
Завдання 1 

Чув дзвін, та не знає, де він – Володимир Кальцев аналізував проект 

держбюджету на 2020 рік 

 

32 сесія Запорізької обласної ради VII скликання від 3 жовтня 2019 року 

 

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=V8pkDPpbaF0 

 

Виступ депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Володимира 

Кальцева мовою оригіналу на 1:00:55 ‒ «15 сентября Кабинет Министров 

подал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 20 год… 

уменьшено финансирование здравоохранения» 

 

Джерело перевірки: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=66853&pf35401=499

960 (держбюджет 2020) та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19 

(держбюджет 2019) 

 

 

Депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» «забув» додати, що в 

2019 році медична субвенція становила 55,7 млрд грн, а в 2020 проект 

держбюджету, насправді, передбачає зменшення медичної субвенції у 3,8 

разу ‒ до 14,6 млрд грн, проте видатки бюджету на Національну службу 

здоров’я (НСЗУ) збільшуються ‒ з 19,2 млрд грн у 2019 до 72,3 млрд грн у 

2020-му. 

 

Вердикт: маніпуляція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V8pkDPpbaF0
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=66853&pf35401=499960
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=66853&pf35401=499960
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19


Завдання 2 

Кальцев за газ та підвищення ціни на нього не збрехав, а шкода!  

32 сесія Запорізької обласної ради VII скликання від 3 жовтня 2019 року 

 

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=V8pkDPpbaF0 

 

Виступ депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Володимира 

Кальцева мовою оригіналу на 1:02:13-1:01:33 ‒ «с 1 января 20 года рыночная 

цена на газ для населения может составить более 12 тысяч гривень за тысячу 

кубометров» 

Джерела перевірки: 

https://законодавство.com/download_zakon/179660b116d4c91e09eaaf77a7fc8fdd

.html 

 

Відповідно до постанови Кабміну від 19 жовтня 2018 року № 867 згідно з 

документом, з 1 листопада 2018 року по 31 грудня 2019 року НАК «Нафтогаз 

України» має продавати/постачати природний газ для потреб населення за 

ціною, що розраховується за такою формулою: 

Ц = (Цбаз х Кд), 

де Ц – ціна продажу/постачання природного газу; 

Цбаз – середня арифметична ціна продажу природного газу «Нафтогазу» для 

промислових споживачів, що діяла в період з 1 липня 2018 року по 30 

вересня 2018 року. 

Кд – коефіцієнт дисконту. 

Вказано, що показник Цбаз дорівнює 8981 гривні за 1 тис куб метрів. 

Показник Кд становитиме: 

0,6943 – з 1 листопада 2018 року; 

0,8 – з 1 травня 2019 року. 

Надалі, з 1 січня 2020 року ціна придбання природного газу не може бути 

вищою за середню арифметичну ціну продажу природного газу для 

https://www.youtube.com/watch?v=V8pkDPpbaF0
https://законодавство.com/download_zakon/179660b116d4c91e09eaaf77a7fc8fdd.html
https://законодавство.com/download_zakon/179660b116d4c91e09eaaf77a7fc8fdd.html


промислових споживачів, тобто буде наближеною до ринкової ‒ йдеться у 

Положенні. 

З 1 січня 2020 року прогнозована ціна на газ для населення за умови 

збереження показника Цбаз встановиться на рівні приблизно 12313,85 гривні, 

згідно з Положенням. 

 

Вердикт : правда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання 3 

«Я вам не скажу за всю Одесу», а Кальцев за всіх українців сказав 

 

32 сесія Запорізької обласної ради VII скликання від 3 жовтня 2019 року 

 

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=V8pkDPpbaF0 

 

Виступ депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Володимира 

Кальцева мовою оригіналу на 1:00:33 ‒ «мира в Украине хотят 99 % 

украинцев»  

Відверта та неприхована маніпуляція на темі негайного відведення 

українських військ та надання Донбасу автономії з боку Володимира 

Кальцева, адже навіть «поважний» Центр Разумкова (джерело для перевірки: 

http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/poshuky-

shliakhiv-vidnovlennia-suverenitetu-ukrainy-nad-okupovanym-donbasom) не дає 

такої інформації, бо опитування не проводяться на окупованих територіях та 

в Криму. 

 

Вердикт: маніпуляція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V8pkDPpbaF0
http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/poshuky-shliakhiv-vidnovlennia-suverenitetu-ukrainy-nad-okupovanym-donbasom
http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/poshuky-shliakhiv-vidnovlennia-suverenitetu-ukrainy-nad-okupovanym-donbasom


Завдання 4 

 

 

Володимир Кальцев «не дочитав» Закон Польщі «Про управління 

державними сільськогосподарськими землями» та зманіпулював окремими 

статтями закону 

 

32 сесія Запорізької обласної ради VII скликання від 3 жовтня 2019 року 

 

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=V8pkDPpbaF0 

 

Виступ депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Володимира 

Кальцева мовою оригіналу на 1:04:52 ‒ «а в Польще иностранцы могут 

купить землю только если они в браке с гражданином Польши или если они 

жили в Польше последние 5 лет и то только после получения статуса 

постоянного резидента» 

Джерело перевірки: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000817, 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030640592/U/D20030592

Lj.pdf 

В Законі Польщі «Про управління державними сільськогосподарськими 

землями» справді є стаття, що стверджує: іноземці мають доступ до ринку, 

якщо вони одружені з громадянином (громадянкою) Польщі та мешкали у 

Польщі останні 2 роки, або якщо вони мешкали у Польщі 5 років, після 

отримання статусу постійного резидента. Але «слуга народу» від партії 

«Опозиційна платформа – За життя» «не дочитав», що в окремих регіонах ці 

обмеження не стосуються громадян ЄС, які орендували землю протягом 

останніх трьох років та обмеження на продаж с/г землі громадянам ЄС були 

скасовані у травні 2016 року. 

 

Вердикт: маніпуляція 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V8pkDPpbaF0
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000817
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030640592/U/D20030592Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030640592/U/D20030592Lj.pdf


 

 


