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За об’єкт фактчек дослідження взято інтерв’ю Юрія Чмиря, яке він дав сумському 

телеканалу «АТV» 20 липня. Юрій Чмирь – займав посаду губернатора Сумської області з 

2010 по 2013 рік. У 2015 році став депутатом Сумської облради від партії «Відродження». 

У рамках дослідження проаналізуємо 5 тез, які Чмирь озвучив під час інтерв’ю.  

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=rxey_c-ZOQo&t=44s 

1. «Навесні цього року відбулись зміни у державі, на які усі чекали. Найголовніше – цього 

чекав українським народ» 

Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг» з 16 по 21 травня 2019 року 87% 

українців хотіли радикальних змін у державі.  

Посилання:http://ratinggroup.ua/research/ukraine/monitoring_elektoralnyh_nastroeniy_ukraince

v_16-21_maya_2019.html 

Вердикт: Правда 

2. «Юрій Чмирь (впродовж останніх п’яти років) займавсь створенням нового 

виробництва.  Сьогодні воно налічує 130  робочих місць. Виробляє матеріали будівельної 

галузі. Їх використовують не тільки у нашій державі, а й у Європі…» 

За даними, декларації Юрія Чмиря, яку він подавав до НАЗК за минулий 2018 рік, бачимо, 

що у його власності немає ніяких промислових виробництв чи потужностей. Лише кілька 

квартир (більшість яких записані на дружину), автомобілів, годинників та спортивне 

знаряддя. Графа «Цінні папери», «Корпоративні права» та «Юридичні особи, кінцевим 

бенефіціаром, власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його 

сім’ї» - пусті.  

Посилання: https://declarations.com.ua/declaration/nacp_cbc7cb2a-862e-4146-92a9-

db901250e08e 

Вердикт: Брехня (або під час виступу, або у декларації) 

3. «Коли я став губернатором Сумщини, продав власне підприємство «Росмен». Це – 

кондитерська фабрика, яка виробляла кондитерські вибори. Коли був призначений на 

посаду губернатора, я як справжня людина і чиновник продав свій бізнес» 

За даними відкритого реєстру національних публічних осіб «Компанія «Росмен» зараз 

належить дружині Юрія Чмиря – Світлані. Тобто, навіть якщо він фактично нею не 

володіє, компанія все одно перебуває у власності його сім’ї.  

Вердикт: Маніпуляція 
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Посилання: https://pep.org.ua/uk/person/22970 

4. «Коли я був губернатором, наша команда працювала над створенням об’єктів 

інфраструктури у Сумах. Залучали інвестиції, які потім перетворювались у робочі місця… 

Зараз місто занепадає».  

Юрій Чмирь був на посаді очільника Сумської області з 2010 по 2013 рік. Так прямі 

інвестиції в економіку області у 2011 році складали 359,6 мільйонів доларів. Проте у 2014 

році, вже після відставки Чмиря, їх сума збільшилась до 422 мільйонів. Про це свідчить 

дослідження «Статистичний збірник «Інвестиційний клімат на Сумщині у 2010–2015 

роках» Головного управління статистики у Сумській області.  

Посилання: http://sumy.ukrstat.gov.ua/data/031016_kap2016.pdf 

За даними Програм економічного та соціального розвитку Сумської області за 2013 та 

2019 роки бачимо, що з того моменту Внутрішній валовий регіональний продукт області 

не зменшився. У 2012 – 102%, у 2018 – 104,6%. 

Обсяг виконаних будівельних робіт у 2011 році складав 595,2 мільйонів гривень або 

105,7% порівняно з попереднім роком.  

За 2016 рік обсяг виконаних будівельних робіт сягає більше ніж 1,1 мільярди гривень або 

аж 127,8% порівняно з попереднім роком.  

Джерело: Програма економічного та соціального розвитку Сумської області за 2013 - 

http://sm.gov.ua/uk/oda/uk/3117 

Програм економічного та соціального розвитку Сумської області за 2019 рік - 

http://www.gue.sm.gov.ua/index.php/uk/programa-ekonomichnogo-i-sotsialnogo-rozvitku-

sumskoji-oblasti-na-2016-rik/90-programa-ekonomichnogo-i-sotsialnogo-rozvitku-sumskoji-

oblasti-2019 
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Вердикт: Брехня 



5. «Україна може бути самодостатньою державою. Не залежати від якихось кредитів, 

МВФ і так далі. Не повинні бігати по світу з простягнутою рукою і просити гроші».  

У 2019 році Україна повинна сплатити більше шести мільярдів доларів за зовнішнім 

боргом.  

 

Джерело фото: https://voxukraine.org/cards/debt/index.html 

«Виконання положень Меморандуму про співпрацю з МВФ дасть змогу до кінця дії 

програми залучити $3,9 млрд фінансової підтримки від МВФ, які підуть до резервів 

Національного банку України. Це зміцнить національну валюту та допоможе створити 

стабільний і прогнозований інвестиційний клімат», - йдеться в пояснювальному вступі до 

нової програми співпраці з Фондом Stand-by на сайті Міністерства фінансів України. 

Джерело: https://mof.gov.ua/uk/programa-stand-by 

Вердикт: Маніпуляція 
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