
Голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин 

Бриль зробив хибні висновки щодо зовнішньоекономічної діяльності та 

питань децентралізації  

 

Голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль 26 квітня 

2018 року на своїй сторінці у соціальній мережі «Facebook» після робочої 

зустрічі з Головою Представництва Європейського Союзу, Послом Хюгом 

Мінгареллі, зробив декілька заяв щодо зовнішньоекономічної діяльності з 

країнами ЄС та питань децентралізації 

 

ТЕЗА 1. «Експорт запорізьких товарів до країн ЄС за підсумками 2017 

року збільшився на 24% та склав більше 900 мільйонів доларів США». 

 

ВЕРДИКТ: НЕПРАВДА 

 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ:  

На сайті Державної служби статистики України є дані щодо експорту 

товарів до країн ЄС, які свідчать, що регіональні обсяги зовнішньої торгівлі 

товарами у 2017 році (Таблиця 1) у Запорізькій області становлять 2 980 

860,6 тис. дол. США. При цьому ніде не зазначається сума щодо експорту 

запорізьких товарів саме до країн ЄС, адже за 2017 рік такої інформації 

Держстат ще не надає. 

Інформація про експорт-імпорт регіонів України у торгівлі товарами 

саме з країнами СНД та ЄС (Таблиця 2) оприлюднена лише за 2015–2016 

роки. У відсотках експортна торгівля в Запорізькій області складає у 2015 – 

82,8 % та у 2016 – 29,8 %. Якщо спиратись на ці дані, то експорт товарів зріс 

на 53%.  

 

Таблиця 1. Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у 2017 році 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=409297869541856&id=322528778218766
http://www.ukrstat.gov.ua/


Таблиця 2. Експорт-імпорт регіонів України у торгівлі товарами з 

країнами СНД та ЄС у 2015–2016 роках 

 

ТЕЗА 2. «Спираючись на існуючий досвід, Запорізький регіон став 

одним з лідерів в Україні в питаннях створення спроможних територіальних 

громад» 

 

ВЕРДИКТ: МАНІПУЛЯЦІЯ 

 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ:  

За даними інформаційного ресурсу Децентралізація на сьогодні можна 

визначити лідерів територіальних громад тільки за такими показниками: 

1.Кількістю територіальних громад по Україні – Запорізька область на 22 

місці. 2. Кількістю об’єднаних територіальних громад по Україні – 

Запорізька область на 3 місці. 3. За площею об’єднаних громад у кв.км – 

Запорізька область на 1 місці. Для того, щоб зробити висновок щодо 

спроможності територіальних громад, пан Бриль мав би проаналізувати та 

порівняти діяльність всіх 11215 громад в Україні, а також навести критерії 

«спроможності». Лише після цього можна було б говорити чи насправді саме 

Запорізький регіон є одним із лідерів у створенні спроможних 

територіальних громад. 

 

ТЕЗА 3. «Саме з держав ЄС до нашої області надійшла левова частка 

інвестицій. А це близько 76%, 698 мільйонів доларів США» 

 

ВЕРДИКТ: МАНІПУЛЯЦІЯ 

 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ:  

На сайті Державної служби статистики України подано інформацію 

тільки щодо інвестицій з країн ЄС та світу 2018 року в Україну в цілому 

(Таблиця 3) та про прямі інвестиції по регіонах України 2018 року загалом з 

усього світу. Щодо інвестицій з країн ЄС саме до Запорізької області 

інформації немає, тому пан Бриль зманіпулював.  

http://decentralization.gov.ua/areas
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/inv_zd/pi_ak_ks_reg_kv/pi_ak_ks_reg_kv_u/arh_pi_ak_ksvr_u.html


  

 

 

Таблиця 3. Прямі інвестиції з країн ЄС в Україну (2018 рік) 

 

  

 

Таблиця 4. Прямі інвестиції в Україну по регіонах (2018) 

 

Дар’я Демченко 


