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Громадський рух «Чесно» на своєму офіційному сайті опублікував 

інтерв’ю з мером Житомира Сергієм Сухомлином – «Мер Житомира 

Сергій Сухомлин: «Як зроблю 70% обіцяного, тоді піду на другий та 

останній строк». 

Для фактчекінгу обрала актуальну частину інтерв’ю: питання 

сміттєпереробного заводу, яка турбує всіх житомирян. Для аналізу обрала три 

тези, які можна перевірити завдяки інформаційним запитам та відкритим 

джерелам. Саме ці три тези є ключовими, адже дають відповіді на питання: 

коли, за чиї кошти та чи законно будуватиметься сміттєпереробний завод. 

https://www.chesno.org/t/59/suhomlyn.html?fbclid=IwAR2hcaPvTEuC4B-

IV4VyZOMs5oAii6F2gBcWPOAJx2niPPoNI8gsymfh_3A 

 

Теза 1. «На сесії міськради було підписано меморандум і підтримано рішення 

про виділення земельної ділянки для будівництва сміттєпереробного заводу». 

Вердикт: правда 

Докази та аргументи: Дійсно на сесії міської ради було підтримано рішення 

про виділення земельної ділянки для будівництва сміттєпереробного заводу. Як 

доказ на офіційному сайті Житомирської міської ради є опубліковане рішення 

від 17.05.2018 №1022, про те, що надано дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: місто Житомир, 

проїзд Складський, 20, орієнтовно-визначений площею 5 га, для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

https://www.chesno.org/t/59/suhomlyn.html?fbclid=IwAR2hcaPvTEuC4B-IV4VyZOMs5oAii6F2gBcWPOAJx2niPPoNI8gsymfh_3A
https://www.chesno.org/t/59/suhomlyn.html?fbclid=IwAR2hcaPvTEuC4B-IV4VyZOMs5oAii6F2gBcWPOAJx2niPPoNI8gsymfh_3A


 
 



 
Теза 2. «Я вважаю, що до кінця року мають завершитися будівництво та 

монтаж обладнання. Тому цього року або на початку наступного ми отримаємо 

сучасний сміттєпереробний завод». 

Вердикт: маніпуляція (обізнаність спікера у темі заяви може бути як 

поверхнева\умовна, так і глибока (що якраз і дозволяє здійснювати фактичні 

маніпуляції). 

Докази та аргументи: Серхій Сухомлин запевняє, що сміттєпереробний завод 

почне працювати на початку наступного року, однак підрядник не встигає 

збудувати сміттєпереробний завод до кінця поточного року. Окрім того, мер 

Житомира не є замовником, тому точно знати, коли завершиться будівництво 

він не може, підструктурам Житомирської міської ради також невідома 



інформація про експлуатацію будівлі. Дану інформацію ми отримали з відповіді 

на інформаційний запит. 

 
 

Теза 3. «Жодної копійки з міського бюджету на цей проект ми не витратимо». 

Вердикт: правда  



Докази та аргументи: завдяки відкритому джерелу пошуково-аналітичної 

системи 007, стало відомо, що кошти з міського бюджету не перераховувалися 

ні замовнику, ні підряднику будівництва сміттєпереробного заводу. На сайті 

міської ради, також не вказано інформації про витрачені кошти. 

https://www.007.org.ua/
https://www.007.org.ua/

