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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

Шановний Юрію Віталійовичу! 

 

До мене, як до народного депутата України, звернувся колектив  

Запорізької обласної клінічної лікарні (надалі за текстом КУ «ЗОКЛ») з 

проханням допомогти запобігти корупції в даному медичному закладі, яка 

запроваджується і вчиняється головним лікарем КУ «ЗОКЛ» Шишкою І.В. 

разом з високо посадовцями Запорізької ОДА та обласної ради, а саме – 

головою Запорізької обласної ради Самардаком Г.В., заступником голови 

Запорізької ОДА Гугніним Е.А. та директором департаменту охорони здоров’я 

Запорізької ОДА Клименко В.І. 

В своїй заяві заявники зазначають, що дані посадові особи запровадили в 

лікарні корупційну систему заробітку та відмивання бюджетних коштів в 

особливо великих розмірах. Ця злочинна схема відмивання бюджетних коштів 

працює в колі вищевказаних високопосадовців, які, по суті, є організованою 

злочинною групою, полягає в наступному.    

Всі дослідження в КУ «ЗОКЛ» (МРТ, фіброгастроскопія, бронхоскопія та 

ін.) виконуються виключно на платній основі без квитанцій та чеків, а ціни на 

дані дослідження перевищують ціни в приватних медичних центрах. 

В хірургічному, гінекологічному, катаральному, травматологічному та 

ортопедичному відділеннях, відділеннях артрології та спортивної травми 
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отримати медичну допомогу без попередньої оплати неможливо, а операції по 

заміні суглобів коштують від 40 до 80 тис. грн., при тому, що лікарня отримує з 

обласного бюджету кошти на закупку ендопротезів. Всі необхідні матеріали на 

операції у вищевказаних відділеннях купуються тільки в аптеці, розташованій в 

лікарні, власником якої є родич головного лікаря Шишки І.В.  

Після пред’явлення повідомлення про підозру головний лікар КУ 

«ЗОКЛ» Шишка І.В. на своєму робочому місці не з’являється більше тижня, 

причина його відсутності невідома. 

 Такі зухвалі дії не змогло зупинити навіть управління СБУ в Запорізькій 

області, яке наприкінці грудня 2015 року порушило два кримінальних 

провадження за фактом розкрадання коштів в особливо великих розмірах під 

час закупівлі тими ж фігурантами автомобілів швидкої медичної допомоги та 

резонансного факту придбання за завищеною майже в два рази ціною 

ангіографу, внаслідок чого з бюджету у кримінальний спосіб було вилучено 

маже 12 млн. грн.  

З огляду на викладене, керуючись ст.16 Закону України «Про статус 

народного депутата України», прошу Вас, втрутитись в процес розслідування 

перелічених фактів, взяти стан слідства вже наявних кримінальних проваджень 

під особистий контроль та повідомити мене про перспективи скорішого 

відшкодування завданих державі збитків, а також притягнення до передбаченої 

законом відповідальності осіб, у тому числі - й відповідальних керівників. 

Додаток: копія листа трудового колективу (на 2 арк.) 

 

 

 

   З повагою 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                             (посв. 286) 

 

 

 


