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ВСТУП ІЗ ДОСЛІДЖУВАНОЮ ЗАЯВОЮ. Об’єктом дослідження у 

форматі фактчек, обрав заяви начальника ГТУ юстиції у Хмельницькій 

області Віктора Худняка, оприлюднені у випуску передачі «Звіти наживо» 

від 26.09.2019, на ХОДТРК «Поділля Центр». Гість звітував про здобутки 

Хмельниччини у правовій сфері протягом останнього року. Метою роботи є 

перевірка добросовісності держслужбовця щодо надання достовірної 

інформації у щорічному звітному ефірі обласного суспільного телебачення.      

 

За період із січня по вересень 2019 року, на Хмельниччині, сума 

стягнених аліментів склала 156 087 239 грн. – повідомляє ГТУ юстиції у 

Хмельницькій області. 

 
(Фото автора) 

 

ТЕЗА 1: На сьогодні, стягнення аліментів в 2019 році, станом на 

перше вересня, склало 156 млн.грн., це на 40% більше ніж в минулому році 

(порівнюються дані за перші вісім місяців року). 

ВЕРДИКТ: ФАКТИЧНА ПОМИЛКА. Шляхом нескладних 

підрахунків встановлюємо, що сума стягнення аліментів за вісім місяців 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=ZG9J1RZzeO4&t=2568s


року, на 41% більша за суму стягнення аліментів за аналогічний період 2018 

року. Коли мова йде про один мільйон сто сім тисяч двісті сорок вісім 

гривень (а саме стільки складає один відсоток), його не можна ігнорувати. 

АРГУМЕНТИ І ДОКАЗИ:  

Згідно з даними ГТУ юстиції у Хмельницькій області, сума стягнених 

аліментів за 8 місяців 2018 року становила 110 690 057 грн. За цей самий 

період 2019 року, сума стягнених аліментів склала 156 087 239 грн. Шляхом 

математичних підрахунків перевіримо достовірність заявленої інформації: 

1.) 156 087 239 : 110 690 057 * 100 = 141 % – складає сума стягнених 

аліментів  за вісім місяців 2019 року у порівнянні з аналогічним періодом 

2018 року. 

2.) 141 % – 100 % = 41 %  – різниця між сумою стягнення за вісім 

місяців 2018 року та відповідним періодом 2019 року. 

 
Документ 2 

Відповідь на запит публічної інформації. 

 

 



ТЕЗА 2: На сьогодні, Україна піднялася в рейтингу «Doingbusiness», з 

152 на 71 місце. 

ВЕРДИКТ: ПРАВДА. Станом на 2019 рік, Україна займає 71 місце у 

рейтингу «DoingBusiness». Таким чином, покращивши свій результат з 2012 

року на 81 позицію. 

АРГУМЕНТИ І ДОКАЗИ:  

За останній рік Україна суттєво покращила бізнес-клімат, але на її 

загальну позицію в Рейтингу вплинули й істотні позитивні зміни в інших 

країнах, адже багато з них у своїх внутрішніх регулюваннях орієнтуються на 

рейтинг «DoingBusiness». Так, за статистикою Світового банку за 16 

роківіснуванняцього рейтингу буловпроваджено 3500 реформ. З 02.06.2017 

по 01.05.2018 128 країнвпровадилирекордні 314 реформ, 

щопокращуютьрегулювання у всіх сферах, яківимірюються для рейтингу 

«DoingBusiness».(За даними сайту: http://www.me.gov.ua). 

У Мінекономрозвитку вважають, що для прогресу в рейтингу і в 

подальшому необхідна підтримка Верховної Ради. Йдеться про прийняття 

законопроекту – №8124, який дозволить потрапити в топ–50 рейтингу 

«DoingBusiness», і №4650 про декомунізацію, який прибирає радянський 

спадок в законодавстві (https://www.ukrinform.ru). 

 
 

Графік 1 

Динаміка позицій України у рейтингу «DoingBusiness» за 2012–2019 рр. 

 

http://www.me.gov.ua/
file:///C:/Users/пк/Desktop/(https:/www.ukrinform.ru


ТЕЗА 3: Минулого року (ред. – 2018), цей показник (ред. – повне 

фактичне виконання судових рішень) складав 35%. В країнах Європи, 

вінскладає 70-80%. 

ВЕРДИКТ: ФАКТИЧНА ПОМИЛКА. Відповідно до запиту на 

надання публічної інформації до ГТУ юстиції у Хмельницькій області, 

показник фактичного виконання судових рішень становив 34,5%. Але 

аналогічний показник країн Європи коливається у межах на 10% нижчих від 

заявлених. 

АРГУМЕНТИ І ДОКАЗИ:  

Дані щодо фактичного виконання законодавчих документів є 

внутрішньою інформацією ГТУ юстиції в Хмельницькій області. Тож 

фактичні дані щодо перевірки заяви були отримані шляхом формування 

запиту публічної інформації. Згідно з отриманим документом, очільник ГТУ 

юстиції в Хмельницькій області Віктор Худняк «округлив» показник 

фактичного виконання судових рішень в Хмельницькій області. 

Середньоєвропейськийрівеньвиконаннясудовихрішень–цеблизько 50-

70%, залежновідкатегоріїцьогорішення(https://ua.interfax.com). 

 
Документ 1 

Відповідь на запит публічної інформації. 

https://ua.interfax.com/


ТЕЗА 4: 67% всіх дітей в Україні стикались з булінгом, в тій чи іншій 

формі.  

ВЕРДИКТ: ПРАВДА. За даними останнього масштабного опитування 

всесвітньої організації Unicef 2017 року, 67% відсотків школярів у тій чи 

іншій мірі стикалися з явищем булінгу. 

АРГУМЕНТИ І ДОКАЗИ: 

Станом на 2017 рік, 67% українських дітей були або жертвами, або 

кривдниками, або свідками булінгу. Чверть із них безпосередньо зазнали 

цькувань. 48% цих дітей нікому не розповіли про пережите (За даними сайту: 

https://www.unicef.org). 

Україна – в першій десятці країн Європи за поширеністю булінгу з-

поміж 11–15-річних школярів. Вона залишила далеко позаду не лише 

найбільш соціально благополучні Данію чи Норвегію, але й, приміром, 

Угорщину та Грецію (За даними сайту: https://www.bbc.com). 

 


