від імені ПП «Укрмедіка» 
встановив панорамний рентген апарат марки «Panoura ULTRA», плівковий, але без «проявочної» 
машини. При цьому це був не той апарат, який Н. анонсував мені, а «проявочну» машину (вживану) до 
рентген апарату Н. взагалі поставив в лікарню лише у травні 2014 року. 

Готуючись до впровадження нових сучасних послуг населенню із зубної імплантації, у 2014 році за 
направленням ТРТМО лікар-стоматолог Л. пройшов чотирьохмісячні курси по хірургічній стоматології 
в Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця (м. Київ). Також в стоматологічному 
відділенні ТРТМО було проведено ремонт операційної. 

Проте встановлене ПП «Укрмедіка» обладнання належним чином не працювало, постійно ламалось, 
рентген знімки виходили неякісні, а без належної роботи рентген обладнання неможливо було 
надавати послуги по хірургічній імплантації зубів в стоматологічному відділенні ТРТМО. 

У зв’язку з цим, протягом 2014 року працівники стоматологічного відділення ТРТМО постійно 
звертались до мене, як головного лікаря, із скаргами на роботу рентген обладнання ПП «Укрмедіка», а 
я відповідно просив Н. забезпечити безперебійну роботу обладнання, яке ним було встановлено в 
стоматології. 

До того ж в цей час ПП «Укрмедіка» значно погіршило виконання договірних обов’язків із ТРТМО по 
постачанню медикаментів,  постійно зривало замовлення, критично знизило асортимент ліків в аптеці, 
прострочувало платежі за оренду приміщень ТРТМО на великі суми, та Н. ігнорував мої усні 
зауваження на це, як головного лікаря, а на 2015 рік взагалі відмовився виставляти документацію на 
тендер ТРТМО із закупівлі медичних препаратів. 

Враховуючи, що ПП «Укрмедіка» ефективних заходів до виправлення ситуації із рентген обладнанням 
не вживало, мною у листопаді – грудні 2014 року було запропоновано Н. забрати із стоматологічного 
відділення непрацюючий панорамний рентген апарат марки «Panoura ULTRA», разом із «проявочною» 
машиною та повернути мені позичені кошти в сумі 8000,00 (вісім тисяч) доларів США. 

Проте Н. всіляко відтягував час, щоб не повертати мені борг. 

Лише на початку 2015 року ПП «Укрмедіка» забрало свій рентген апарат та проявочну машину із 
стоматологічного відділення ТРТМО. Проте, замість того, щоб повертати мені свій борг у сумі 8000,00 
(вісім тисяч) доларів США, директор ПП «Укрмедіка» Н., за порадою начальника Управління ДСБЕЗ 
УМВС України в області М., 11.02.2015 року звернувся із заявою про злочин, а саме про те, що «я, як 
головний лікар ТРТМО вимагаю у нього, як підприємця хабар, начебто за сприяння у здійсненні 
підприємницької діяльності ПП «Укрмедіка». 
Вказане жодним чином не відповідає дійсності, але Н. та М., розрахували, що я маючи дуже 
тяжкий стан здоров’я, тільки що перенісши третій інфаркт, не буду активно їм протидіяти. 

Мої проблеми зі здоров’ям (ішемічна хвороба серця), розпочались ще задовго до фальсифікації М. 
відносно мене кримінального провадження та жодним чином не свідчить про те, що я намагаюсь 
ухилитись від справедливого розгляду моїх взаємовідносин із Н. Оскільки, ще у 2002 році я переніс 
перший інфаркт, а у 2003 році – другий інфаркт. 



28.03.2015 я переніс третій інфаркт – гострий повторний інфаркт міокарда передньо-бокової ділянки 
лівого шлуночка та 30.03.2015р. я був госпіталізований до кардіологічного відділення Тернопільської 
міської лікарні № 2. 

В період знаходження на лікуванні від інфаркту, я почав просити Н. повернути позичені кошти хоч 
частково, оскільки ці кошти були необхідні мені на лікування та на проведення в Німеччині нової 
операції на серці, яку лікарі рекомендували провести відразу після 30.03.2015. 

В той же час, Н., одержавши у працівників міліції 200000,00 (двісті тисяч) гривень, 17 квітня 2015 року 
прийшов до реанімаційного відділення Тернопільської міської лікарні № 2, в палату, де я проходив 
лікування після перенесеного інфаркту міокарду, та повідомив мене, що він продав цей рентген 
апарат за меншу ціну і приніс гроші зі словами, дослівно, «Це вам на лікування». 

Не маючи підстав не довіряти Н., та вірячи його словам про те, що той продав рентген апарат та зараз 
хоче віддати мені позичені кошти, які той брав у мене на придбання цього медичного обладнання, я 
попросив Н. занести ці гроші до відділення банку та покласти на банківський рахунок для їх 
подальшого перерахування в Німеччину за майбутню операцію на серці. 

Після того, як Н. в цей же день (17.04.2015р.) заніс 200000,00 (двісті тисяч) гривень до банку, 
працівники міліції увірвались до палати кардіологічного відділення міської лікарні № 2, де я проходив 
лікування, та склали протокол про моє затримання  за підозрою в одержані хабара, тобто у вчиненні 
злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України в рамках кримінального провадження 
№12 015 210 000000 082, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2015 року. 

Далі, з метою добитись від мене вигідних для них показів, працівники УМВС України області за 
мовчазної згоди прокуратури області вдалися до грубого порушення моїх конституційних прав, 
передбачених Конституцією України та Європейською Конвенцією про захист прав людини і 
основоположних свобод. 
Так, відповідно до положень ч.ч. 1, 2 ст. 11 КПК України, під час кримінального провадження повинна 
бути забезпечена повага до людської гідності, прав і свобод кожної особи. Забороняється під час 
кримінального провадження піддавати особу катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що 
принижує її гідність, поводженню чи покаранню, вдаватися до погроз застосування такого поводження, 
утримувати особу у принизливих умовах, примушувати до дій, що принижують її гідність. 

Однак, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за 
підозрою мене у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, працівниками міліції 
мене піддано катуванню та нелюдському поводженню. 
Так, відповідно до протоколу ендоваскулярного втручання № 0112 від 30.03.2015 до історії хвороби 
№02904, 30.03.2015 з 16.45 до 20.30 год. у зазначеній лікарні проведено наступну операцію: ургентна 
коронарографія;балонна ангіопластика та стентування дистального відділу ПКА (1 DES) та 
рекомендовано: у зв’язку з критичним ураженням коронарних судин серця, хворому показане 
невідкладне аорто-коронарне шунтування (АКШ) коронарних артерій серця по життєвим показам в 
кардіохірургічному відділенні спеціалізованої лікарні!!! 
Крім того, відповідно до вимог Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної 
(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої)  медичної допомоги та медичної реабілітації 
«Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST», затвердженого Наказом МОЗ України 
02.07.2014 №455, хворим на гострий інфаркт міокарду, окрім іншого, для зменшення навантаження на 
міокард необхідно забезпечити повний психологічний спокій. 
В то же час, 17.04.2015 о 17.30 год. керівник органу досудового розслідування К. в блоці реанімації та 
інтенсивної терапії кардіологічного відділення вищевказаної лікарні, де я перебував на лікуванні та 
знаходився у безпорадному стані у зв’язку із таким захворюванням, здійснив незаконне затримання 
мене в порядку ст. 208 КПК України як підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 

КПК України. 
Далі в цей же день, близько 23.00 год. керівник органу досудового розслідування, двоє слідчих та 
семеро працівників оперативного підрозділу УМВС України області знову прибули в приміщення 
палати блоку реанімації та інтенсивної терапії кардіологічного відділення вищевказаної лікарні та 
незважаючи на мій стан здоров’я, який їм був достовірно відомий, проводили зі мною процесуальні та 
слідчі дії всупереч вимог ч. 4 ст. 223 КПК України, відповідно до якої проведення слідчих (розшукових) 
дій у нічний час (з 22 до 6 години) не допускається, за винятком невідкладних випадків, коли затримка 
в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі 
підозрюваного. До того ж слідчі дії проводились без дозволу мого лікуючого лікаря та оперуючого 
хірурга. 



При цьому, названі працівники міліції, застосовуючи фізичну силувикручували руки мені та моїй 
дружині Вардинець Л.М., а також застосовували до нас психологічний тиск та викрали мій мобільний 
телефон, на який я відзняв їх незаконні дії. 

Вищевказані протиправні дії органу досудового розслідування 17.04.2015  призвели до того, що в 
мене стався рецидив гострого повторного інфаркту міокарда передньо-бокової ділянки лівого 
шлуночка серця (тобто четвертий інфаркт). 
Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, працівниками УМВС 
України області було заблоковано, а фактично заборонено, одержання мною медичної 
допомоги в спеціалізованій клініці в м. Штутгарт, Німеччина. 
Так, враховуючи рекомендації лікарів про проведення невідкладного аорто-коронарного шунтування 
коронарних артерій мого серця, мною, ще 30.03.2015р. було прийнято рішення зробити цю операцію в 
лікарні Роберт-Бош м. Штутгарта, ФРН, що у повній мірі відповідає положенням ст. 27 Конституції 
України, відповідно до якої кожна людина має невід’ємне право на життя; ніхто не може бути 
свавільно позбавлений життя; обов’язок держави – захищати життя людини та кожен має право 
захищати своє життя і здоров’я від протиправних посягань, а також положенням ст. 49 Конституції 
України, відповідно до якої кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне 
страхування.У зв’язку з цим, 27.04.2015 о 12.30 год. у названій лікарні доктором Ульріхом Ф.В. Франке 
Хефарцт мені було призначено прийом. 

При цьому, звертаю Вашу увагу на те, що відповідно до п. 10 Порядку організації надання медичної 
допомоги засудженим до позбавлення волі, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 
№1348/5/572 від 15.08.2014, навіть засуджені до позбавлення волі особи мають право на вільний 
вибір лікаря. 
З метою доставляння мене до вказаної лікарні, моєю сім’єю було орендовано спеціалізований 
реанімомобіль, який 26.04.2015 о 08.00 год. вирушив зі мною до м.Штутгарт, ФРН. При цьому, весь час 
руху автомобіля, я знаходився в лежачому стані на кушетці, під капельницею та дією сильнодіючих 
медпрепаратів. 

Проте, співробітниками УМВС України в області реанімомобіль з зі мною був затриманий на території 
Львівській області на шляху прямування до лікарні у м. Штутгарт, ФРН, та доставлений до будівлі 
міськрайонного суду. Після чого, супроводжуючий лікар, на вимогу працівників міліції, на 2 (дві) години 
залишив мене одного в реанімаавтомобілі без жодної медичної допомоги, чим поставили моє життя 
під загрозу смерті. 

Всі вищезазначені протиправні дії співробітників УМВС України області містять ознаки складу злочину, 
передбаченого ст. 127 КК України, а саме катування, тобто умисне заподіяння мені сильного 
фізичного болю та фізичного і морального страждання шляхом мучення та інших насильницьких дій з 
метою примусити його вчинити дії, що суперечать його волі, у тому числі отримати від нього визнання, 
а також з метою покарати його за дії, у скоєнні яких він підозрюється, а також з метою залякування та 
дискримінації його. 

Разом з тим, відповідно до ст. 5 Загальної декларації прав людини, а також ст.3 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, 
нелюдського або принижуючого його гідність, поводження і покарання. 

У зв’язку із цим, 30.04.2015р. моїм адвокатом на ім’я в.о. прокурора області подана моя заява 
про вчинення працівниками УМВС України в області злочину, передбаченого ч. 3 ст. 371 та ч. 2 
ст. 127 КК України, а також на знак протесту мною, із 26.04.2015, оголошено голодування. 
Проте в.о. прокурором області в порушення вимог КПК України, станом на 04.05.2015р., зазначену 
заяву про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено, чим порушив вимоги ст. 214 
КПК України, відповідно до якої прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, 
повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. 

Така бездіяльність в.о. прокурора областісуперечить вимогам ст. 214 КПК та призвела до того, що по 
моїй заяві до цього часу не розпочато досудове розслідування. 

На превеликий жаль, мені не дивно, що в.о. прокурора області покриває незаконні дії 
працівників УМВС України в області щодо вчинення ними тортур наді мною, оскільки він сам 
не розібравшись із матеріалами кримінального провадження, 18.04.2015р. підписав 
повідомлення про підозру у вчиненні мною кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 
ст. 368 КК України. 



Із цього вбачається, що прокуратура області не спроможна забезпечити в даному кримінальному 
провадженні нагляд за додержанням законів  органами, які проводять оперативно-розшукову 
діяльність, дізнання, досудове слідство, як того вимагає ч.3 ст. 121 Конституції України. 

Крім того, начальник УМВС України в області Б., не маючи жодного рішення суду про визнання мене 
винним у вчиненні будь-якого злочину, вже 18.04.2015р. через Службу зв’язків із громадськістю УМВС 
України, в порушення вимог ст.ст. 3, 32 Конституції України, розголосив дані досудового слідства по 
вищезазначеній кримінальній справі, які ганьблять мене, як людину, принижують мою честь і гідність, 
заявив, дослівно «Незаконну діяльність керівника медичної установи, який також є депутатом 
Тернопільської обласної ради, оперативники документували тривалий час. Під час неправомірної 
оборудки його затримали «на гарячому».Правоохоронці встановили, що 200 тисяч гривень 
головний лікар вимагав у приватного підприємця за продовження договору оренди приміщення 
загальною площею 135 квадратних метрів, яке перебуває на балансі даного лікувального закладу з 
подальшим правом його викупу.Неправомірну вигоду посадовець вимагав та отримав через 
посередника – працівницю банківської установи.200 тисяч гривень, отримані в якості неправомірно 
вигоди, вилучено. Посадовця затримано в порядку статті 208 КПК України. На даний час він 
перебуває на стаціонарному лікуванні і знаходиться під охороною конвойного підрозділу 
правоохоронців. Вирішується питання про обрання стосовно нього запобіжного 
заходу»(дивіться http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/ternopil/uk/publish/ article/137424). 
Після цього вказана недостовірна інформація начальника УМВС  розповсюджена в засобах масової 
інформації. 

Відповідно до ч.2 ст. 387 КК України за розголошення даних досудового слідства або дізнання, 
вчиненого суддею, прокурором, слідчим, працівником органу дізнання, оперативно-розшукового 
органу незалежно від того, чи брала ця особа безпосередньо участь у досудовому слідстві чи дізнанні, 
якщо розголошені дані ганьблять людину, принижують її честь і гідність, передбачена кримінальна 
відповідальність. 

Таким чином, начальник УМВС України в області Б., розголосивши дані досудового слідства, 
що ганьблять мене, як людину, принижують мою честь і гідність, вчинив злочин, передбачений 
ч.2 ст. 387 КК України. 
Далі, керівництвом прокуратури області та УМВС України в області, з метою унеможливлення 
об’єктивного розслідування вказаного кримінального провадження почався чинитись тиск на лікарів 
Тернопільської міської лікарні № 2, де я перебуваю на лікарні, вимагаючи від них фальсифікації 
лікарської документації, та ухвалення незаконного рішення про моє «миттєве одужання» та примусову 
виписку із лікарні. 

Зокрема, на вимогу працівників міліції у Тернопільській міській лікарні № 2 30.04.2015 р. відбувся, так 
званий «консиліум лікарів», куди не було запрошено ні лікуючого лікаря, ні лікаря-хірурга, якій 
проводив операцію на моєму серці. При цьому, цей «псевдоконсіліум» в угоду міліціонерам 
безпідставно написав про покращення мого здоров’я після того, як міліціонери незаконно мене 
затримали, та проводили слідчі дії зі мною. 

Крім того, працівниками міліції постійно чиняться тиск на міськрайонний суд, вимагаючи від слідчого 
судді винесення завідомо неправосудного рішення про мій арешт, заставляючи слідчого суддю в 
порушення всіх можливих термінів, передбачених в КПК України, розглядати їх подання про обрання 
мені запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Наведу лише один приклад. 30.04.2015р. під час розгляду подання про обрання мені запобіжного 
заходу до слідчого судді, який в цей час перебував в нарадчій кімнаті, постійно заходили працівники 
міліції з метою винесення суддею неправосудного рішення. На вказаний факт моїм адвокатом 
заявлено відвід слідчому судді. 

В свою чергу особисто в.о. прокурор області Г. на ці факти не реагує, потураючи беззаконню з 
боку міліціонерів, які виконують незаконні вказівки новопризначеного начальника обласного 
УМВС  про моє переслідування, організатором якого є корумпований начальник УДСБЕЗ УМВС 
України в області М. 
За таких обставин правоохоронні органи області неспроможні провести об’єктивне та 
неупереджене досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, а 
тому підлягають відводу. 
  

 

 

http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/ternopil/uk/publish/%20article/137424


На підставі викладеного, керуючись Конституцією України, Європейською Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, - 

  

прошу: 

  

1. Відвести від проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 

службових осіб УМВС України в області, а прокуратуру області від процесуального керівництва та 

нагляду за додержанням законів у цьому кримінальному провадженні. 
  

1. Визначити підслідність даного кримінального провадження за слідчими підрозділами МВС України в 

іншій області, а процесуальне керівництво за прокуратурою іншої області. 
  

1. Призначити службову перевірку за кожним із наведених мною фактів порушення діючого 

законодавства, а також гарантованих Конституцією України та міжнародним законодавством моїх прав 

і свобод. 
  

1. Притягти до передбаченої законодавством відповідальності службових осіб УМВС України та 

прокуратури, винних у моєму катуванню та порушенні моїх прав під час проведення досудового 

розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні. 
  

1. Про результати розгляду звернення повідомити мене письмово у встановлений законом термін. 

 

 

 
І.С.Вардинець 

04.05.2015р. 

  

 


