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                                         ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

                                        Шановний Вікторе Вікторовичу! 

    

        До мене, як до народного депутата України, звернулися представники ГО  

“Інвалідів – осіб з пересадженими органами “НАДІЯ НА ЖИТТЯ» з 

інформацією про те, що вже більше двох місяців частину пацієнтів ниркового 

діалізу ЗОКЛ було примусово переведено на проведення процедур з 

використанням апаратів і витратних матеріалsв фірми «Ніпро».             

 В своїх зверненнях заявники зазначають, що за цей час у значної кількості 

пацієнтів стан здоров’я різко погіршився, про що було подано відповідні заяви 

головному лікарю ЗОКЛ. Ніяких відповідей чи дій головним лікарем зроблено 

не було. Навіть прохання хворих надати їм сертифікати якості на партію 

витратних матеріалів фірми «Ніпро», які використовувались весь цей час, 

виконане не було. 

  Крім того, у зв’язку з затягуванням закупівлі матеріалів для ниркового 

діалізу виникла соціальна напруга серед пацієнтів, які бажають проходити 

процедури на апаратах фірми «Фрезеніус». Неможливість проведення таких 

процедур адміністрація ЗОКЛ пояснює відсутністю витратних матеріалів під це 

обладнання, незважаючи на те, що вже двічі такі матеріали були поставлені у 

вигляді гуманітарної допомоги на суму біля 700 000 грн. Крім того, 14.06.2016 

р. в канцелярії ЗОКЛ були зареєстровані додаткові угоди на постачання 
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витратних матеріалів, підписаних фірмою «Ренарт» на суму біля 6,5 млн. грн. 

Ціни додаткових угод цілком відповідають цінам основного Договору, але з 

незрозумілих причин з боку ЗОКЛ ці угоди на сьогоднішній день підписані не 

були. В усній відповіді хворим було сказано, що адміністрація ЗОКЛ вважає 

підписання таких угод недоцільним. 

  На підставі викладеного вище, керуючись ст. 16 ЗУ «Про статус 

народного депутата України», у зв’язку з загрозою здоров’ю і життю пацієнтів, 

які проходять процедури ниркового діалізу у комунальній установі "Запорізька 

обласна клінічна лікарня", прошу Вас, перевірити наявність сертифікатів якості 

на партію витратних матеріалів фірми «Ніпро», які використовувались весь цей 

час, та в разі їх відсутності або невідповідності діючим вимогам, вжити заходів 

щодо усунення порушень  законодавства  Комунальною установою "Запорізька 

обласна клінічна лікарня" Запорізької облради та притягнення до передбаченої 

законом відповідальності винних осіб.     

  Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у 

встановлений законом термін. 

 

 

 

 

   З повагою 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 

 


