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12 вересня голова Сумської обласної ради Володимир Токар вручив 

головному лікарю обласної клінічної лікарні Володимиру Гороху ключі від 

нового автомобіля «Форд-транзит». Відомо, що придбано його за кошти від 

НДФЛ після перереєстрації лікарні в район. 

У свою чергу Володимир Горох після слів подяки за мікроавтобус для бригад 

лікарів, акцентував на тому, які ж ще «оновлення» нещодавно з’явилися в 

СОКЛ. 

 

Так, головний лікар повідомив: «Минулоріч до обласної лікарні був куплений 

ангіограф за 25 млн грн, половина з яких надійшла з обласного бюджету. 

Цього року на обласну лікарню виділено понад 4 млн грн, на які придбано 

необхідне медичне обладнання. Тепер – мікроавтобус. Це – реальні кроки та 

реальний показник, як сьогодні влада ставиться до проблем медичних 

закладів нашої області. А ті кошти, які вивільняються по НДФЛ, 



використовуються винятково на соціальний напрямок – заклади охорони 

здоров’я, соцзахисту. І це лише на користь жителям Сумщини». 

https://sorada.gov.ua/actual/actual/20512-oblasna-likarnja-otrymala-

mikroavtobus-jakyj-vozytyme-vuzkoprofilnyh-spetsialistiv-u-rajony-

sumshchyny.html 

Отже, перевіримо, чи відповідають слова очільника обласної лікарні 

дійсності.  

Перша теза: «ангіограф за 25 млн грн». З допомогою сервісу «Zakupki.ua» 

(офіційний майданчик Prozorro) знаходимо підтвердження цій закупівлі. 

Стаціонарна агіографічна система, справді, була закуплена минулого року. 

Однак не за 25, а за 23 млн грн.  

https://zakupki.com.ua/tender/1567649 

Проте, зважаючи на те, що раніше журналісти, пишучи про закупівлю 

аніографа, зазначали саме 23-млн його вартість, можемо вважати слова 

Володимира Гороха обмовкою. 

https://www.unian.ua/health/regnews/10017623-sumska-oblasna-likarnya-

otrimaye-angiograf-vartistyu-23-mln-grn.html 

Більше того місцеві журналісти навіть зазначали, що вартість аніографа – це 

спільні кошти держави та обласної ради: по 11,5 млн грн, що в сумі – саме 23 

млн. 

https://sm.suspilne.media/news/15983 

Отже, вердикт: фактична помилка. 

Друга теза до розгляду – «4 млн на лікарню цього року». 

У рішенні СОР Сьомого скликання 24 сесії «Про обласний бюджет Сумської 

області на 2019 рік» знаходимо субвенцію з державного бюджету місцевим 

бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для 

забезпечення швидкої медичної допомоги в розмірі 3 907 800 грн. 

https://sorada.gov.ua/actual/actual/20512-oblasna-likarnja-otrymala-mikroavtobus-jakyj-vozytyme-vuzkoprofilnyh-spetsialistiv-u-rajony-sumshchyny.html
https://sorada.gov.ua/actual/actual/20512-oblasna-likarnja-otrymala-mikroavtobus-jakyj-vozytyme-vuzkoprofilnyh-spetsialistiv-u-rajony-sumshchyny.html
https://sorada.gov.ua/actual/actual/20512-oblasna-likarnja-otrymala-mikroavtobus-jakyj-vozytyme-vuzkoprofilnyh-spetsialistiv-u-rajony-sumshchyny.html
https://zakupki.com.ua/tender/1567649
https://www.unian.ua/health/regnews/10017623-sumska-oblasna-likarnya-otrimaye-angiograf-vartistyu-23-mln-grn.html
https://www.unian.ua/health/regnews/10017623-sumska-oblasna-likarnya-otrimaye-angiograf-vartistyu-23-mln-grn.html
https://sm.suspilne.media/news/15983


 

Тобто, якщо вважати 92 тис грн. за фактичну похибку, тезу можемо вважати 

правдивою. 

Вердикт: правда. 

І третя теза, яку перевіримо зі слів Володимира Гороха – «на 4 млн придбано 

необхідне медичне обладнання». 

Знову ж за допомогою сервісу «Zakupki.ua» (офіційний майданчик Prozorro) 

перевіряємо, яке ж медичне обладнання закупила лікарня цього року. Серед 

закупівель нам підходить: 

Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні – 445 000 грн 

Інструментарій медичний (шприци, голки, катетери та ін.) та перев'язувальні 

матеріали – 29 400 грн 

Посуд та інструментарій лабораторний – 14 178 грн 

Інструментарій лабораторний (кювети біохімічні) – 4 344 грн 

Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного 

призначення – 36 196 грн 

Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні – 59 591 грн 

Обладнання для анестезії та реанімації – 22 686 грн 

Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні – 1 807 грн 

https://zakupki.com.ua/tender/5241445
https://zakupki.com.ua/tender/5117371
https://zakupki.com.ua/tender/5117371
https://zakupki.com.ua/tender/5114471
https://zakupki.com.ua/tender/5111434
https://zakupki.com.ua/tender/5088056
https://zakupki.com.ua/tender/5088056
https://zakupki.com.ua/tender/5088028
https://zakupki.com.ua/tender/5088006
https://zakupki.com.ua/tender/5082041


Медичне обладнання (кисневі концентратори, пульсоксиметри, 

електрокардіографи, монітор пацієнта) – 185 000 грн 

Загальна вартість цьогорічних закупівель обласної лікарні саме медичного 

обладнання складає 798 202 грн. без урахування витрат на ремонт старого 

медичного обладнання. Тобто в сказаному Володимир Горох, очевидно, 

перебільшив або зарахував до медичного обладнання інші потреби лікарні. 

Вердикт: неправда. 

 

 

https://zakupki.com.ua/tender/5047465
https://zakupki.com.ua/tender/5047465

