Колишній голова Запорізької обласної державної адміністрації
Костянтин Бриль казав правду про досягнення області, але
маніпулював заборгованістю перед Нафтогазом
Колишній голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин
Бриль на своїй сторінці у соціальній мережі «Facebook» 6 вересня 2019 року
виставив пост, у якому підбив підсумки своєї діяльності й зробив декілька
заяв.
ТЕЗА 1: «Важливими є заходи з презентації регіону: міжнародний «IT
Forum», «InCo Forum», створення інвестиційних паспортів області та ОТГ.
Як результат - за останні роки область стабільно знаходилась у 10-ці лідерів
країни по залученню прямих іноземних інвестицій».
ВЕРДИКТ: ПРАВДА
ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ:
За даними Державної статистики України Запорізька область дійсно
знаходилась у 10-ці лідерів по залученню іноземних інвестицій. Так за
показниками по регіонах у 2017 році Запорізька область на 7 місці, у 2018 на
8 місці. Згідно з цими даними, можна стверджувати, що Костянтин Бриль
сказав правду.

ТЕЗА 2: «Загалом за кожним третім показником Запорізька область - серед
десятки лідерів.»
ВЕРДИКТ: ПРАВДА
ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ:

Згідно з моніторингом соціально-економічного розвитку регіонів за січеньчервень 2019 року, наведеного Міністерством розвитку громад та територій
України, Запорізька область дійсно за кожним третім показником у десятці
лідерів. У статистиці наведено 6 напрямів і загалом 27 показників. Один із
показників не містить даних, тому, проаналізувавши 26 показників за 11 із
них Запорізька область серед десятки лідерів.
Тож, можна стверджувати, що Костянтин Бриль сказав правду щодо
рейтингу області.
ТЕЗА 3: Найбільш актуальний зараз - борги місцевих виробників тепла
перед НАК «Нафтогаз», які можуть привести до того, що у деяких запоріжців
взимку буде холодно.
На сьогодні заборгованість Запорізької області перед НАК «Нафтогаз», яка
не погашена (чи не реструктуризована) складає 5 338 437 гривень. Хоча, для
порівняння в Дніпропетровській області (на яку не завжди доречно рівняють
Запорізьку) борги нараховують 1 862 368 352 гривні.
ВЕРДИКТ: МАНІПУЛЯЦІЯ
ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ:
Згідно з даними, розміщеними на офіційному сайті «НАФТОГАЗ» 05.09.2019
сума заборгованості вказана вірна, але це загальна заборгованість. Для
відновлення постачання газу треба погасити значно менші суми: Запорізька
область - 2 586 251, Дніпропетровська - 1 315 924 750.
І недоречним є порівняння цих двох областей в цьому контексті, зважаючи
на кількість населення. За даними Державної статистичної служби України
станом на 1 серпня 2019 року наявне населення Дніпропетровської області
складає
3188616,
а
Запорізької
1695065;
постійне
населення
Дніпропетровської області - 3185307, Запорізької – 1694276.
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