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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

                                      

                          Шановний Володимире Борисовичу! 

 

Призначення головою Запорізької обласної державної адміністрації Бриля 

Костянтина Івановича викликало протестні настрої, про що свідчать чисельні 

звернення жителів області, висловлені під час моїх зустрічей з виборцями та 

публікації у засобах масової інформації.  

Суттєві нарікання викликають особа губернатора, його особиста 

порядність та професійність.  

У цей тяжкий для держави час народ України вимагає від органів 

державної влади рішучих дій, спрямованих на реальну протидію корупції, 

здійснення справжніх реформ та забезпечення прозорості влади. 

Проте незрозуміло, чим керувався Кабінет Міністрів України коли 

рекомендував Президенту України призначити на посаду голови Запорізької 

ОДА цю людину. 

До призначення на ключову для області посаду Бриль К.І. «віддано 

служив», проте не державі, а корупції на керівних посадах в органах внутрішніх 

справ, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби 

України, СБУ. 

Наслідком цього стали набуті шляхом службових зловживань, нібито на 

мізерну зарплату держслужбовця, два будинки у Пущі-Водиці під Києвом по 
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вулиці Лісовій вартістю близько 600 тис. доларів США, нерухомість у Києві, 

Криму та інших місцях, дорогі іномарки, близько 49 тис. ґа мисливських угідь в 

районі Переяслава та земельні ділянки тощо. Загалом вартість майна, 

зареєстрованого на сім’ю Брилів та їх батьків сягає близько 3 млн. доларів 

США. 

Цей факт викликає обурення, яке широко відображено в засобах масової 

інформації. 

   Відомо про близьку дружбу Костянтина Івановича з колишнім міністром 

внутрішніх справ Юрієм Кравченко. Проте він не єдиний, хто сприяв кар’єрі 

Запорізького губернатора. Це робили не менш одіозні і знакові для знищення 

української державності фігури.  

 Загалом можна з упевненістю стверджувати, що він був одним з тих 

функціонерів, які породили корупцію та знищили демократію в нашій державі.  

Враховуючи особу Бриля К.І. сумнівним виглядає питання, що він зможе 

розірвати кругову поруку в області між чиновниками, правоохоронцями, 

олігархами, відкрито проводити призначення на державні посади, припинивши 

практику розподілу посад за особистою відданістю, протистояти економічній і 

гуманітарній кризі, проявам сепаратизму і посягання на територіальну 

цілісність України та ефективно управляти державним майном. 

А найголовніше - не використовувати для особистого збагачення посаду 

губернатора, працюючи на народ та державу. 

Проте вже перші кроки на новій посаді свідчать про намагання 

зазначеного очолити корупцію в Запорізькій області, зловживання владою, або 

службовим становищем, перешкоджання встановленню правопорядку в регіоні. 

На сьогоднішній день головним завданням голови ОДА стала заміна 

прокурора області на «свою людину» та спрямовування у потрібному руслі 

діяльності правоохоронних органів. 

Більше того, він став особистим «адвокатом» у злочинців, які 

перетворили Запорізьку обласну державну адміністрацію та комунальні заклади 

охорони здоров’я на власну вотчину, що приносила щорічно десятки мільйонів 



 3 

гривень, розкрадених із бюджету, чи незаконно отриманих від пацієнтів 

медичних закладів.  

Ці дії Бриль К.І. вчиняє шляхом незаконного втручання у розслідування 

кримінального провадження №42013080040000048 від 07.11.2013 за фактом 

розкрадання бюджетних коштів Запорізької обласної клінічної лікарні, в якому 

повідомлено про підозру головному лікарю Шишці І.В. у вчиненні особливо 

тяжких злочинів, передбачених ст. 27 ч.3  ч. 5 ст. 191, ст. 27 ч. 3, ст. 28 ч. 2 ст. 

366 ч. 1 КК.  

На сьогоднішній день слідством зібрано достатньо доказів, які повністю 

викривають підозрюваного та інших осіб у вчиненні цих злочинів. 

 Проте розслідування гальмується Брилем К.І., який чинить тиск на мене, 

працівників СБУ, задіяних у його розслідуванні та «представляє» інтереси 

Шишки І.В. у Генеральній прокуратурі України. 

Він дозволяє собі особисто телефонувати мені та переконувати, що ні до 

чого писати звернення з приводу порушення законів під час розслідування 

указаного провадження, Шишка І.В.- хороша людина, і взагалі - навіщо мені 

все це. 

Погрожує слідчому СБУ, який розслідував провадження до передачі його 

в НАБУ. 

Про факт відвідин Генеральної прокуратури України, надзвичайну  

обізнаність з матеріалами провадження і його судовою перспективою Бриль К.І. 

особисто повідомив мене, присутніх народних депутатів України від 

Запорізького регіону, працівників органів місцевого управління та ЗМІ на 

нараді в Запорізькій ОДА, яка відбулась 1 липня 2016 року, що зайвий раз 

підтверджує мої слова. 

Не залишає новий Запорізький губернатор поза увагою і питання 

перерозподілу землі в інтересах окремих суб’єктів підприємництва.    

Губернатор особисто чинить тиск на Вільнянську РДА Запорізької 

області з метою змусити її посадових осіб необґрунтовано надати перевагу ТОВ 

«Агрос-М», яке намагається протиправно отримати у користування на умовах 
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оренди земельну ділянку з числа нерозподілених (не витребуваних) земельних 

часток (паїв) на території району. 

На нараді в Запорізькій ОДА з головами райдержадміністрацій та райрад, 

що відбулась 19.05.2016 вищезазначений вимагав від Вільнянської РДА надати 

в користування ТОВ «Агрос-М» сотні гектарів землі. 

Мною у зверненнях до органів державної влади найвищого рівня 

неодноразово піднімались питання протиправної поведінки ТОВ «Агрос-М» та 

службових осіб Запорізької ОДА. 

Проте єдиною реакцією на них стали активні дії Голови ОДА, спрямовані 

на розправу з працівниками Вільнянської РДА, дискредитацію мене в очах 

виборців та обмеження наданих мені прав щодо здійснення парламентського 

контролю за діяльністю посадових і службових осіб органів влади Запорізької 

області. 

Щоб «освятити» незаконні дії по лобіюванню інтересів ТОВ «Агрос-М», 

розпорядженнями від 23.05.2016 №286 та 03.06.2016 № 329 створювалась 

комісія облдержадміністрації по розгляду звернення народного депутата 

України Тетерука А.А. в якому дії Вільнянської РДА щодо ненадання землі 

вказаному підприємству називались неправомірними.  

До цього подібні комісії взагалі не створювались. 

Розпорядженням від 26.05.2016 №301 була розпущена комісія 

Вільнянської РДА по розгляду земельних питань, члени якої відмовлялись 

ухвалювати замовні рішення.  

Те, що губернатору заважає принципова позиція Вільнянської районної 

державної адміністрації у питаннях розподілу земель, всупереч інтересам 

держави не викликає жодних сумнівів.   

Так, з 06.07.2016 за надуманих підстав, у Вільнянській РДА проводилася 

комплексна перевірка. На тлі описаних подій її мета та висновки очевидні. 

Не можу не сказати про обурення патріотів України, яке викликає 

нехтування вказаним вимогами ст. 10 Конституції України та підпункту 5     

пункту 1 статті 8 Закону України «Про державну службу», відповідно до яких 

державний службовець зобов’язаний обов’язково використовувати державну 
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мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати 

дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її 

дискримінації.  

Навіть наради в облдержадміністрації Бриль К.І. проводить виключно 

російською мовою.  

З упевненістю можу сказати, що кожний день перебування на посаді 

голови Запорізької державної адміністрації Бриля К.І. нівелює реальну 

можливість області вийти з кризи через ефективне управління та ліквідацію 

корупції, породжує недовіру громадян до влади. 

В зв’язку з викладеним вище, керуючись ст. 6, 7, 16 Закону України «Про 

статус народного депутата України», прошу Вас, шановний Володимире 

Борисовичу, розглянути питання щодо невідповідності займаній посаді голови 

Запорізької ОДА Бриля К.І. внаслідок порушення Присяги державного 

службовця, використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в 

неправомірних особистих інтересах інших осіб та внести відповідне подання 

Президенту України про припинення повноважень голови Запорізької ОДА. 

Про результати розгляду звернення прошу поінформувати мене в термін, 

встановлений чинним законодавством України.  

 

 

     З повагою 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                          (посв. 286) 

 


