
Депутат Запорізької міської ради, Віталій Рябцев сказав неправду 

щодо своїх статків, намагаючись “втекти” від повернення боргу за 

комунальні послуги 

Депутат Запорізької міської ради, Віталій Рябцев від фракції 

“Батьківщина”, накопичив чи малий борг за комунальні послуги, заявивши на 

своїй сторінці  у соціальній мережу “Facebook”, що він просто немає грошей 

для того, щоб “погасити” заборгованість ЖКГ. 

ТЕЗА: “Не ворую, воровать не умею. Кто-то за четыре года 

депутатства заработал миллионы. А я живу на прожиточный минимум 

как и большинство в этой стране.” 

ВЕРДИКТ: НЕПРАВДА 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ: 

Спираючись на дані Декларації, яку у 2018 році надав Рябцев, маємо 

цифри у розмірі 80 тисяч готівкою, що є доказом того, що депутат казав 

не правду, намагаючись приховати свої доходи.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Під час засідання в мерії було заявлено про відкриття  греблі 

ДнепроГЕС 1 жовтня 

Під час засідання в мерії, головний директор ДніпроГЕС Віктор Кучер 

пообіцяв, що греблю буде відкрито 1 жовтня, відновивши звичний рух 

транспорту. Про це повідомив міський голова Володимир Буряк на 

офіційному сайті мерії.  

ТЕЗА: “После одного из предыдущих совещаний руководство 

«Днепрогэса» пообещало пересмотреть график, по возможности ускорить 

выполнение работ. Насколько я понимаю, это было сделано. Ремонт вы 

обещаете завершить 1 октября.” 

ВЕРДИКТ: НЕПРАВДА 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ: 

Спираючись на фоторепортажі та новини, а також на заяви міського 

голови, станом на 11 жовтня, бачимо, що гребля все ще закрита, а проблеми з 

рухом транспорту все ще є актуальною. На місцях великого скупчення 

машин у час пік, все ще стоять патрульні автомобілі, контролюючи реверсне 

пересування. 
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Володимир Буряк сказав неправду щодо відкриття аеропорту 15 

жовтня підтвердевши слова підрядника 

Володимир Буряк відвідав аеропорт та підтвердив слова підрядника, 

щодо відкриття злітної смуги 15 жовтня. Про це, міський голова заявив на 

своїй офеційній сторінці у Facebook.  

ТЕЗА: “Підрядник підтвердив, що закінчить ремонт 15 жовтня, як і 

заплановано. Також буде відремонтовано руліжну доріжку та аеродромне 

покриття перону.” 



ВЕРДИКТ: НЕПРАВДА 

ДОКАЗИ ТА АРГУМЕНТИ:  

Підрядник, що відповідає за ремонт аеропорту, заявив, що, усі роботи 

завершані, але сдача проекту відбудеться 22 жовтня через додаткові роботи, 

що виникли під час ремонту. Про це, він розповів телеканалу “АЛЕКС”.  

 



https://www.youtube.com/watch?v=dsCO2_2gRso&list=WL&index=5&t=0s 

 

 

Колишній голова ОДА висловив свою думку сприводу нового 

формату покровської ярморки розповівши про негативні враженя 

мешканців 

Колишній голова ОДА - Константин Бриль, висловив свою думку 

сприводу нового формату запорізької ярморки, розповівши, що майже усі 

мешканці міста, залишился розчарованними, про що, повідомив на своїй 

офіційній сторінці у Facebook.  

ТЕЗА: "В поточному році замість презентації кожного з районів (а я 

знаю як вони щорік готувались до цього) проходить такий собі пікнік-

вінегрет. Адже батька Махна та графа Попова замінили «презентаційні 

стенди від районів області та міста» — так звана «Площа Ярмарочна». Що 

разів в десять менша за попередні. Тож не дивно, що люди скупчились на 

https://www.youtube.com/watch?v=dsCO2_2gRso&list=WL&index=5&t=0s


невеличкій території і це перетворилось на численні черги за іжею та до 

туалетів." 

ВЕРДИКТ: ПРАВДА, МАНІПУЛЯЦІЯ 

ДОКАЗИ ТА АРГУМЕНТИ: 

Одразу же, після своїх висловлювань сприводу нового формату 

ярморки, в підтвердження своїх слів, Бриль опублікував декілька коментарів 

місцян, які були розчаровані у цьогорічній ярморці, звернувшись до місцевої 

ради із проханням дослухатися до думок місцевих життелів.  



 



 

 

 

Новий губернатор повідомив про добудування мостів взявши на 

себе зобов'язання пошуку підрядника 

Новий очільник - Віталій Туринок, повідомив про зобов'язання 

добудови мостів недивлячись на те, що держбюджет забув ухвалити рішення 

сприводу виділення грошей на побудову нових мостів у Запоріжжі. Про це, 

пан Туринок повідомив під час перевірки греблі.  

ТЕЗА: "Зі свого боку беремо на себе зобов’язання зрушити з місця 

проєкт будівництва нових мостів" 

ВЕРДИКТ: МАНІПУЛЯЦІЯ 



ДОКАЗИ ТА АРГУМЕНТИ: 

Під час відкриття греблі, губернатор почав говорити про зрушення з 

місця питання, щодо добудови мостів, не забувши сказати про те, що 

важливо вже цьогоріч знайти підрядника, який візметься за добудову 

запорізьких мостів. Проте, проаналізувавши усі заяви, можемо сказати, що на 

жаль, сьогодні посадовці дають людям марну надію і ніяке будівництво 

запорізьких мостів у поточному році не зрушиться з мертвої точки. Для того, 

щоб мати підрядника потрібно: 

1. Завершити корегування проекту; 

2. Отримати експертизу; 

3. Передбачити кошти у державному бюджеті; 

4. Затвердити титул проекта розпорядженням КМУ (його погодження у 

5 Міністерствах); 

5. Пройти науково-технічну раду при Міністерстві регіонального 

розвитку; 

6. Оголосити тендер (зауважу, це міжнародна процедура, період подачі 

пропозицій коливається від 40-60 днів); 

7. У тендері беруть участь від двох і більше учасників; 

8. Відсутність скарг в Антимонопольний комітет за результатами 

тендеру; 

9. Укласти договір з підрядником та зареєструвати його в державному 

казначействі. 

 

 


