
Голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль 

сказав неправду щодо ефективності інвестиційної діяльності міста і області 

та маніпулював даними про митний експеримент області. 

Голова Запорізької обласної державної адміністрації, Костянтин Бриль, в 

ефірі телеканалу TV5 (регіональний канал міста Запоріжжя) 20 липня 2018 року 

звітував про досягнення міста Запоріжжя та області в сфері ремонту доріг, 

інвестиційної ефективності. 

ТЕЗА 1: «На сьогоднішній день наша область являється на першому місці 

по митному експерименту». Тайм-код: 05:00 

ВЕРДИКТ: МАНІПУЛЯЦІЯ 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ:   

За даними Державного агентства доріг України, Запорізька область станом 

на 16 липня виконала 91% запланованого на рік обсягу робіт на дорогах 

державного значення, однак серед лідерів також є і Кіровоградська та 

Закарпатська область. Тож, Запорізька область є серед лідерів по митному 

експерименту, однак не посідає перше місце, тому Костянтин Бриль 

зманіпулював, озвучивши першість Запоріжжя. 

ТЕЗА 2: «Від кожного ІнКоФоруму ми завжди отримували свій позитив 

для Запорізької області, міста Запоріжжя. По-перше є реальні цифри, ми вийшли 

на третє місце по залученню інвестицій». Тайм-код: 20:30  

ВЕРДИКТ: НЕПРАВДА 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ:   

Спираючись на дані Рейтингового агенства «Евро рейтинг», у таблиці 

«Рейтинг інвестиційної ефективності міст України за перший квартал  2018 року» 

місто Запоріжжя посідає сьоме місце (див. таблицю 1). Також за даними «Евро 

рейтинг», серед областей України за інвестиційною ефективністю Запорізька 

область посідає одинадцяте місце (див. таблицю 2). Виходячи із запропонованих 

даних, Голова Запорізької обласної державної адміністрації сказав неправду. 

Також слід зазначити, що «рейтингу по залученню інвестицій» не існує. Тож, 

Костянтин Бриль сказав неправду. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tS6ylEDHlZk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Z5hvRTfxEGlM58rRrooBt1KT1f9kvEoHiqTrmsA4HLSlTt5uMakP-wkM
https://www.youtube.com/watch?v=tS6ylEDHlZk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Z5hvRTfxEGlM58rRrooBt1KT1f9kvEoHiqTrmsA4HLSlTt5uMakP-wkM
https://www.youtube.com/watch?v=tS6ylEDHlZk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Z5hvRTfxEGlM58rRrooBt1KT1f9kvEoHiqTrmsA4HLSlTt5uMakP-wkM
http://ukravtodor.gov.ua/press/news/na_zakarpatti_zaporizhzhi__kirovohradshchyni_vzhe_vykonano_ponad_90__richnoho_obsiahu_remontno-budivelnykh_robit.html
https://www.youtube.com/watch?v=tS6ylEDHlZk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Z5hvRTfxEGlM58rRrooBt1KT1f9kvEoHiqTrmsA4HLSlTt5uMakP-wkM
https://www.youtube.com/watch?v=tS6ylEDHlZk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Z5hvRTfxEGlM58rRrooBt1KT1f9kvEoHiqTrmsA4HLSlTt5uMakP-wkM
https://www.youtube.com/watch?v=tS6ylEDHlZk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Z5hvRTfxEGlM58rRrooBt1KT1f9kvEoHiqTrmsA4HLSlTt5uMakP-wkM
http://euro-rating.com.ua/
http://euro-rating.com.ua/obnovlen-rejting-investitsionnoj-effektivnosti-gorodov-ukrainy-dnepr-luchshe-chem-stolitsa/
http://euro-rating.com.ua/rejting-investitsionnoj-effektivnosti-oblastej-ukrainy-po-itogam-pervogo-kvartala-2018-g-dnepropetrovskaya-oblast-vyhodit-v-lidery/


 

 

Таблиця 1 

 

Таблиця 2 

 

 



 

ТЕЗА 3: «При сьогоднішній вартості одного кілометра дороги від трьох до 

п’яти мільйонів це нічого». Тайм-код: 6:32 

ВЕРДИКТ: ФАКТИЧНА ПОМИЛКА 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ: 

За словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, 

капітальний ремонт 1 кілометра дороги в Україні коштує близько 10 мільйонів 

гривень. Про це Омелян повідомив у інтерв’ю виданню Liga.net. Також слід 

додати, що Запорізька область входить до топ-10 найдорожчих контрактів (див. 

таблицю 3) з вартістю 1 км згідно яких, середня вартість ремонту 1 км дороги 

становить 12,23 мільйона гривень. Такі дані оприлюднено на сайті держзакупівель 

ProZorro. Отже, Костянтин Бриль допустив фактологічні помилки. 

 

Таблиця 3 

 

Артем Орловський 

https://www.youtube.com/watch?v=tS6ylEDHlZk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Z5hvRTfxEGlM58rRrooBt1KT1f9kvEoHiqTrmsA4HLSlTt5uMakP-wkM
https://www.youtube.com/watch?v=tS6ylEDHlZk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Z5hvRTfxEGlM58rRrooBt1KT1f9kvEoHiqTrmsA4HLSlTt5uMakP-wkM
http://project.liga.net/projects/omelyan/
http://project.liga.net/projects/omelyan/
https://prozorro.gov.ua/

