
Костянтин Бриль прокоментував «не так придбаний лінійний 

прискорювач», підкріпивши свою заяву маніпуляцією і неправдою 

 

Авторка: Крістіна Бут 

У роботі аналізується заява Костянтина Бриля, зроблена після того, як СБУ в 

Запорізькій області оголосило про підозру посадовців КУ “Запорізький 

обласний клінічний онкологічний диспансер” у придбанні лінійного 

прискорювача у ТОВ “Біосенс” за завищеною на 10,7 млн грн ціною. 

Посилання на заяву: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2100771346895293&set=a.147839783

5799317&type=3&theater (18.09.2019) 

 

 

Лінійний прискорювач Electa. Фото з сайту Запорізької обласної державної 
адміністрації 

 

Теза № 1. Для тих, хто «забув», нагадую, що Запорізький регіон – це зона 

екологічної катастрофи, в якій захворюваність та смертність на онкологічні 

захворювання — найвищі в Україні.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2100771346895293&set=a.1478397835799317&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2100771346895293&set=a.1478397835799317&type=3&theater


Вердикт: неправда.  

Докази та аргументи: Звертаємось до найбільш актуальних даних бюлетеня 

Національного канцер-реєстру України (2017-2018 роки).  

У таблиці за 2017 та за 2018 роки показники Запорізької області за 

захворюваністю та смертністю за різними стандартами не були найвищими.  

 

 

http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_20/PDF/14-15-all.pdf


 

Дані Центру медичної статистики МОЗ України за 2018 рік теж не 

підтверджують цю тезу (стосовно рівня захворюваності): 

 

 

Теза № 2. Онкологічну допомогу населенню області надає КУ «Запорізький 

обласний клінічний онкологічний диспансер» ЗОР. Тут використовується 

гамма-терапевтичне обладнання 1989 року випуску, яке морально та фізично 

застаріле і вичерпало свій ресурс. 

Вердикт: правда. 

Докази та аргументи: у відповіді на наш інформаційний запит до КУ 

«Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» ЗОР та 

Департаменту охорони здоровя ЗОР, ми отримали дані, що підтверджують 

цю тезу.  

http://medstat.gov.ua/im/upload/Forma-07-18.zip


 

Відповідь Департаменту охорони здоров’я ОДА на запит дає дещо більшу 

інформацію про обладнання, яке є на балансі ЗОКОД: 

 

Детальніше з документами (у тому числі і технічними даними наявних 

апаратів можна ознайомитись тут і тут). 

 

Теза № 3. Ні в обласному, ні в міському бюджетах таких коштів не було. На 

ці цілі ми мали субвенцію 10 млн. грн.  

Вердикт: маніпуляція. 

Докази та аргументи:  

https://drive.google.com/open?id=1Fo3ESaRp3NZvn20LQ6pmLSnXwPIP38xn
https://drive.google.com/open?id=1eyvyQosVwtPTsut7k3w2BL3pXHfa9DeP


Костянтин Бриль дає лише половину інформації про обсяги державної 

субвенції, не згадуючи про те, що окрім 10 мільйонів гривень, які були 

зазначені у відповідному розпорядженні КМУ від 13 червня 2018 року (ДО 

купівлі лінійного прискорювача), за нашими підрахунками, на цей об’єкт 

було виділено ще 13 мільйонів 477 тисяч гривень державної субвенції вже 

ПІСЛЯ (11570 тисяч гривень + 1907 тисяч гривень) та іншої субвенції з 

міського бюджету міста Енергодар – 10 мільйонів гривень (все разом – 33 

мільйони 477 тисяч = половина від вартості придбаного лінійного 

прискорювача).  

 

 

 

 

Інформація щодо обсягів державної субвенції на придбання лінійного прискорювача 

 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-rozpodilu-u-2018-roci-subvenciyi-z-derzhavnogo-byudzhetu-miscevim-byudzhetam-na-zdijsnennya-zahodiv-shodo-socialno-ekonomichnogo-rozvitku-okremih-teritorij
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-rozpodilu-u-2018-roci-subvenciyi-z-derzhavnogo-789
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-rozpodilu-u-2018-roci-subvenciyi-z-derzhavnogo-byudzhetu-miscevim-byudzhetam-na-zdijsnennya-zahodiv-shchodo-socialno-ekonomichnogo-rozvitku-okremih-teritorij
https://www.en.gov.ua/2018-rk_z7/vikonannya-byudghetu-mstaenergodara-za-perod-z-01-po-10-listopada-2018-roku


Інформація щодо субвенції з бюджету міста Енергодар на придбання лінійного 

прискорювача 

На сайті Запорізької обласної адміністрації знаходимо сторінку «Публічне 

представлення інформації про виконання обласного бюджету за 2018 рік».  

 

 

Теза № 4. І у 2018 році лінійний прискорювач було придбано. <…> Йдеться 

про прискорювач Elekta Infinity виробництва компанії «Elekta Limited» 

(Британія) та низку додаткового обладнання вартістю понад 60 мільйонів 

гривень.  

Вердикт: правда. 

Докази та аргументи: Договір між Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Біосенс» та КУ «Запорізький обласний клінічний 

онкологічний диспансер» Запорізької обласної ради дійсно було підписано у 

2018 році на суму, більшу за 60 мільйонів (64 мільйони 850 тисяч гривень).  

 

https://www.zoda.gov.ua/news/44829/publichne-predstavlennya-informatsiji-pro-vikonannya-oblasnogo-bjudzhetu-za-2018-rik.html
https://www.zoda.gov.ua/news/44829/publichne-predstavlennya-informatsiji-pro-vikonannya-oblasnogo-bjudzhetu-za-2018-rik.html


 

 

Теза № 5. Аналогів йому немає в Україні. Йдеться про прискорювач Elekta 

Infinity виробництва компанії «Elekta Limited» (Британія). 

Вердикт: неправда. 

Докази та аргументи: аналогічний апарат є в Україні. Ось дані із сайту 

Чернігівської облдержадміністрації, в яких йдеться про такий самий 

прискорювач: 

 

Інформація з сайту Чернігівської ОДА  

http://cg.gov.ua/index.php?strfind=%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87

