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Голова фракції «Рідне місто», а за сумісництвом і секретар Чернівецької 

міської ради, Василь Продан був запрошений на ефір програми «Після 

новин» на телеканалі «Чернівецький промінь». Під час спілкування з 

телеведучою Продан заявив: 

 

Теза 1. «Мені здається, що у нього (Каспрука – ред.) програма на наступні 

вибори вже готова. Можна чітко брати його обіцянки 2015-го року і те 

саме обіцяти, тому що нічого не виконано з того що обіцяно» 

Вердикт: МАНІПУЛЯЦІЯ 

Аргументи і факти: Заявивши про те, що від 2015 року міський голова 

Чернівців Олексій Каспрук не виконав жодної обіцянки, депутат Продан 

зманіпулював інформацією та викривив реальні дані. Насправді, за 

інформацією аналітичного порталу «Слово і діло» Каспрук за час своєї 

каденції виконав 45 обіцянок із 73, що у процентному відношенні дорівнює 

62%. (За даними сайту https://www.slovoidilo.ua/persony/kaspruk-oleksii-

pavlovych) 

https://www.slovoidilo.ua/persony/kaspruk-oleksii-pavlovych
https://www.slovoidilo.ua/persony/kaspruk-oleksii-pavlovych


 

Теза 2. «Якщо ми по рівню комфортності серед українських міст пасемо 

задніх і займаємо 3-тє місце з кінця, то за що ти (Каспрук – ред.) отримуєш 

премії? Як ти організував роботу?» 

Вердикт: ПРАВДА 

Аргументи і факти: Згідно матеріалів, опублікованих на офіційному сайті 

журналу «Фокус», Чернівці справді посіли 20 місце із 22 міст України. Тому, 

як сказав пан Продан, Чернівці справді знаходяться у рейтингу на третьому 

місці з кінця.  

У підсумку, за всіма показниками Чернівці набрали 40,2 бали зі 100 

можливих. (За даними сайту 

https://focus.ua/rating/archive/2019/vsjo_kak_u_liudei). 

https://focus.ua/rating/archive/2019/vsjo_kak_u_liudei


 

Теза 3. (Продовження фрази із тези 2.) «Це ж не завжди так було. Ще у 

2012 році Чернівці були найкомфортнішим містом в Україні." 

Вердикт: ПРАВДА 

Аргументи і докази: Згідно рейтингу за комфортністю міст у 2012 році, 

опублікованому на сайті видання «Фокус» у 2012 році Чернівці справді були 

найкомфортнішим містом в Україні. 

«При порівняно невеликому населенні - 250000 осіб - в Чернівцях 

достатньо шкіл, парків, супермаркетів і місць в лікарнях, а також є 

міжнародний аеропорт і вокзал» - йдеться у матеріалі. 

За всіма показниками Чернівці набрали 371 бал із 400 можливих. (За 

даними сайту: https://focus.ua/rating/archive/2012/239076). 

 

https://focus.ua/rating/archive/2012/239076


 

 


