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Голова фракції «Рідне місто» викривив дані щодо роботи 

 Чернівецького департаменту ЖКГ 

На 55 позачерговій сесії Чернівецької міської ради, що відбулася 25 травня 

2018 року, депутатський корпус, згідно із порядком денним, розглядав електронні 

петиції, вносив доповнення до програми реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів житлово-комунального господарства в Чернівцях. Голова фракції «Рідне 

місто», а за сумісництвом і секретар Чернівецької міської ради, Василь Продан під 

час свого виступу щодо роботи Чернівецького департаменту ЖКГ заявив: 

1.  «Депутатський корпус виділив на дороги (цього року – ред.) 84 міль-

йони» (24.50).  

Вердикт: НЕПРАВДА 

Аргументи і факти:  

 Опираючись на заяви депутатів, які виступали перед паном Василем, із конте-

ксту стає зрозуміло, що мова йде саме про депутатський корпус Чернівецької міської 

ради. І, заявивши про те, що на ремонт доріг було виділено 84 мільйони, депутат 

сказав неправду, адже у додатку № 3 до проекту про розподіл міського бюджету на 

2018 рік чітко вказано, що на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорож-

ньої інфраструктури всього було виділено 56,284  млн грн.  

2.  (Продовження фрази із тези № 1 – ред.) «Пройшло майже вже півроку, 

а жодних зрушень немає, жодної дороги не робиться» (25.00). 

Вердикт: МАНІПУЛЯЦІЯ     

Аргументи і факти: 

 Заявивши про те, що від початку 2018 року у місті Чернівцях не було 

проведено жодних ремонтних робіт доріг від початку року, депутат Продан 
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зманіпулював інформацією та викривив реальні дані. Капітальний ремонт до-

ріг у Чернівцях, справді, почнеться тільки 1 червня через сприятливі погодні 

умови та зменшення потоку людей на вулицях міста, проте це не означає, що 

від січня взагалі не проводилося жодних ремонтних доріг. Так Чернівецька 

міська рада періодично звітує про виконання робіт чернівецьким комуналь-

ним підприємством «МіськШЕП», зокрема і про поточний та ямковий ремо-

нти доріг. 
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3. «Керівника держдепартаменту житлово-комунального господарства  

немає на сьогоднішній день, і Ви (до міського голови Каспрука О.П. – 

ред.) не оголошуєте конкурс на цю посаду. Тому, звичайно, що й ро-

бити (дороги  – ред.) нема кому» (25.05).  

Вердикт: ФАКТИЧНА ПОМИЛКА 

Аргументи і факти:  

 Звісно, наведені паном Василем факти відповідають дійсності, однак містять 

незначні відхилення, які, хоч і не спотворюють загальну картину, проте все ж впли-

вають на формування думки пересічного глядача. Посаду керівника департаменту 

житлово-комунального господарства зараз тимчасово займає Бурак О.К., який, хоч 

і тільки виконує обов’язки директора, проте все ж офіційно бере участь у всій роботі 

ЖКГ. Цей факт потрібно було вказати для об’єктивного висвітлення дійсності; а пі-

сля подібної фрази спікера може скластися враження, що комунальне підприємство  

повністю припинило свою роботу та залишилося без жодного керівника.  
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