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Чому саме ці заяви обрала для фактчекінгу?  

Володимир Вікторович Буряк – мер міста Запоріжжя. Він може змінити 

і покращити умови проживання запоріжців у місті. У передвиборчому 

інтерв’ю він дав багато обіцянок і наголошував, що зможе вирішити важливі 

питання Запоріжжя.  

Однак, мер не спілкується з журналістами (лише із ЗМІ, які йому 

належать), тож звітності або будь-якої іншої інформації отримати 

неможливо.  

Володимир Буряк дав лише одну прес-конференцію, яка відбулася 25 

листопада 2015 року, і одне передвиборче інтерв’ю 27 жовтня 2015 року. 

Зробити висновки його роботи можна лише зі звітів на офіційному сайті 

Запорізької міської ради або побачити зміни на власні очі.  

Фактчекінг промов Володимира Буряка дає змогу визначити, чи 

виконав він обіцянки, як мер Запоріжжя.  

 

Назва: Про що «мовчить» запорізький мер Буряк  

  



ЗАЯВА 1 

 

На прес-конференції 25 листопада 2015 року, після якої Володимиру 

Буряку видали посвідчення міської голови, він наголосив, що буде відкритим 

із журналістами, і вони, в свою, чергу отримають всі відповіді на запитання. 

На відео на 00:50 секунді він каже:  

– «Я просил, чтобы первую официальную встречу организовали со 

средствами массовой информации. Потому, что вы являетесь элементом, 

который доносит до жителей Запорожья информацию, которая 

действительно им нужна. Вы (журналисты, ред) являетесь тем мостом, 

который должен соединить городскую власть и показать, что городская 

власть может уважать жителей города Запорожья». 

На 4:20 хвилині: 

– «Я всем здесь заявляю, что наше общение, которое тут проиходит, 

оно будет происходить системно, оно будет проходить буквально по разным 

поводам и проектам. Я уделю каждому журналисту внимание и вы сможете 

получить ответы. Я открытый человек, я ни от кого не скрываюсь». 

https://www.youtube.com/watch?v=DNUsKyKiEuU 

Джерело перевірки: архів відео із офіційного сайту Запорізької 

міської ради 

Насправді мер міста Запоріжжя не дає жодної інформації місцевим 

ЗМІ, у тому числі і коментарів, а прес-конференція, яка відбулася у 2015 

році, стала першою і останньою для журналістів. 

На офіційному сайті Запорізької міської ради опубліковані 

відеоматеріали з місцевого телеканалу «Z», а саме репортажі, де Володимир 

Буряк брав участь. З всіх цих матеріалів, починаючи з 2017 року і до 2019 

року – відео з прес-конференцій немає. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DNUsKyKiEuU


 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт Запорізької міської ради 2017 рік  

 

Сайт Запорізької міської ради 2018 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт Запорізької міської ради 2019 рік 



Редакція сайту «061» 27 листопада 2017 року написала у власному 

матеріалі такий факт:  «…А когда мы попросили Владимира Викторовича 

оценить свою работу за два года, он отказался давать комментарии и через 

пресс-службу передал, что «оценивать работу должны горожане». Буряк 

общается только со СМИ, подконтрольными ему и «Запорожстали», 

полностью игнорируя все остальные». 

Скріншот із новинного сайту «061» 

 

У 2019 році ситуація не змінилася. Журналісти 3 вересня 2019 року 

влаштували акцію під стінами мерії, закликаючи Володимира Буряка 

поспілкуватися з ними, дати прес-конференцію. Але, на жаль, влада так і не 

поспілкувалася і не налагодила зв’язки зі ЗМІ. 

Про це написали місцеві новинні сайти «061» і «zp.depo.ua» 

Скріншот сайту «061» 



 

Скріншот сайту «zp.depo.ua» 

 

Вердикт: Неправда (Наведені спікером факти та документальні дані, 

причинно-наслідкові зв’язки, динаміка та перебіг подій/явищ НЕ 

відповідають дійсності – містять викривлення/грубі помилки/вигадані 

елементи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВА 2 

 

У передвиборчому інтерв’ю, яке відбулося 27 жовтня 2015 року, 

Володимир Буряк розповів про ремонт теплотраси та її важливість. На відео 

на 34:20 хвилині ми можемо почути: 

– «Мы уже который год подогреваем воду людям за счет вторичного 

тепла Запорожстали. Но есть одно «но»: мы ее продаем по 200 гривен, а 

получаем за одну гигакалорию по 560-580 гривен. Потому что потери в 

теплотрассах более 57%. Так может на сэкономленный газ мы 

отремонтируем теплотрассы в каком-то отдельно взятом районе, и в 

следующем году жители этого района получат тариф по подогреву воды 

условно на гривну дешевле. Это же можно решать!».  

https://www.youtube.com/watch?v=ALEw5-cBUjM 

Джерело перевірки: офіційний сайт Запорізької міської ради 

17 вересня 2018 вересня на сайті Запорізької міської ради був 

опублікований звіт «В Олександрівському районі ведеться будівництво 

нового енергоефективного теплового вузла». У ньому зазначається, що 

«Будується сучасний тепловий вузол, з ділянкою теплотраси до нього від 

центральної теплової магістралі. Роботи були розпочаті у вересні поточного 

року. Термін їх завершення – січень 2019 року. Тепловий вузол буде 

подавати тепло для 8 житлових будинків та прилеглого ліцею». 

Скріншоти офіційного сайту Запорізької міської ради 

https://www.youtube.com/watch?v=ALEw5-cBUjM


Ремонт або побудова теплотраси, крім Олександрівсього району, в 

інших районах не проводився. Це можна побачити у звітах на сайті 

Запорізької міської ради. Тож, можемо зробити висновок, що робота 

виконана не повністю.  

 

Вердикт: Маніпуляція (Наведені спікером факти та документальні 

дані відповідають дійсності, але побудова причинно-наслідкових зв’язків між 

ними –викривлена/спотворена/умовна/надумана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВА 3 

 

Питання екології завжди є актуальним в Запоріжжі. На прес-

конференції, яка відбулася 2015 року, Володимир Буряк зазначив: 

– «Экологией в Запорожье нужно заниматься. Заниматься системно. И 

не на словах, а действительно на деле. Должна быть программа: в этом 

месяце вот это нужно сделать, в следующем месяце вот это», – про це 

йдеться на відео на 8:55 хвилині. 

https://www.youtube.com/watch?v=DNUsKyKiEuU 

У жовтні 2015 року також мером піднімалося питання екології. Але 

вже у інтерв’ю, яке проводив телеканал TV 5 (даний канал знаходиться під 

контролем влади). 

На відео на 21:45 хвилині Володимир Буряк сказав: 

«На сегодняшний день наши горожане конечно заслуживают чистого 

воздуха. И они правильно поднимают вопросы экологии. Если не решать эту 

проблему, то мы не увидим чистого неба над нашим городом. Этим нужно 

заниматься, и я буду этим заниматься не только по отношению к комбинату 

«Запорожсталь», но и к другим предприятиям».   

https://www.youtube.com/watch?v=ALEw5-cBUjM 

Джерело перевірки: офіційний сайт Запорізької місцевої ради 

20 серпня 2019 року на сайті Запорізької міської ради з’явився звіт «У 

Запоріжжі обговорили питання екології». У ньому зазначається, що 

«у Запоріжжі вже протягом чотирьох років діє Меморандум між міською 

владою та промисловими підприємствами про спільні дії в сфері поліпшення 

навколишнього середовища у місті, розроблений за ініціативи міського 

голови. Підприємства взяли на себе додаткові зобов`язання у сфері екології. 

Окрім тих, хто першими підписав Меморандум, до нього доєднались ще 16 

запорізьких підприємств. Це дозволило значно скоротити викиди в атмосферу, 

скиди стоків у Дніпро». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DNUsKyKiEuU
https://www.youtube.com/watch?v=ALEw5-cBUjM


Також зазначається, що «за останні чотири роки зроблено дуже багато. 

Є значне зниження обсягів викидів в атмосферу – на 1,5 тисяч тонн. Це 

показник заводу такого рівня як «Дніпроспецсталь». Ми працюємо системно - 

є ціла низка напрямків, які ми розвиваємо щодо поліпшення екологічної 

ситуації в Запоріжжі. Це і Меморандум, і програма боротьби з карантинними 

рослинами, програма ревіталізації малих річок, озелення, проведення Еко 

Форуму». 

Скріншоти сайту Запорізької міської ради 

Можна зробити висновки, що в сфері екології є зміни, викиди 

підприємств зменшились. Але, щодо озелення виникають питання, так як 

подібна програма не передбачає ввімкнення фільтрів. 



28 серпня 2019 року у ході 42-ї сесії міськради депутати затвердили 

«Програму комплексного озеленення міста Запоріжжя на 2019-2029 роки 

«Зелене місто». Документом передбачені заходи, спрямовані на збереження, 

реконструкцію та збільшення кількості зелених зон. 

Таке рішення з’явилося на офіційному сайті Запорізької міської ради. 

Але у програмі зазначається лише наступне: «Вона (програма – ред) зумовлює 

необхідність реалізації кількох основних напрямків, а саме: збереження 

існуючих зелених осередків і насаджень, чітке оформлення меж та 

реконструкцію парків і скверів, а також створення нових місць відпочинку і 

збільшення їх кількості згідно з Генеральним планом міста». 

Слід зауважити, що програма «Зелене місто» не передбачає ввімкнення 

фільтрів на заводах та контролювання їх використання.  

Вердикт: Правда (Наведені спікером факти та документальні дані, 

причинно-наслідкові зв’язки, динаміка та перебіг подій/явищ відповідають 

дійсності; і маніпуляція (Наведені спікером факти та документальні дані, які 

відповідають дійсності, чергуються із 

викривленими/хибними/надуманими/неправдивими) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВА 4 

 

На першій прес-конференції, яка відбулася 25 листопада 2015 року, 

Володимир Буряк підняв мовне питання, а саме, що він буде проводити сесії і 

розмовляти української мовою. 

На відео з прес-конференції на 00:10 секунді він сказав:   

– «Я не хочу каверкать действительно очень красивый язык, поэтому я 

обещаю, что подучусь и буду розмовляти на українській мові». 

https://www.youtube.com/watch?v=DNUsKyKiEuU 

Джерело перевірки: сайт Запорізької міської ради, відео зустрічі 

Володимира Буряка з Олегом Ляшко. 

Мер Запоріжжя Володимир Буряк дійсно проводить прийоми і сесії 

українською мовою, але все ж таки русизми і неправильні наголоси присутні. 

https://www.youtube.com/watch?v=TjjgJOISt-E 

Скріншоти: офіційний сайт Запорізької міської ради 

https://www.youtube.com/watch?v=DNUsKyKiEuU
https://www.youtube.com/watch?v=TjjgJOISt-E


Вердикт: Правда. (Наведені спікером факти та документальні дані, 

причинно-наслідкові зв’язки, динаміка та перебіг подій/явищ відповідають 

дійсності) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВА 5 

 

У 2019 році директор Запорізького багатопрофільного ліцею 

«Перспектива» Кушнір Олександр Іванович взяв участь у проєкті 

«Громадський бюджет» задля виділення місцевою владою коштів для 

гумового покриття баскетбольного майданчика ЗБЛ «Перспектива».  

Проект було включено до реєстру поданих проектів за № 547. 

 

 



Карта аналізу проекту ліцею «Перспектива»  

Джерело перевірки: офіційний сайт Запорізької міської ради, карта 

аналізу проекту (документ). 

Навчальний заклад виграв проєкт під назвою «Гумове покриття для 

баскетбольного майданчика ЗБЛ «Перспектива» (укриття баскетбольної 

площадки 28х15 м на території навчального закладу Запорізького 

багатопрофільного ліцею «Перспектива»» із загальною вартістю 469050 

гривень. 

Документ проектів-переможців реалізація яких відбуватиметься за 

рахунок коштів Громадського бюджету у 2019 році, можна подивитися за 

посиланням на сайт Запорізької місцевої ради 

 

https://zp.gov.ua/uk/page/gromadskij-byudzhet-2018  

 

8 жовтня 2019 року в запорізькому ліцеї  «Перспектива» з’явився 

баскетбольний майданчик. На сайті Запорізької місцевої ради опублікували 

звіт виконаних робіт.   

У тексті новини написано, що на майданчик було виділено 750 тис. грн., 

але у документі зазначена сума 469 050 гривень. Можна вважати, це за 

помилку, бо і в документі, і в переліку проектів-переможців сума зазначена 

однакова. 

 

 

https://zp.gov.ua/uk/page/gromadskij-byudzhet-2018


 

Вердикт: Правда (Наведені спікером факти та документальні дані, 

причинно-наслідкові зв’язки, динаміка та перебіг подій/явищ відповідають 

дійсності). 

 

 

 

 


