
Закарпатський політик і бізнесмен Олександр Ледида схибив, коли говорив 

про кількість аптек, фальсифікацію ліків, частку заробітчан 

 

Здійснено фактчекінг заяв Олександра Ледиди, які він зробив в програмі 

«Деталі» каналу «21 Ужгород» (оприлюднене 25 липня 2019 року на ютуб-

каналі 21 channel). 

О.Ледида є депутатом Закарпатської облради від «Опоблоку», екс-головою 

Закарпатської обласної державної адміністрації (2010-2014), відомим у 

Закарпатті бізнесменом, колишнім власником «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ 

ДАНІО» (21 канал Ужгород), співвласницею котрої, за даними Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, нині є дочка пана Ледиди. А отже, зважаючи на 

його вплив у Закарпатті, перевірка фактів, сказаних ним, має суспільний 

інтерес. 

 

ТЕЗА 1. Можна робити дуже багато корисного, не потребуючи бюджету. Те 

саме реформування… Сьогодні простий приклад — ідіть в Ужгород — 333 

аптеки. Чого стільки аптек? А тому що ніхто не контролює медичні 

препарати, вони всі фальшивка, бульбашка (6:08-6:20). 

ВЕРДИКТ: неправда. 

ДОКАЗИ. Відповідно до Реєстру місць провадження діяльності з оптової та 

роздрібної торгівлі лікарських засобів (пряме покликання поставити не 
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можна, потрібно ввести в параметрах «Закарпатська область» і порахувати 

ужгородські аптеки вручну)в Ужгороді є 111 аптек і аптечних пунктів. 

 

 

ТЕЗА 2. По різним оцінкам сьогодні фальсифікату сягає 90 % того, що є в нас 

в аптеках. (6:39-6:44)  

ВЕРДИКТ: неправда. 

ДОКАЗИ. Реально оцінити обсяги фальсифікованих ліків неможливо через 

відсутність єдиної системи моніторингу обігу лікарських засобів. У 

Розпорядженні Кабінету міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 301-р «Про 

схвалення Концепції реалізації державної політики щодо запобігання 

фальсифікації лікарських засобів та затвердження плану заходів з її 

реалізації» ідеться: «Статистичні дані щодо фальсифікації лікарських засобів 

в Україні фактично відсутні. Неможливість визначення їх обсягів пов’язана з 

відсутністю єдиної системи моніторингу обігу лікарських засобів. За 

результатами проведених досліджень ВООЗ майже 10,5 відсотка всіх 

лікарських засобів, що використовуються в країнах з низьким та середнім 

рівнем доходів, є фальсифікованими. Такі дослідження проводилися на 

основі більше ніж 100 опублікованих наукових робіт з вивчення якості 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2019-%D1%80
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лікарських засобів серед 88 країн з низьким та середнім рівнем доходів, у 

рамках яких проаналізовано 48 тис. зразків лікарських засобів». 

 
 

 

ТЕЗА 3. На сьогоднішній день 10 мільйонів громадян України працюють за 

кордоном. Це факт? Факт. (11:58-12:04). 

ВЕРДИКТ: неправда. 

ДОКАЗИ. Немає точної інформації щодо кількості українців, які працюють в 

інших державах, оскільки не всі оформлюються офіційно. Згідно з 

інформацією Міністерства соціальної політики України на постійній основі 

за кордоном перебуває – 3 мільйони 200 тисяч громадян України. 

Водночас,  ця цифра є постійною, але не сталою. Оскільки ці 3 мільйони 200 

тисяч чоловік – різні люди: серед них є ті, хто живе там постійно, а є ті, котрі 

приїжджають і від’їжджають. І в цьому рухливому  міграційному процесі 

беруть участь   у середньому від 7 до 9 мільйонів чоловік на рік. У той же 

час  постійно, щоденно протягом року  за кордоном перебувають лише  3,2 

млн. трудових мігрантів з України. 

 

Авторка: Ольга Брайлян, студентка відділення журналістики ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет». 
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