
 

Губернатор Запорізької області виконує обіцянки  

 

Губернатор Запорізької області Костянтин Бриль на своїй сторінці у соціальній мережі "Facebook" зробив заяву 

щодо придбання сучасного медобладнання. 

ТЕЗА 1: 

"На останок додам,що влада регіону переймається і придбанням якісного та сучасного медобладнання.Так вже 

в січні наступного року в обласному медичному центрі серцево-судинної хірургії буде встановлено 

ангіограф,придбаний за кошти державного та обласного бюджету". 

(https://www.facebook.com/people/Константин-Брыль/100008873445789) 

 

ВЕРДИКТ: правда 

 

ДОКАЗИ Й АРГУМЕНТИ: 

1 березня 2018 року у Запорізькій обласній державній адміністрації повідомили,що було придбано 

стаціонарний ангіограф Optima IGS 330.В січні 2018 року його встановили в операційному відділенні 

інтервенційної кардіології та репенфузійної терапії комунальної установи "Обласний медичний центр серцево-

судинних захворювань". (http://www.zoda.gov.ua/) 

 

ТЕЗА 2: 

" Я прийняв рішення створити Антикорупційну комісію як постійно діючий колегіальний консультативно-

дорадчий орган при Запорізькій обласній державній адміністрації.Його головним завданням стане координація 

роботи місцевих державних адміністрацій,правоохоронних органів та інших представників органів державної 

виконавчої влади і місцевого самоврядування області,а також їх структурних підрозділів .Адже саме на них 

чинним законодавством України покладено обов'язки щодо запобігання та протидії корупції.Крім того,до 

роботи в Антикорупційній комісії будуть залучені й активні представники громадськості 

регіону"(https://www.facebook.com/permalink.php?story) 

 

ВЕРДИКТ: правда 

 

ДОКАЗИ Й АРГУМЕНТИ: 

26 квітня 2016 року відбулися установчі збори новоствореної Антикорупційної комісії при ОДА. 

http://anticor.info/ 

Міський голова Запоріжжя не виконав обіцянку вчасно.  

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк на своїй сторінці у соціальній мережі "Facebook" пообіцяв 

жителям міста Запоріжжя реконструювати теплові мережі котельні на вулиці Фінальній. 

 

ТЕЗА 3: 

"Це не такі великі кошти для міста.Однак реалізація проекту дасть можливість реконструювати теплові мережі 

котельні на вулиці Фінальній,щоб уже в 2018 році в міжопальвальний період жителі Заводського району могли 

отримувати гарячу воду за рахунок промислового майданчика".(https://www.facebook.com/pg/Владимир-

Буряк-Официальная-страница-городского-головы-Запорожья-1830261627246287/posts/?ref=page_internal) 

 

ВЕРДИКТ :маніпуляція (обіцянку не виконано вчасно) 

 

ДОКАЗИ Й АРГУМЕНТИ: 

У Департаменті з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради повідомили,що 

реконструкцію теплових мереж на вулиці Фінальній почали 6 грудня 2017 року,станом на 1 березня 2018 року 

роботи тривають. Термін завершення робіт за планом- квітень поточного 

року.(http://www.zoda.gov.ua/article/1337/departament-zhitlovo---komunalnogo-gospodarstva-ta--

budivnitstva.html). 
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