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Голові Рахункової палати 
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вул. М. Коцюбинського, 7, 
м. Київ, 01601 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
про початок досудового розслідування 
(відповідно до ч.2 ст.60 КПК України) 

місто Київ 21 травня 2019 року 

Повідомляю, що 21 травня 2019 року мною, слідчим другого слідчого 
відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного 
бюро розслідувань Бацановим О.В. внесено відомості до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за Вашою заявою №05-1418 від 13.05.2019 
та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№62019000000000694 за фактом розтрати майна (коштів) службовими особами 
Міністерства охорони здоров'я України шляхом зловживання службовим 
становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах 
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 
КК України. 

Додаток: витяг з ЄРДР за №62019000000000694 на 1 арк. 

Слідчий другого слідчого 
відділу Першого управління 
організації досудових розслідувань 
Державного бюро розслідувань О. Бацанов 



витяг 

З ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ 

Номер кримінального провадження: 62019000000000694 
Дата реєстрації провадження (виділення матеріалів досудового розслідування): 21.05.2019 
15:21:11 

№1 
Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення 
кримінального правопорушення або виявлення з іншого 
джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення 
кримінального правопорушення: 

ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи 
та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань): 

21.05.2019 

Матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів 
про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення 
кримінальних правопорушень 

Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, 21.05.2019 15:16:11 
повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або 
виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про 
вчинення кримінального правопорушення: 

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: (КК України 2001) СТ.191 4.5 

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 

Службові особи Міністерства охорони здоров'я України та структурних підрозділів з питань охорони здоров'я та закладів 

Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Луганської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької 

облдержадміністрацій Національного інституту раку і Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у період 2015 

2019 років за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, вчинили розтрату майна, чим 

заподіяли матеріальну шкоду (збитки) державному бюджету України в особливо великих розмірах на загальну суму понад 6,75 

млн. грн. 

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення 

спеціального досудового розслідування щодо неї: 

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи: 

Наслідок розслідування кримінального 
правопорушення: 

Орган досудового розслідування: Центральний апарат Державного бюро розслідувань 

ПІБ слідчого (слідчих), який (які) здійснює(ють) досудове Бацанов О.В. 
розслідування: 

ПІБ прокурора (прокурорів), який (які) З Д І Й С Т І Ю Є ( Ю Т Ь ) 

процесуальне керівництво: 

Підпис реєстратора 

Слідчий 

21.05.2019 

Бацанов О.В. 

62019000000000694 
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