
Фактчек2019 Філатова 

Хто маніпулює, а хто каже правду: про усе це, та навіть більше, можна дізнатися з 

відеотрансляцій Запорізької обласної ради.  

Заява №1 

Тридцята позачергова сесія сьомого скликання (перше пленарне засідання). 

Дата сесiї: 25.06.2019 

Виступ депутата від партії «Укроп» Ярослава Гришина мовою оригінала на 46:39 - 46:48хв. ‒  «Ви 

знаєте, що зараз проходить 2 етап медичної реформи, яку сама міністерка називає «Шоковою 

терапією»…є відповідне законодавче поле: реформа першої ланки вже відбулася фактично, 26 
мільйонів громадян вже підписали там угоди із сімейними лікарями…». 

 

Джерело перевірки: https://moz.gov.ua/article/reform-plan/moz-ukraini-i-nszu-prezentuvali-

zmini-v-ohoroni-zdorovja 

 

З офіційного сайту Міністерства охорони здоров’я України ми отримали інформацію про те, що 

станом на 08.05.2019 року свій вибір зробили вже 27,5 млн громадян України. Ярослав Гришин 

виступав вже після того, а саме 25.06.2019 року. Відтак, заява про те, що 26 млн українців 

підписали згоду зі своїм особистим лікарем не відповідає дійсності.  

 

Вердикт: фактична помилка. 

 

https://moz.gov.ua/article/reform-plan/moz-ukraini-i-nszu-prezentuvali-zmini-v-ohoroni-zdorovja
https://moz.gov.ua/article/reform-plan/moz-ukraini-i-nszu-prezentuvali-zmini-v-ohoroni-zdorovja


 

Заява №2 

Тридцята позачергова сесія сьомого скликання (перше пленарне засідання). 

Дата сесiї: 25.06.2019 

Виступ депутата від партії «Укроп» Ярослава Гришина мовою оригіналу на 48:57 -49:32 хв. ‒  
«Ми всім кажемо, що в нас нема грошей, зате в нас 32 млн ідуть силовикам…Я закликаю 

представників силових відомств відмовитися від освоєння тих, що вам Бриль дарував тут 32 

млн…». 

Джерело перевірки: https://www.zoda.gov.ua/article/2396/oblasniy-bjudzhet-na-2019-rik.html 

Відповідно до Запорізького обласного бюджету на 2019 рік , немає жодних виділень «силовим» 

структурам, але у бюджеті прописан «податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується податковими агентами». Цей податок сягає 58 064 300 

грн. Наведені спікером факти та офіційні дані не відповідають правді. 

 

Вердикт: маніпуляція. 

https://www.zoda.gov.ua/article/2396/oblasniy-bjudzhet-na-2019-rik.html


 

 
 

Заява №3 

 

Двадцять восьма позачергова сесія Запорізької обласної ради. 
 

Дата сесії: 14.03.2019 

 

На 28-ї позачергової сесії Запорізької обласної ради слово надали депутату від партії «Укроп» 

Ярославу Гришину мовою оригіналу на 29:43 – 30:28  ‒   «Незаконно внесено сьогодні питання 

що до видачі 34 млн. грн. представникам правоохоронних органів це є СБУ, це прокуратура, це 

ДБР, це поліція…Це гроші платників податків Запорізької області!». 

 
Джерело перевірки: : https://www.zoda.gov.ua/article/2396/oblasniy-bjudzhet-na-2019-rik.html 

 

https://www.zoda.gov.ua/article/2396/oblasniy-bjudzhet-na-2019-rik.html


Відповідно до Запорізького обласного бюджету на 2019 рік , немає жодних виділень «силовим» 

структурам, але у бюджеті прописан «податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і 

начальницького складу, що сплачується податковими агентами». Цей податок сягає 58 064 300 

грн. Наведені спікером факти та офіційні дані не відповідають правді. 

 
Вердикт: маніпуляція

 
 



 
 

Заява №4 

Тридцята позачергова сесія сьомого скликання (перше пленарне засідання). 

Дата сесiї: 25.06.2019 

Виступ депутата партії «Нова політика» Чухрай Раїси Миколаївни мовою оригінали на 

55:18 - 55:39 хв  ‒  «Ще дуже цікава картина по декларації…як основним місцем роботи Ковиліна 

показує що вона є це Запорізька міська рада. Раїса Миколаївна запевняє, що народна депутатка 

Ковиліна Тетяна Миколаївна не вказує у своїй декларації фактичні місця роботи, яких ще два, 
якщо не рахувати Запорізьку міську раду. 

 

Джерело перевірки: https://declarations.com.ua/declaration/nacp_f6fd29fc-781f-4db2-8ce0-

b0bcc55f8793 

 

В офіційній декларації Ковиліної Тетяни Миколаївни вказано, що вона депутат Запорізької 

обласної ради, а не міської. Проте Чухрай Раїса Володимирівна не збрехала, що не вказані як 
місця роботи: Запорізька школа-інтернат «Козацький ліцей» та Хортицька національна академія. А 

згідно до сайтів цих навчальних закладів, Ковиліна Тетяна Миколаївна і справді там працює. 

 
Вердикт: фактична помилка. 

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_f6fd29fc-781f-4db2-8ce0-b0bcc55f8793
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_f6fd29fc-781f-4db2-8ce0-b0bcc55f8793


 



 
 


