
             Пряма мова з «кривою» статистикою 

20 липня 2018 року о 18:50 у прямому ефірі екс-голова Запорізької обласної 

державної адміністрації Костянтин Бриль дав інтерв’ю журналісту 

телеканалу TV 5 Ігорю Бєлишеву у програмі «Пряма мова». 

(https://www.youtube.com/watch?v=tS6ylEDHlZk). 

Це відео було обране тому що: по-перше, голова обласної державної 

адміністрації- голова керівної ланки влади в регіоні, по-друге, станом на 

липень-серпень 2019 року він був діючим головою ЗОДА, не зважаючи на те, 

що з 5 вересня 2019 року головою є Віталій Туринок. 

У відеоматеріалі йшлося, зокрема,  про візит Президента України до 

Запоріжжя у червні 2018 року, про розвиток громад, про «митний 

експеримент» та майбутнє святкування Дня незалежності у Запоріжжі.  

Під час інтерв’ю Костянтином Брилем було сказано декілька фактів, які 

підлягають фактчекінгу. Їх і розглянемо. 

 

1. «…Ми подивилися, що було зроблено за рахунок Фонду оборони, тому що 

це дійсно та військова частина, куди ми приділили більше 8 мільйонів 

гривень. Це вклад всіх підприємств…» 

Тайм-код: 0:53- 1:04 (https://www.youtube.com/watch?v=tS6ylEDHlZk ) 

Перевіряємо факт «приділення 8 мільйонів військовій частині». Зокрема, 

мова йде про в/ч, яку відвідав Президент України 23 червня 2019 року під час 

візиту до Запоріжжя. З сайту 061.ua дізнаємось про номер цієї частини- 

https://www.061.ua/news/2077840/cto-delal-petr-porosenko-v-zaporoze-vizit-

prezidenta-v-fotografiah . Це частина 3029 у Запоріжжі.  

Джерело перевірки: сайт Фонду сприяння обороні Зап. Області. Зокрема, 

документація за 1 півріччя 2018 року. (http://www.oborona.zp.ua/zvitnist/ ) 

Бачимо, що цифри «більше 8 мільйонів» ніде немає. Підприємства та 

фермерства сплатили у цей фонд разом 3 996 004, 17 грн.  
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Вердикт: Неправда. Цифри в офіційній документації, та цифра, озвучена екс-

губернатором, не співпадають. 

 

сайт обласного фонду сприяння обороні Запорізькій області. 

 

2. «На сьогоднішній день, крім 43 ОТГ, які є…» 



Тайм-код: 2:22-2:25 (https://www.youtube.com/watch?v=tS6ylEDHlZk ) 

Перевіряємо факт кількості та наявності ОТГ в Запорізькій області станом на 

20 липня 2018 року, коли саме про це і сказав Костянтин Бриль. 

Джерело перевірки: державний сайт 

https://decentralization.gov.ua/areas/0612/gromadu .  

 

Шляхом підрахунку встановлюємо, що дійсно станом на 20 липня 2018 року 

в Запорізькій області було створено 43 ОТГ.  

Вердикт: правда. Цифри повністю співпадають. 

 

сайт Міністерства регіонального розвитку 
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3. «По ітогам 1-го півріччя більше 500 мільйонів залучили по цьому проєкту 

(«митний експеримент»). 

Тайм-код: 5:20-5:25 (https://www.youtube.com/watch?v=tS6ylEDHlZk ) 

Перевіряємо цифру у наведеному факті- 500 мільйонів гривень залучення до 

ремонту доріг. Ці гроші взяті з «митного експерименту».  

Джерело перевірки: офіційний сайт ЗОДА. 

(https://www.zoda.gov.ua/news/41686/informatsiya-departamentu-finansiv-

zaporizkoji-oblasnoji-derzhavnoji-administratsiji-pro-vikonannya-oblasnogo-

bjudzhetu-za-i-pivrichchya-2018-roku.html ) 

«Надходження спеціального фонду з державного бюджету для реалізації 

заходів експерименту з фінансового забезпечення розвитку автомобільних 

робіт загального користування, визначеного пунктом 33 розділу VІ 

«Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (мито, 

акцизний податок та податок на додану вартість з ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів (продукції)) за січень - червень 2018 

року становлять 242 995,6 тис. грн.» 

Вердикт: неправда.  

Залучено лише 242 тисячі 995 гривень, а не 500 мільйонів. Це надходження 

грошей з «митного експерименту».  

 

сайт ЗОДА 
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4. «По-перше, є реальні цифри- ми вийшли на третє місце по залученню 

інвестицій» 

Тайм-код: 20:37-20:42. (https://www.youtube.com/watch?v=tS6ylEDHlZ ) 

Мається на увазі всеукраїнський рейтинг регіонів по залученню інвестицій, 

який складається щокварталу компанією «Еврорейтинг».  

Джерело перевірки: сайт компанії «Еврорейтинг». (http://euro-

rating.com.ua/regiony/rejting-list/rejting-list-oblastej/ ) 

Якщо взяти до уваги 1, 2 квартал 2018 року, то шляхом зіставлення можна 

зрозуміти, що Запорізька область не на третьому місці. Лідирують Київська, 

Львівська, Полтавська області. У Запорізькій показник- 180 у 2 кварталі, та 

160 у першому-середній по країні.  

 

 

Вердикт: маніпуляція.  

Показник Запорізької області по залученню інвестицій трохи вище 

середнього, або середній, але ніяк не лідируючий, не такий, що дає право 

поставити Запорізький регіон на 3 місце серед інших регіонів.  
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сайт ЗОДА 


