
Сотні мільйонів чи маніпуляції? 

Автор: Софія Примак 

Голова Херсонської обласної організації  ВО «Батьківщина» Юрій 

Одарченко на офіційному сайті партії ВО «Батьківщина» розмістив матеріал 

«Міст на мільярд», щодо будівництва мостопереходу у Херсоні. 

Матеріал, який було проаналізовано: «Міст на мільярд» (20.06.2019 р.)  

(https://ba.org.ua/yurij-odarchenko-mist-na-

milyard/?fbclid=IwAR2ODl3eB0suDLmN7UTlUuM6uqE5f-

RQRCM3GBlcqg5Ur_aW7Of6CdIHVT0) 

Теза №1. «Цей об`єкт {шляхопровід по просп. Адмірала Сенявіна - вул. 

Зала Егерсег у м. Херсоні} почали будувати в 2013 році.» 

Вердикт: фактична помилка. 

Докази та аргументи: Будівництво мостопереходу почалося 15 червня 

2012 року (також було закладено капсулу часу). Цього ж року Кабінет 

Міністрів України затвердив проект та титул будови “Будівництво 

шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Зала Егерсег у м. Херсоні” 

розпорядженням від 28 листопада 2012 р. № 948-р, де також вказано, що 

будівництво розпочалося у 2012 році. 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/948-2012-р) 

  

(фото капсули часу з датою початку будівництва шляхопроводу і ця капсула в 

руках Анатолія Семеновича Хоменка) 

https://ba.org.ua/yurij-odarchenko-mist-na-milyard/?fbclid=IwAR2ODl3eB0suDLmN7UTlUuM6uqE5f-RQRCM3GBlcqg5Ur_aW7Of6CdIHVT0
https://ba.org.ua/yurij-odarchenko-mist-na-milyard/?fbclid=IwAR2ODl3eB0suDLmN7UTlUuM6uqE5f-RQRCM3GBlcqg5Ur_aW7Of6CdIHVT0
https://ba.org.ua/yurij-odarchenko-mist-na-milyard/?fbclid=IwAR2ODl3eB0suDLmN7UTlUuM6uqE5f-RQRCM3GBlcqg5Ur_aW7Of6CdIHVT0
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/948-2012-р


Теза № 2. «Про перераховані 55 мільйонів гривень забувають і роблять 

новий проект, який вже коштує 570 мільйонів гривень.» 

Вердикт: брехня. 

Докази та аргументи:  За даними сайту системи «ProZorro» переможець 

торгів, ПрАТ «Укратоменергобуд» вказав вартість нового проекту 357 692 403 

гривні. 

(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-06-29-000156-a) 

Теза № 3. «На будівництво казначейство в 2018 році перераховує близько 

200 млн. гривень з державного і обласного бюджету.» 

Вердикт: брехня. 

Докази та аргументи: Інформація Державного агентства автомобільних 

доріг України про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення 

цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або 

реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах 

бюджетних програм за 2018 рік (розміщена на офіційному сайті Укравтодору, 

що є головним розпорядником субвенції на будівництво шляхопроводу по 

просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні) містить дані, що  за 

бюджетною програмою 3131200 «Субвенція з державного бюджету обласному 

бюджету Херсонської області на будівництво шляхопроводу по просп. 

Адмірала Сенявіна – вул. Залаегерсег у м. Херсоні» здійснені видатки із 

загального фонду Державного бюджету України в сумі 19 000 000 грн. або 

100% від запланованого обсягу. 

(https://ukravtodor.gov.ua/4489/zvity/informatsiia_derzhavnoho_ahentstva_avtomobi

lnykh_dorih_ukrainy_pro_vykonannia_biudzhetnykh_prohram_u_tomu_chysli_dosia

hnennia_tsilei_derzhavnoi_polityky_u_vidpovidnii_sferi_diialnosti__formuvannia_ta

_abo_realizatsiiu_yakoi_zabezpechuie_holovnyi_rozporiadn.html) 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-06-29-000156-a
https://ukravtodor.gov.ua/4489/zvity/informatsiia_derzhavnoho_ahentstva_avtomobilnykh_dorih_ukrainy_pro_vykonannia_biudzhetnykh_prohram_u_tomu_chysli_dosiahnennia_tsilei_derzhavnoi_polityky_u_vidpovidnii_sferi_diialnosti__formuvannia_ta_abo_realizatsiiu_yakoi_zabezpechuie_holovnyi_rozporiadn.html
https://ukravtodor.gov.ua/4489/zvity/informatsiia_derzhavnoho_ahentstva_avtomobilnykh_dorih_ukrainy_pro_vykonannia_biudzhetnykh_prohram_u_tomu_chysli_dosiahnennia_tsilei_derzhavnoi_polityky_u_vidpovidnii_sferi_diialnosti__formuvannia_ta_abo_realizatsiiu_yakoi_zabezpechuie_holovnyi_rozporiadn.html
https://ukravtodor.gov.ua/4489/zvity/informatsiia_derzhavnoho_ahentstva_avtomobilnykh_dorih_ukrainy_pro_vykonannia_biudzhetnykh_prohram_u_tomu_chysli_dosiahnennia_tsilei_derzhavnoi_polityky_u_vidpovidnii_sferi_diialnosti__formuvannia_ta_abo_realizatsiiu_yakoi_zabezpechuie_holovnyi_rozporiadn.html
https://ukravtodor.gov.ua/4489/zvity/informatsiia_derzhavnoho_ahentstva_avtomobilnykh_dorih_ukrainy_pro_vykonannia_biudzhetnykh_prohram_u_tomu_chysli_dosiahnennia_tsilei_derzhavnoi_polityky_u_vidpovidnii_sferi_diialnosti__formuvannia_ta_abo_realizatsiiu_yakoi_zabezpechuie_holovnyi_rozporiadn.html


Теза № 4. «Всі жителі Херсона спостерігають будівництво цього об`єкту і 

для всіх очевидно, що вартість виконаних робіт не відповідає перерахованим 

коштам.» 

Вердикт: правда. 

Докази та аргументи: Єдиний державний реєстр судових рішень у 

справі №766/16913/18 містить інформацію про «невідповідність обсягів 

фактичної виконаної роботи, даним які зазначені в актах виконаних робіт» 

підтверджену суддею у задоволеній частині клопотання про надання дозволу 

про тимчасовий доступ до речей і документів. 

(http://reyestr.court.gov.ua/Review/76225347) 

Теза № 5. «Порушуються ще кілька кримінальних справ по зловживанням 

на будівництві.» 

Вердикт: фактична помилка. 

Докази та аргументи: Від 2018 року у Єдиному державному реєстрі 

судових рішень міститься 24 справи, і з них лише одна – кримінальна 

(№766/16913/18). 

(http://reyestr.court.gov.ua/Page/1) 
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