
Країна в ямі: все так погано? 

26 травня у прямому ефірі ток-шоу «Право на владу» Володимир Омелян 

говорив про транспортне становище України: стан доріг та залізниці, рівень 

розвитку повітряного та водного транспорту.  

Під час випуску пролунало кілька заяв, які після перевірки виявились, в 

цілому, точними.  

ТЕЗА 1. Олександр Шевченко: 

«…Хочу пояснити скільки взагалі в Україні доріг.  Це приблизно 120 тисяч 

кілометрів місцевих доріг і близько 50 тисяч, а точніше 47 тисяч кілометрів доріг 

державного значення…» 

ВЕРДИКТ: ПРАВДА 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ: 

 Пан Шевченко наводить досить точні дані. Державна служба статистики 

повідомляє, що довжина автомобільних доріг загального користування (станом 

на 2017 рік) складає 163118,9 км*. 

*без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя. 

У постанові Кабінету Міністрів «Про затвердження переліку автомобільних 

доріг загального користування державного значення» зазначена загальна 

протяжність автомобільних доріг державного значення – 46985 км.  

Якщо вирахувати із загальної довжини доріг довжину шляхів державного 

значення – отримаєм 116 133,9 км. Число в цілому збігається із словами спікера. 

ТЕЗА 2. Володимир Омелян: 

«За два минулі роки збудовано три тисячі кілометрів доріг..» 

ВЕРДИКТ: ФАКТИЧНА ПОМИЛКА 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ: 

Сайт міністерства інфраструктури подає інформацію про хід виконання 

робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього 

ремонтів автомобільних доріг загального користування у 2017 році. Згідно з 

документом, за цей рік було ремонтовано та збудовано 2177 км. доріг. 

 

https://1plus1.ua/pravo-na-vladu/video/pravo-na-vladu-za-24-travna-2018-roku
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/tr/tr_rik/tr_rik_u/ed_shs_zk_u.htm
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/712-2015-п
https://mtu.gov.ua/content/remontno-budivelni-roboti.html


Державне агенство автомобільних доріг України у своєму звіті про виконання 

держбюджету за 2016 рік повідомляє про 712,3 км. збудованих та ремонтованих 

доріг. 

  

В сумі за два роки ми отримуємо 2889,3 км. Міністр інфраструктури дещо 

помилився у розрахунках, але в цілому не збрехав. 

ТЕЗА 3. Володимир Омелян: 

«Я вам просто нагадаю, що електрифіковано 51% залізничної колії, 49% - 

не електрифіковано…» 

ВЕРДИКТ: ФАКТИЧНА ПОМИЛКА 

АРГУМЕНТИ І ДОКАЗИ: 

Державна служба статистики повідомляє, що експлуатаційна довжина 

залізничних колій загального користування становить 20951,8 км, з них 9926,4 

км – електрифікованих.  

  

Якщо вирахувати відсоткове значення електрифікованих колій, то 

отримаєм 47,37%. 

Відповідно, не електрифіковані колії – 52,62%.  

Варто взяти до уваги, що служба статистики дає інформацію станом на 2016 рік, 

а це значить, що пан міністр все ж міг мати рацію. 

 

 

  

 

 

http://ukravtodor.gov.ua/4489/zvity/zvit_derzhavnoho_ahentstva_avtomobilnykh_dorih_ukrainy_pro_vykonannia_derzhavnoho_biudzhetu_ukrainy_za_2016_rik.html
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/tz/tz_rik/tz_u/ts_u.htm

