
 

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль казав 

неправду на зустрічі з токмачанами 

 

 17 жовтня 2018 року Токмацький район та місто Токмак відвідав голова Запорізької обласної державної 

адміністрації Костянтин Бриль. Він провів зустріч з токмачанам по питанню будівництва БІОТЕЦ у мікрорайоні 

«Ковальський» у Великій залі Токмацького міського Будинку культури. На цій зустрічі він зробив декілька заяв. 

Відеозаписи зустрічі розміщено за посиланням https://www.youtube.com/channel/UCAdWi4qPH8EmFUlB1p6f-5A 

(Токмацькі вісті,  під назвою «Зустріч з очільником області», 4 частини) 

 

ТЕЗА 1: 

«Ми (Запоріжжя) в цьому (2018) році зайняли третє місце по інвестиціях» - 

https://www.youtube.com/watch?v=CszuIdUgggs ( «Зустріч з очільником області 1) 

 

ВЕРДИКТ: НЕПРАВДА, МАНІПУЛЯЦІЯ 

 

ДОКАЗИ Й АРГУМЕНТИ: 

Голова Запорізької обласної державної адміністрації, роблячи цю заяву, не вточнює, про які саме інвестиції йде мова і 

про суми у якій валюті говориться. 

Згідно з рейтинговими даними, розміщеними на сайті Запорізької обласної державної адміністрації 

(http://www.zoda.gov.ua/news/42799/informatsiyna-dovidka-pro--rezultati-reytingovoji-otsinki-sotsialno-ekonomichnogo-

rozvitku-regioniv--za-i-pivrichchya-2018-roku.html) , публікація «ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ 

РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ», 

Запоріжжя займає лише 6 місце як за обсягом капітальних інвестицій, так і за обсягом прямих іноземних інвестицій.  

 
Опираючись на ці відомості, можна стверджувати, що Костянтин Бриль сказав неправду щодо позиції Запоріжжя у 

рейтингу. 

 

ТЕЗА 2: 

«У Приморську ДТЕК вкладає 300 мільйонів доларів…» - https://www.youtube.com/watch?v=CszuIdUgggs ( «Зустріч з 

очільником області 1) 

 

ВЕРДИКТ: НЕПРАВДА, МАНІПУЛЯЦІЯ 

 

ДОКАЗИ Й АРГУМЕНТИ:  

Перш за все Костянтин Бриль не вказує, за який період були вкладені ці кошти, чи були вони вкладені або це лише у 

планах, яке цільове використання цих коштів тощо. Заяві Голови Запорізької обласної державної адміністрації не 

вистачає конкретики. Згідно з публікацією http://pro.primorsk.biz/content.php?id=3366 «Приморська ВЭС інвестує в 

розвиток Приморських територій 5 млн. гривень (+відео)»  від 26.04.18 дані про те, що компанія вкладає гроші в 

Приморський край все ж наявні: «Після представлення дев’яти проектних пропозицій загальною вартістю понад 

23 мільйони гривень члени робочої групи обрали п’ять з них, які й увійдуть до Плану соціального  

партнерства між Приморською вітроелектростанцією, Приморською міською територіальною громадою та 
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Борисівською сільрадою. В поточному році компанія ДТЕК планує вкласти в реалізацію цих проектів 5 млн. 

200 тис. грн.» - проте не у розмірі 300 мільйонів доларів, а поки що лише 5 мільйонів 200 тисяч гривень. 

Згідно з цими відомостями, можна стверджувати, що Костянтин Бриль сказав неправду щодо розмірів 

фінансування Приморського краю. 

 

ТЕЗА 3: 

«У цьому році жодне місто в Запоріжжі не отримало стільки коштів, скільки отримав Токмак – я дав вам 44 

мільйони з Запорізького фонду. Але в мене питання до мера міста – чому тільки 30% використано?» - 

https://www.youtube.com/watch?v=e43aK3J6dXk (Зустріч з очільником міста 2) 

 

ВЕРДИКТ: МАНІПУЛЯЦІЯ 

 

ДОКАЗИ Й АРГУМЕНТИ: 

Згідно з відомостями розміщеними на сайті Запорізької обласної державної адміністрації 

(http://www.zoda.gov.ua/news/42856/gromadskist-tokmaka-obgovorila-z-investorom-pitannya-stvorennya-biotets.html) від 

17.10.2018 сума дотацій до Токмакського бюджету названа Костянтином Брилем вірно. Проте він не вказує, для яких 

саме витрат призначена ця сума, але вже критикує очільника Токмака за невправне освоєння бюджету. 

Дані офіційного сайту Токмацької районної державної адміністрації Запорізької області про надходження коштів у 

бюджет, де немає відомостей про джерела надходження цих коштів:  

(http://tokmakrda.gov.ua/shchotizhneva_informatsiia/3590-

upravlinnia_finansiv_tokmatskoi_raiderzhadministratsii_povidomliae_shcho_stanom_na_16102018_roku.html)  

 

 

           Маргарита Безбородова 
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