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                           Шановний Анатолію Васильовичу! 

 

На Ваш № 01-1/109 від 16.08.2016р. щодо змісту проблем та 

пропозицій, які б я хотів висвітити в ефірі телеканалу «АЛЕКС» повідомляю 

наступне. 

Останнім часом на особистих прийомах до мене, як до народного 

депутата України, від мешканців Запорізької області стало надходити все 

більше звернень щодо фактів корупції в Запорізькій обласній клінічній 

лікарні. 

Створені та поставлені на потік керівництвом зазначеного лікувального 

закладу, за мовчазної згоди з департаментом охорони здоров’я Запорізької 

ОДА, схеми розподілу препаратів та ліків, придбання яких здійснено за 

бюджетні кошти, вибірковість й розподіл пацієнтів на тих, що лікуються за 

бюджет та тих, що лікуються власним коштом, багаточисельні факти 

протиправного отримання грошей за діагностичні дослідження на 

обладнанні, яке не є приватним, системні зловживання на закупівлях 

медичного обладнання, устаткування медичних препаратів і т.п. – не тільки 

викликають обурення й суспільний резонанс, а й підривають авторитет 

діючої державної влади. 

У цей тяжкий для держави час народ України вимагає від органів 

державної влади рішучих дій, спрямованих на реальну протидію корупції, 

здійснення справжніх реформ та забезпечення прозорості влади. 

В той же час, голова Запорізької ОДА К.І.Бриль став особистим 

«адвокатом» у злочинців, які перетворили Запорізьку обласну державну 

адміністрацію та комунальні заклади охорони здоров’я на власну вотчину, 

що приносила щорічно десятки мільйонів  гривень, розкрадених із бюджету, 

чи незаконно отриманих від пацієнтів медичних закладів.  

Ці дії Бриль К.І. вчиняє шляхом незаконного втручання у 

розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання 



бюджетних коштів Запорізької обласної клінічної лікарні, в якому 

повідомлено про підозру головному лікарю Шишці І.В. у вчиненні особливо 

тяжких злочинів.  

На сьогоднішній день слідством зібрано достатньо доказів, які 

повністю викривають підозрюваного та інших осіб у вчиненні цих злочинів, 

проте розслідування гальмується Брилем К.І., який чинить тиск на мене, 

працівників СБУ, задіяних у його розслідуванні та «представляє» інтереси 

Шишки І.В. у Генеральній прокуратурі України. 

В зв’язку з чим, керуючись Законом України «Про статус народного 

депутата України», я змушений був звернутися до керівництва держави з 

депутатським зверненням щодо невідповідності займаній посаді голови 

Запорізької ОДА Бриля К.І. внаслідок порушення Присяги державного 

службовця, використання повноважень в особистих інтересах та внести 

відповідне подання Президенту України про припинення повноважень 

голови Запорізької ОДА. 

Крім того, мною ініційовано збір підписів за відставку К.І.Бриля у 

наметах «Україна без корупції», розташованих у м. Запоріжжі та на сайті 

Президента України. 

Таким чином вважаю, що зазначені питання мають великий суспільний 

резонанс та потребують висвітлення на телеканалах міста та області.    

 

 

         З повагою, 

народний депутат України                                            В. В. Кривохатько  

                                                                                                          (посв. 286) 

 


