
В інтерв’ю Закарпаття онлайн народний депутат Верховної Ради Роберт Горват 

один раз сказав напівправду, правду та  брехню щодо законів, яких є 

співавтором (22 закони, а за весь час роботи в Раді подав 126 законопроектів). 
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Роберт Горват, народний депутат Верховної Ради України VIII скликання, в 

інтерв’ю Закарпаття онлайн (https://zakarpattya.net.ua/News/193782-Robert-

Horvat-IA-%E2%80%93-liudyna-rezultatu), що опублікували 07 липня 2019р. 

зробив кілька заяв щодо законів, співавтором яких він є. Наголосив про 

важливість цих законів для Закарпаття, тому ми вирішили дослідити 

правдивість інформації.  

ТЕЗА 1. «Організував приїзд в Ужгород прем’єр-міністра, щоб він домовився з 

Москалем. Завдяки цьому візиту Володимира Гройсмана у нас з’явилися 170 

мільйонів на дорогу «Київ-Чоп»  

 

ВЕРДИКТ: НАПІВПРАВДА. 

 

АРГУМЕНТИ І ДОКАЗИ. Згідно з інформацію служби автомобільних доріг у 

Закарпатській області 

https://zk.ukravtodor.gov.ua/press/news/pro_stan_avtodorohy_m-06_kyiv-

chop_v_mezhakh_zakarpatskoi_oblasti_dokument.html, на 2019 рік передбачено 

фінансування з державного бюджету в сумі 39, 0 млн.грн. Ужгородська районна 

державна адміністрація Закарпатської області http://uzh-rda.gov.ua/ заявляє, що 

«Цього року в Державному фонді, за рахунок якого ремонтують місцеві дороги, 

для Закарпаття передбачено 270 мільйонів гривень». 
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ТЕЗА 2. «Далі – закон про ренту з видобутку газу. Він не дуже на слуху, але 

важливий для регіону: 5% з ренти мають наповнювати наш обласний бюджет». 



ВЕРДИКТ: ПРАВДА 

АРГУМЕНТИ І ДОКАЗИ. Відповідно до даних, оприлюднених на i.factor 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2018/february/issue-2/article-34188.html, у 

Верховній Раді України було зареєстровано два законопроекти: № 3038 

передбачав відрахування 5 % рентних платежів у місцеві бюджети та № 3038-1 

пропонувалось перераховувати 10 % рентних платежів до місцевих бюджетів. 

На жаль, право на життя отримав лише перший законопроект. А ще, Законом 

встановлено розподіл коштів рентної плати за користування надрами для 

видобування нафти, природного газу і газового конденсату в наступному 

співвідношенні: 95% ренти буде надходити до державного бюджету, а 5% – до 

місцевих бюджетів. Про це пише http://kolo.news/category/vlada/1538 

Додаток 1. 

 

ТЕЗА 3. «Бюджет розвитку міста – 250 мільйонів». 

ВЕРДИКТ: БРЕХНЯ. 

АРГУМЕНТИ І ДОКАЗИ. Згідно з даними, оприлюдненими на офіційному 

веб-сайті Ужгородської міської ради https://rada-

uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2019/01/rs-1391.pdf загальне фінансування  7 

439 103. У паспорті бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

http://www.nizhynrada.gov.ua/article/1519/pasporti-byudjetnih-program-mstsevogo-

byudjetu-na-2019-rk-.html подаються такі дані: обсяг бюджетних 

призначень/бюджетних асигнувань – 916 577, 00 гривень. А ще, 

https://www.0312.ua/news/2245633/budzet-uzgoroda-2019-skilki-i-na-so-vitratit-

misto-nastupnogo-roku-opis пище, що сесії міської ради Ужгорода, депутати 

ухвалили бюджет міста на наступний рік – проєкт кошторису підтримали 26 

депутатів. Заплановано, що бюджет міста становитиме 1,45 мільярд гривень. 
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