
Правди і неправди мелітопольського очільника щодо 

виконання річних планів 

Голова Мелітопольської міської ради Сергій Мінько дав інтерв’ю для газети «РІА 

Мелітополь» (березень 2018 р.) 

Теза 1: «Я уже не являюсь учредителем группы предприятий ООО «ПКФ 

«Мелитопольская черешня», но до прихода во власть я задекларировал и заплатил в 

городской бюджет налоги с большой суммы средств, которой мне хватает и на 

сегодня. Кроме того, я являюсь владельцем торговой марки «Мелитопольская 

черешня» и за интеллектуальную собственность получаю дивиденды, которых мне 

хватает для решения свих финансовых вопросов.»  http://ria-

m.tv/news/111747/sergey_minko_rabota_mera_eto_ne_moment_slavyi_a_kropotlivaya_rab

ota_trebuyuschaya_mnogo_sil_i_zdorovya.html  

(«Ріа Мелітополь», інтерв’ю з С.Мінько, 19.03.18) 

 

Вердикт: правда (роз’яснив питання щодо додаткових доходів, зокрема, про 

володіння торговельною маркою «Мелітопольська черешня») 

Докази й аргументи: 

У Декларації про доходи за 2017 рік було вказане володіння торговельною маркою 

«Мелітопольська черешня» 

 

https://public.nazk.gov.ua/declaration/e14e36d1-f58a-4abf-9206-fbc1ba0287a2 
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Теза 2: « А 2017 год я характеризую как год стабильного развития Мелитополя. И 

приведу ряд цифр и фактов. Мелитополь взял планку бюджета в размере 1 млрд 330 

млн грн.» 

http://ria-

m.tv/news/111747/sergey_minko_rabota_mera_eto_ne_moment_slavyi_a_kropotlivaya_rab

ota_trebuyuschaya_mnogo_sil_i_zdorovya.html 

(«Ріа Мелітополь», інтерв’ю з С.Мінько, 19.03.18) 

Вердикт: маніпуляція (за звітом про виконання бюджету на 2017 рік заплановано було  

1346100,7 тис. грн, можлива технічна помилка) 

Докази та аргументи: 

 Згідно з документом –  Звіт про  виконання бюджету м. Мелітополя за 2017 рік 

видатків бюджету – було заплановано 1346100,7 тис. грн, що більш ніж на 16 млн грн. 

http://mlt.gov.ua/images/Doc/web/04.01.2018/Informaciya-pro-vykonannya-byudzhetu-za-

2017.xls 
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Звіт голови Мелітопольської міської ради Сергія Мінько 

Теза 3:  «Доходы городского бюджета в 2017 году составили 1 миллиард 330 

миллионов гривен, — поведал мэр. —  Для сравнения: в 2015 году – всего 703 

миллиона, в 2016-м доходы бюджета составили 947 миллионов гривен. Сегодня 

Мелитополь является лидером по освоению бюджетных средств не только в 

Запорожской области, но и в Украине. Уровень освоения средств составил 96 

процентов.» 

http://news.mspravka.info/181972/ 

Наш Город Плюс, звіт міського голови, 2.02.18 

 

Вердикт: неправда (за звітом про виконання бюджету на 2017 доходи міста склали  

1млрд 218,5 млн грн) 

Докази та аргументи: 

Згідно з документом – Звіт про  виконання бюджету м. Мелітополя за 2017 рік   –

надходження до бюджету становили 1млрд 218,5 млн грн. , що менше 111,5 млн. 
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