
 

 
 

 
 

Тіньова оренда приміщень  

Центр спортивної травматології – медичний заклад, створений на базі         
Національного університету фізичного виховання і спорту України (далі –         
НУФВСУ), на підставі ліцензії, отриманої НУФВСУ, фінансується за        
державний кошт, належить до державної власності[i]. Центр розміщений у         
будівлі, яка належить до державної власності. Частину цієї будівлі орендує          
ТОВ «Інститут спортивної травматології».[ii] Причому орендує не постійно,        
а погодинно, 72 години на місяць. Орендарем виступає Київське відділення          
фонду Держмайна. Однак фактичне спостереження виявило, що більшість        
орендованих кабінетів – операційні, які не можуть бути зайнятими лише 3           
години на добу.  

Директором Інституту є Риган Михайло Михайлович, а на головній         
сторінці сайту Центру фото М. М. Ригана займає центральне місце. Також він            
значиться в переліку спеціалістів Центру. Отже, він одночасно працює в          
державному медичному закладі в якості працівника та орендує значну         
кількість операційних приміщень державного навчального закладу в якості        
засновника та керівника ТОВ. 

Проте Риган М. М. орендує у Фонду держмайна лише приміщення, а           
отже виникає питання: на яких підставах він використовує державне медичне          
обладнання для приватної медичної практики? На єдиному веб-порталі        
використання публічних коштів немає жодної інформації стосовно коштів,        
отриманих від Інституту, в якому М. М. Риган є керівником.[iii] Додатковим           
доказом особливої близькості Інституту та Центру є спільний номер         
телефону, який вказаний як у конктактній інформації на сайті Центру, так і в             
реєстрі юридичних осіб в інформації про Інститут[iv]. 
 Таким чином, Риган М.М. створив юридичну компанію, яка практично         
є «клоном» Центру спортивної травматології – компанія має такий самий          
номер телефону, що і державна медична установа, практично таку ж саму           
назву, яка відрізняється лише одним словом – не «Центр спортивної          
травматології» а «Інститут спортивної травматології», адреса реєстрації ТОВ        
«Інститут спортивної травматології» така сама, як адреса, вказана на сайті          
Центру спортивної травматології. Все це наштовхує на обґрунтовану підозру         
– «Інститут спортивної травматології» міг бути створеним Михайлом        
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Михайловичем для однієї простої функції – аби гроші за операції йшли не до             
державного «Центру», а до приватного «Інституту». 
  

 
 

[i] Режим доступу: https://www.sportmed.com.ua/o-tsentre/ 
[ii] Режим доступу:   
https://drive.google.com/file/d/1PlfIs41u6pTRfAvgOKzXDwKj7pp0xm-c/view 
[iii] Режим доступу: https://spending.gov.ua/new/ 
[iv] Режим доступу: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch 
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