
 

Чи все так гладко на запорізьких дорогах, як у звітах чиновників? 

Андрій Івко – керівник Служби автомобільних доріг у Запорізькій області 

розповів у програмі «Ранок із ТВ-5» та програмі «Тема дня» НСТУ 

Запоріжжя про стан доріг місцевого та міжнародного значення 

 

 

ТЕЗА І: «Запорожская область находится в тройке лидеров по плану 

выполнения дорожных работ…» – резюмує А.Івко у програмі «Ранок з ТВ-5» 

(ефір 17.09.2018). 

 

ВЕРДИКТ: ПРАВДА 

 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ: за даними Державного агентства автомобільних 

доріг в Україні, Запорізька область входить у трійку лідерів у виконанні 

дорожніх робіт з  показником 85%. 

 

 

ТЕЗА ІІ: «Трасса Н-30 Васильевка-Бердянск (там ведутся работы, 

выполнено уже около 17 км): это больше чем 200 миллионов гривен по 

тендерным процедурам…» – зазначив А.Івко у програмі «Ранок з ТВ-5» (ефір 

17.09.2018). 

 

ВЕРДИКТ: ФАКТИЧНА ПОМИЛКА 

 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ: за моніторингом сайту Prozorro сума тендерів на 

трасу Н-30 складає 3,4 млн гривень. Ми підрахували, що протягом згаданого 

періоду – від 08.06.2018 р. до 26.09.2018 р. було прокладено близько 17 км 

дороги, відповідно – були підписані угоди на такі суми: 795 тисяч грн. + 

221 тисяча грн. + 197 тисяч гривень  + 114 тисяч гривень + 197 тисяч гривень 

+ 1 млн 871 тисяч гривень + 5 тисяч гривень. У підрахунку загальний 

кошторис складає зазначені вище 3,4 млн гривень. Очевидно, А.Івко мав на 

увазі загальну суму ремонтних робіт усієї траси Н-30 Васлилівка-Бердянськ, 

а не 17 км відремонтованої дороги.   

 

ТЕЗА III: «Из бюджета 2018 года планируется 446 миллионов гривен 

на ремонт дорог государственного значения…» – програма «Тема дня» 

НСТУ Запоріжжя (ефір 19.03.2018). 

 

ВЕРДИКТ: НЕПРАВДА 

 

ДОКАЗИ І АРГУМЕТИ: за даними Запорізької обласної адміністрації із 

загального бюджету Запорізької області виділено дорожньому фонду 

https://www.youtube.com/watch?v=rZjxftu-2EU
https://www.youtube.com/watch?v=kyvdv-cbRWw
https://www.youtube.com/watch?v=kyvdv-cbRWw
https://www.youtube.com/watch?v=rZjxftu-2EU
https://ukravtodor.gov.ua/press/news/tempy_vykonannia_robit_z_budivnytstva_ta_remontu_dorih_derzhavnoho_znachennia_perevyshchuiut_zaplanovani_pokaznyky.html
https://www.youtube.com/watch?v=rZjxftu-2EU&t=677s
https://prozorro.gov.ua/tender/search?edrpou=25891336
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2018-06-08-001007-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2018-07-06-000796-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2018-08-09-000115-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2018-08-09-000130-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2018-08-09-000133-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2018-08-20-000880-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2018-09-26-000212-c
https://www.youtube.com/watch?v=kyvdv-cbRWw
https://www.youtube.com/watch?v=kyvdv-cbRWw
file:///C:/Users/User/Downloads/%25D0%2591%25D1%258E%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2582-2018.pdf


46,7 млрд. гривень. За даними Запорізької обласної адміністрації із суми 

виділеної дорожньому фонду 527,356 млн.грн. призначено на ремонт доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності. Очевидно, що 46,1 млрд гривень спрямовано на ремонт доріг 

державного значення. 
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