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Директор департаменту агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів обласної державної адміністрації - Микола Ткачук 

маніпулює показниками виробництва сільськогосподарської продукції 

Вінницької області. 

Директор департаменту агропромислового розвитку, екології та природних 

ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації - Микола Ткачук у ефірі 

програми «Звіти наживо» на каналі UA:ВІННИЦЯ зазначив (6.06 – 6.34), що  

«Сьогодні, якщо брати за останні 5 років виробництво сільськогосподарської 

продукції в нас в області складає більше 28 відсотків, якщо брати в питаннях, 

які пов’язані безпосередньо, за останні 5 років то вони збільшилися в 5 раз».  

https://www.youtube.com/watch?v=Ln8X1qIr7Js&t=561s 

ТЕЗА 1: «Сьогодні, якщо брати за останні 5 років виробництво 

сільськогосподарської продукції в нас в області складає більше 28 відсотків» 

ВЕРДИКТ: Брехня з ознаками маніпуляції 

Докази і аргументи: 

Згідно зі Звітом про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Вінницької області на 2019 рік за перше півріччя 2019 року 

https://www.youtube.com/watch?v=Ln8X1qIr7Js&t=561s


(http://www.vin.gov.ua/invest/rehionalni-prohramy-rozvytku/20199-zvit-pro-

vykonannia-prohramy-ekonomichnoho-i-sotsialnoho-rozvytku-vinnytskoi-oblasti-

na-2019-rik-za-pershe-pivrichchia-2019-roku) темп обсягу виробництва валової 

продукції сільського господарства за 6 місяців зріс на 14,1% (І місце серед 

регіонів України за обсягом виробництва валової продукції сільського 

господарства); А також точно неможливо сказати, порівняно з чим 

виробництво сільськогосподарської продукції в нас в області складає більше 

28 відсотків. 

ТЕЗА 2: «якщо брати в питаннях, які пов’язані безпосередньо, за останні 5 

років то вони збільшилися в 5 раз». 

ВЕРДИКТ: ПРАВДА з ознаками МАНІПУЛЯЦІЇ 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ: 

Згідно з аналітичною довідкою за 2014-2019 роки,  щодо соціально-

економічного розвитку вінницької області бачимо: 

За січень–листопад 2015р. підприємствами області реалізовано промислової 

продукції (товарів, послуг) на 40496,5 млн.грн. 

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв індекс про-

мислової продукції січня-вересня 2016 року до відповідного періоду 

попереднього року становив 111,7%. Питома вага галузі в обсязі реалізованої 

продукції області за період 8 місяців склала 64,5%, реалізовано продукції на 

суму 19374,2 млн. грн. 

Порівняно з 2016 роком надходження податків до Зведеного бюджету від 

сільськогосподарських товаровиробників зросли на 41,4% (на 889,4 млн. грн.), 

до державного бюджету – в 1,5 рази (на 529,7 млн. грн.). 

Значні суми податків до бюджетів усіх рівнів також сплачено зайнятими у 

сільському господарстві. Протягом січня-серпня 2019 року до Зведеного 

бюджету від них надійшло 1871,9 млн. грн., що складає 18,6% від загального 
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збору податків та зборів по області. До Державного бюджету України від 

сільгоспвиробників надійшло 869,2 млн. грн. (19,8% від загального збору 

податків до державного бюджету по області). Порівняно з січнем-серпнем 

2018 року надходження податків до Зведеного бюджету від 

сільськогосподарських товаровиробників збільшились  на 6% (+105,5 млн. 

грн.), до державного бюджету - на 1% (+13,4 млн. грн.). 

http://vin.gov.ua/invest/analityka/21789-analitychna-dovidka-za-sichen-serpen-

2019-roku-shchodo-sotsialno-ekonomichnoho-rozvytku-vinnytskoyi-oblasti 

ТЕЗА 3: «Виробництво зернових склало 6 млн тонн зерна» 

ВЕРДИКТ: ПРАВДА 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ: 

Згідно з Інформацією про виконання Програми економічного і соціального 

розвитку Вінницької області за 2018 рік: По всіх категоріях господарств 

області в 2018 році було вироблено понад 6,0 млн. тонн зернових культур. 

http://www.vin.gov.ua/invest/rehionalni-prohramy-rozvytku/17721-informatsiia-

pro-vykonannia-prohramy-ekonomichnoho-i-sotsialnoho-rozvytku-vinnytskoi-

oblasti-za-2018-rik 

ТЕЗА 4: Індекс виробництва сільськогосподарської продукції за січень-

серпень місяць складає 107 відсотків порівняно з відповідним періодом 

минулого року.  

ВЕРДИКТ: ФАКТИЧНА ПОМИЛКА 

Наведені спікером факти та документальні дані, причинно-наслідкові зв’язки, 

динаміка та перебіг подій/явищ у цілому відповідають дійсності, але містять 

незначні відхилення/похибки/неточності, які не спотворюють загальну 

картину; логіка викладення задовільна – присутня непослідовність у 

використанні аргументів. 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ: 
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Згідно зі Звітом про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Вінницької області на 2019 рік за перше півріччя 2019 року 

(http://www.vin.gov.ua/invest/rehionalni-prohramy-rozvytku/20199-zvit-pro-

vykonannia-prohramy-ekonomichnoho-i-sotsialnoho-rozvytku-vinnytskoi-oblasti-

na-2019-rik-za-pershe-pivrichchia-2019-roku) в сільському господарстві області 

темпи обсягів виробництва за січень-червень 2019 року складають 114,1% в 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в тому числі по 

сільськогосподарських підприємствах – 129%, в господарствах населення – 

90,6%. 

 

 

 

http://www.vin.gov.ua/invest/rehionalni-prohramy-rozvytku/20199-zvit-pro-vykonannia-prohramy-ekonomichnoho-i-sotsialnoho-rozvytku-vinnytskoi-oblasti-na-2019-rik-za-pershe-pivrichchia-2019-roku
http://www.vin.gov.ua/invest/rehionalni-prohramy-rozvytku/20199-zvit-pro-vykonannia-prohramy-ekonomichnoho-i-sotsialnoho-rozvytku-vinnytskoi-oblasti-na-2019-rik-za-pershe-pivrichchia-2019-roku
http://www.vin.gov.ua/invest/rehionalni-prohramy-rozvytku/20199-zvit-pro-vykonannia-prohramy-ekonomichnoho-i-sotsialnoho-rozvytku-vinnytskoi-oblasti-na-2019-rik-za-pershe-pivrichchia-2019-roku

