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Ми обрали для дослідження пост кандидата в народні депутати, самовисуванця 

Антона Яценка у Facebook. Оскільки Антон Яценко був одним з найпопулярніших 

кандидатів у нардепи на своєму окрузі, а у суспільстві була тенденція на сліпий вибір 

представників партії «Слуга народу», Яценко зробив усе, щоб зберегти свою 

популярність, постійно нагадуючи про свої досягнення у соцмережах. Відтак, 18 липня  

2019 року Яценко опублікував пост, де хвалився своїми досягненнями, перебуваючи на 

посаді нардепа. Ми вважаємо актуальною тему нашої роботи, оскільки кандидати в 

депутати одномандатних виборчих округів часто намагаються вирізнитися з-поміж 

інших за рахунок маніпуляцій та фейків, і саме тому вибрали для дослідження Антона 

Яценка. 

 

ТЕЗА 1: 

«Я, як народний депутат України, обраний в межах одномандатного виборчого 

округу № 200, …….., за період своєї діяльності активно займався законотворчістю» 

У своїй заяві Антон Яценко каже, що за період роботи у Верховній Раді VIII 

скликання він активно займався законотворчою діяльністю. 

 

ВЕРДИКТ: ПРАВДА 

 

ДОКАЗИ: Згідно даних офіційного сайту Верховної Ради України, депутат ВР 

VIII скликання Антон Яценко подав 164 законопроекти, з яких стали чинними 10, подав 

1055 поправок та здійснив 46 депутатських запитів, що відповідає заяві досліджуваної 

особи. Він справді активно займався законотворчою діяльність, тому вердикт – правда. 

 

ТЕЗА 2: Антон Яценко, як і безліч інших мажоритарників, заявляв, що за його 

сприяння в Укравтодорі виділили гроші на реконструкцію доріг, що належать до його 

округу. Зокрема, він заявив, що дорога у напрямку міста Умань (від межі Київської 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=495640147863870&id=100022536678425&__xts__%5b0%5d=68.ARC06jjXRBXZQRLdTRX4J03dqKU_joVOKCRT9qOpYIWqAEaU-78r-EFpSoYPDYvwImVVA1ydkyFBIF3xgkynIeJjXPQJ27B-IMmUWcAhznkVmeD9H3jIbFp-9_bDuBtfAe0oxlxT2y7LDxJ-FCgEB7S25QxflkdLs-ncRQdb9IGe-ez5BrsA4q3ZpKWmrbssdPGSY9NxZX5a6LxvhtEnfORir2g_3gYcS1r-S28glGGQyIdp_nDn7pG789I2eHGQFqYmWMhajIxIZcQw3XjmUzkLuf2oisiaZAAAgn7Z1qtfUMltRIhmfggCeyoQoOUOP_YZO5wc9n0&__tn__=-R
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/pt2/reports.dep2?PERSON=4339&SKL=9


області до виїзду з міста Жашків) по трасі Київ – Одеса була відремонтована за його 

ініціативи.   

 

ВЕРДИКТ: МАНІПУЛЯЦІЯ 

ДОКАЗИ: За інформацією офіційного сайту Укравтодору, цю ділянку траси 

відремонтували за рахунок кредитних коштів.  Зокрема, був отриманий кредит 

«Deutsche Bank AG» в розмірі $ 480 млн. Про залучення цих коштів згаданою особою, 

а саме Антоном Яценком, Укравтодор не повідомляє. 

 

ТЕЗА 3: 

««Перлина кохання» - унікальний комплекс фонтанів на суші і на воді із 

світломузичним шоу на водному екрані, який знаходиться у сквері Тараса Шевченка, м. 

Умань. Жодних аналогів фонтанів немає в Україні.» 

 

https://www.facebook.com/antonyatsenko200/photos/a.2258344734478434/2258345157811725/?type=3&theater
https://ukravtodor.gov.ua/press/news/trasa_m-05_kyiv_odesa__mify_ta_realnist.html
https://www.facebook.com/antonyatsenko200/photos/a.2258344734478434/2258345637811677/?type=3&theater


 

ВЕРДИКТ: НЕПРАВДА 

ДОКАЗИ: Уманський світло-музичний фонтан «Перлина кохання» є одним із 

найбільших світло-музичних фонтанів України – висота його струменя води сягає 19-и 

метрів, а площа водяного екрану сягає 200 м2. 

Натомість, найбільшим фонтаном України є світло-музичний фонтан «Roshen», 

який має висоту струменя 63 м, довжину в 97 м та ширину в 10 м, а тому його по праву 

вважають найбільшим фонтаном України. Саме тому репліка Антона Яценка є 

неправдивою. 

 

Таким чином, ми проаналізували 3 публічні заяви кандидата в депутати Верховної 

Ради України IX скликання та чинного депутата Верховної ради Антона Яценка. Кожна 

з них несла в собі різний зміст, але на основі них ми прийшли до єдиного висновку – 

кожну заяву таких публічних осіб потрібно перевіряти, позаяк можна наткнутися і на 

маніпуляцію, і на неправду.  

https://www.youtube.com/watch?v=OSixexvoflY
https://www.youtube.com/watch?v=OSixexvoflY
https://web.archive.org/web/20130801182446/http:/www.fountainroshen.com/ua/o-fontane
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD_Roshen#%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
http://shipregister.ua/ships/ship.html?279247

