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ДАНІ ПОС ТІЙНО ОНОВЛЮЮТЬСЯ. НАПЕРЕДОДНІ ВИБОРІВ У ТОЧНЮЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ НА
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ЧЕСНО ПРО ВИБОРИ В ДНІПРІ
КРАСНОВ, РИЧКОВА ТА ЇХНІ КЛОНОБОТИ

С

еред кандидатів — двоє колишніх Дартів Вейдерів,
одна на двох права рука
непримиренних «ВілкулаФілатова» та кандидатка, яка стверджує, що заробила на кампанію наукою.
17 липня в Дніпрі парламентські
вибори, оскільки екс-нардеп Борис
Філатов став мером. У 27 окрузі на
проміжних виборах до ВР балотуватимуться 59 кандидатів, більшість з яких
— самовисуванці. Від партій висунуто
11 кандидатур, переважно — технічні
кандидати та клони лідерів перегонів.
КАНДИДАТ ВІД БПП У КОЛЬОРАХ
УКРОПУ

Нардеп від БПП Максим Курячий
прогнозував висування від БПП відомої волонтерки Тетяни Ричкової.
Офіційно БПП висунув лікаря Сергія
Риженка. Тетяна Ричкова пішла на вибори як самовисуванка. У списку зареєстрованих кандидатів Риженко не
з‘явився, а пізніше заявив про свою
підтримку на виборах Ричкової.
Формально
виборчу
кампанію
Ричкової робить БПП, а в її команді є
люди як пропрезидентські, так і з групи Коломойського. Програму Ричкової
редаговано на комп’ютері її довіреної особи Кіма Веремійчука — юриста
Ігоря Коломойського, який також значиться помічником нардепа у 5 і 6-му
скликаннях Святослава Олійника.
Кім Веремійчук, який, імовірно, й
писав програму, на цих виборах є довіреною особою Ричкової поряд з іншим радником Філатова Владиславом
Тітарєвим — керівником «ультрас» ФК
«Дніпро» на прізвисько «Кузьміч».
«Поряд зі мною люди, які допомагали мені й допомагають, і тому мені
абсолютно байдуже, до яких політичних партій вони належать, належали
або поряд стояли. У мене взагалі приймальнею керує людина, яка є радником Філатова… Ви здивуєтеся, але мені
допомагають різні партії», — каже
кандидатка Тетяна Ричкова.
Стилістика
плакатів
Ричкової
справді схожа до УКРОПівської, проте
вона заперечує це, кажучи, що хотіла
використати військовий колір оливи:
«Знаєте, до кого мене вже в Дніпрі
не причисляють! Зараз перерахую:
до «Опоблоку»; стилістика УКРОПа
— це зелений колір, мабуть, (у Загіда

УКРОПІВКА ТОМЧУК ЗНЯЛАСЬ
ЗАДЛЯ РИЧКОВОЇ
АДВОКАТЕСА КОРБАНА ОКСАНА ТОМЧУК ЗІГРАЛА НА КОРИСТЬ САМОВИСУВАНКИ, ЯКУ
ПІДТРИМУЄ БПП

Про це написала Оксана Томчук на своїй сторінці у Фейсбук пізно ввечері
4 липня.
«Я щиро вважаю, що Тетяна Ричкова буде достойним представником Дніпра у
Раді, оскільки надто велику жертву вона вже поклала на вівтар нашої Перемоги», –
написала екс-кандидатка Томчук.
Відтепер найгостріша боротьба точитиметься між «БППівською» самовисуванкою Тетяною Ричковою та самовисуванцем з ознаками «опоблочності» Загідом Красновим.
Підставою для зняття кандидатури Томчук у ЗМІ називають домовленість між
групою «Приват» Ігоря Коломойського і Адміністрацією Президента в питанні припинення кримінального переслідування випущеного під домашній арешт філатівського помічника Михайла Кошляка, підозрюваного в причетності до вбивства
співробітника СБУ у Волновасі.
Нагадаємо, що на користь Ричкової знявся самовисуванець, голова КиєвоСвятошинської районної ради Київської області, член партії БПП «Солідарність»
– Олександр Тигов. Це означає, що Тигов міг бути технічним канидатом від БПП.  

Краснова, до речі, теж є зелений колір); червоні літери — це «100%» ознака БПП і так далі… А взагалі це не так!
Я хотіла колір оливи під колір військової форми, але олива на плакаті має
поганий вигляд, а добрий вигляд має
смарагдовий колір. І взагалі — оті плакати, що перші висіли по місту — до
моєї реєстрації — це взагалі мій знайомий мені зробив сюрприз», — пояснює
появу своїх бордів до реєстрації кандидатка Ричкова.
У Тетяни Борисівни Ричкової зареєструвалися ще три клони-самовисуванці: Валентина Василівна, Тетяна
Володимирівна і Тетяна Петрівна.
ПРОХІДНИЙ САМОВИСУВАНЕЦЬ
КРАСНОВ

На
минулих
виборах
Загід
Краснов ледь не виграв вибори до Верховної Ради. Балотувався
у 25 окрузі від партії «Громадська

ЗАГІД
КРАСНОВ

сила» і поступився Максиму Курячому
від БПП усього на 441 голос (0,69%).
Зараз
Загід
Краснов
депутат міськради, де очолює фракцію
«Громадська сила». У раді входить до
постійної комісії з питань етики, материнства, дитинства. До фракції входить і його син-студент, який теж є депутатом міськради — Руслан Краснов.
На своїй сторінці в Facebook Загід
Краснов пише, що його підтримав «політичний опонент Олександр Вілкул».
Відповідно, самовисування колишньої правої руки Вілкула і нинішньої
заступниці мера Філатова Світлани
Єпіфанцевої можна розцінювати як спробу розірвати виборче поле
Краснова.
У властивостях файла нинішньої
програми Краснова вказаний автор,
чиє прізвище та ім’я співпадають із
іменем «батьківщинівця», який у 2014
році зняв свою кандидатуру — Андрій
Баско.
Якщо тоді Баско знявся на користь
Філатова, то на цих виборах, ймовірно,
він може допомагати Краснову. У ЗМІ
Андрія Баска називають соратником
Загіда Краснова. Баско ще рік тому,
за повідомленнями у ЗМІ, співпрацював з УКРОПом. Він був помічником

в.о. мера Дніпропетровська Галини
Булавки.
«Про меня могут говорить все, что
угодно. Правая рука… левая. Почему
не Корбана, почему не Филатова?
Допустим, когда Филатов работал в администрации, мне писали, что я правая рука Корбана или Филатова, но
это смешно… Пусть меня назовут правой рукой Президента или королевы
английской, я хоть в Лондоне
побываю...», — відповів у коментарі по
телефону Андрій Баско.
Нині Андрій Баско є заступником
голови окружкому від «Батьківщини».
У порівнянні з попередніми парламентськими виборами програма
Краснова зазнала незначних змін. Зі
своєї програми зразка 2014 року Загід
Краснов (чи той, хто підписався у властивостях файлу Андрієм Баском?) з рубрики «основних завдань кандидата»
просто видалив кілька речень та абзаців і цілий блок про підвищення соціальних стандартів.
Краснова, імовірно, також розглядають, як серйозного опонента і саме
тому з’явилося теж 3 клони: Вячеслав
Ігоревич, Загід Володимирович та
Загід Станіславович.
Як виявилося, двоє людей, які подали документи як Загіди Краснови,
змінили своє ім'я з імені Дарт Вейдер.
Ці люди раніше балотувалися як Дарти
Вейдери від «Інтернет партії України».
КОМУ ДАЛА НА ВІДКУП ОКРУГ
«БАТЬКІВЩИНА»?

Якщо «батьківщинівець» Баско
спростовує, ніби писав програму Загіду Краснову, то кандидат від
«Батьківщини» в окрузі дивує своєю
слабкістю.

ТЕТЯНА
КОРНІЙЧУК

«Батьківщина» цього року на
вибори висунула голову обласної
«Батьківщини
молодої»
Тетяну
Корнійчук, яка восени на парла-

Продовження на 2 стор.

ЯКЩО КАНДИДАТ НЕ ПОЯСНЮЄ НАВІЩО ЙДЕ У ДЕПУТАТИ, ЗВІДКИ ГРОШІ
НА КАМПАНІЮ І ЯК ДОСЯГАТИМЕ ОБІЦЯНОГО – БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ
 ей інформаційний матеріал не є засобом передвиборної агітації у розумінні положень ст. 54 ЗУ «Про місцеві вибори«. Громадський рух  ЧЕСНО не агітує виборців голосувати «за« або не голосувати «за«
Ц
тих чи інших кандидатів. Діяльність Руху спрямована на забезпечення виборцям належного доступу до різнобічної та неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого поінформованого
вільного вибору.
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Ш П А Р ГА Л К А В И Б О Р Ц Я
ментських виборах, як і Баско, 2014
року зняла свою кандидатуру, попросивши виключити її зі списку.
Ще раніше, на виборах до ВР у
2012 році на 26-му окрузі, партія
«Батьківщина» висувала і знімала
кандидатуру Корнійчук.
Відповідно
«Батьківщина»
в
Дніпрі могла б виставити більш сильного кандидата і не підігрувати, як у
попередні роки, опонентам.
ГВАРДІЯ ФІЛАТОВА — ЮРИСТ
КОЛОМОЙСЬКОГО, ЗАСТУПНИЦЯ ЄПІФАНЦЕВА, ПОЛІТМІГРАНТ
ПАСХАЛОВ

Окрім
Ричкової
та
клонів
Краснова, є ще низка кандидатів, які
можуть бути пов’язані з групою інтересів УКРОПу.
Самовисуванець Сергій Жуков —
член політичної партії «Сила людей».
Був юристом Коломойського, а в 2010
році Жуков очолив Дніпропетровську
обласну
організацію
створеної
Святославом Олійником політичної
партії «Україна Майбутнього» .
Кандидат від «Народного руху
України» Дмитро Хорішко є братом депутата облради «батьківщинівця» Володимира Хорішка, сина
підприємця Володимира Хорішка —
директора товариства «Корпорація
«Агро-Союз».
Довірена особа Дмитра Хорішка
— Євгенія Овсяникова є водночас
помічником-консультантом
Володимира Хорішка. Інший помічник — Микола Хоменко — був депутатом Бабушкінської райради від
«Народного руху України».
До гвардії Філатова можна віднести і кандидатуру самовисуванки
Світлани Єпіфанцевої.

У 2015 році балотувався від
«Відродження» на посаду міського голови, але посів лише 5-те місце, поступившись Вілкулу, Філатову,
Краснову і Курячому.
Крупський не зареєстрував довірених осіб. Ймовірно, він, як і
Єпіфанцева, буде відтягувати голоси
в Краснова.
Політична партія «Зелені» висунула Тетяну Лампіку, директора
ТОВ «Дніпропетровська ТопливноЕнергетична Компанія».

ТЕТЯНА
ЛАМПІК А

Вона є членкинею екологічної
Ради при Дніпропетровській облдержадміністрації. З огляду на це може
бути технічною кандидаткою, члени
ДВК якої, ймовірно, працюватимуть в
інтересах УКРОПу.
На підтвердження того, що
Лампіка пов’язана із УКРОПом, є ще
один факт. Вона балотувалася у 2015
році до Дніпропетровської міськради
саме від УКРОПу.
Зауважимо, що на інших 6 округах на виборах партія «Зелених» не
висунула жодного кандидата. Під
час одного з публічних заходів на запитання, звідки в Лампіки кошти на
кампанію, вона відповіла що пише на
замовлення наукові роботи, вартість
яких від 10 до 15 тис. грн.
«Радикальна партія Ляшка» висунула кандидата-донеччанина Сергія
Пасхалова. Пасхалов — безпартійний директор ПП «Вертикаль».

кандидата від правих сил вони проводили, але поки немає політичної волі
згори на єдиного кандидата, то поки
домовилися лише про «ненапад».
«Такі зустрічі в нас були і такі обговорення ми вже робили і з «Духом
нації» і зі «Свободою», здається, був
«Наш рух» і ще деякі громадські організації. Але ми вийшли з пропозицією не об’єднуватися «на кандидата», а об’єднуватися «на зусилля»,
тобто об’єднатися на підтримку і на
агітацію... Ми всі маєм одну ціль, але
маємо різних провідників. Ми не можем об’єднувати виконавців, коли
маєм різних провідників...», — каже
кандидат Євтушенко.
Як самовисуванка балотується, за
даними місцевих ЗМІ, колишня голова міської організації «Правого сектора» Марина Денисенко — голова
всеукраїнської громадської організації «Дух нації». Буцімто була звільнена з посади голови міської організації
«Правого сектора» за незадовільне
виконання обов’язків, оскільки начебто виявляла підтримку церкві
московського патріархату.
Марина Денисенко у телефонній
розмові з журналістом Руху ЧЕСНО
заперечує свою причетність до
«Правого сектору» і наполягає, що
вона є єдиним кандидатом від правих
сил.
НЕПРОХІДНІ, ХОЧА Й РЕАЛЬНІ

У 2016 році за мандат вирішила
поборотися «Свобода», висунувши
канидатом Олександра Замкового
помічника-консультанта народного
депутата України Юрія Левченка.

ОЛЕКСАНДР
ЗАМКОВИЙ

СВІТЛАНА
ЄПІФАНЦЕВА
СЕРГІЙ
ПАСХ АЛОВ

Вона — так звана«вілкулівська» заступниця Бориса Філатова, скандальна екс-регіоналка з іміджем «опоблоківки». У своїй коротенькій програмі
вона позиціонує себе як «єдиний опозиційний кандидат». Зауважимо, що
«Опоблок» не висунув від партії жодної кандидатури на своєму з’їзді в
двох із семи округів: на Волині і якраз
у Дніпрі. Більше того — Олександр
Вілкул у Дніпрі публічно підтримав
Загіда Краснова.
Натомість програма Єпіфанцевої
створена на тому самому комп’ютері
і в той самий час, що й програма одного з клонів Загіда Краснова —
Краснова Вячеслава Ігоревича.
Від партії «Відродження» балотується Анатолій Крупський — заступник голови Самарської районної
у місті Дніпрі ради, місцевий мешканець.

АНАТОЛІЙ
КРУПСЬКИЙ

У 2010 році секретар фракції БЮТ
у міськраді Сергій Пасхалов пише заяву на вихід із фракції і приєднується
до «Сильної України» Сергія Тігіпка.
У 2014 році Пасхалов уже балотувався до ВР від БПП у 35-му окрузі, де
поступився самовисуванцю Андрію
Шипку, опинившись на 5-му місці з
результатом 5,20% голосів виборців.
ПРАВОРАДИКАЛЬНІ НЕОБ’ЄДНАНІ

Політична
партія
«Правий
сектор»
висуває
кандидата
Юрія Євтушенка — керівника
Дніпровської обласної організації
партії, командира Солонянського
підрозділу 14-ї резервної сотні ДУК
«ПС» з псевдо «Конюх».
За телефоном пошуковик Google
знаходить інформацію про те,
що Євтушенко має свій бізнес —
«Сімейну екоферму», продавав цуценят німецької вівчарки, цікавиться
електромобілями.
Кандидат зізнався, що у виборах до ВР бере участь вперше, проте вже пробував свої сили під стягами «Свободи» на місцевих виборах
у своєму районі. Кандидат каже, що
зустрічі щодо можливого об’єднання

До Левченка Замковий був помічником на платній основі в іншого
свободівця — Андрія Міщенка. У 2012
році балотувався до ВР за списком
«Свободи» під номером 76. Не пройшов. У 2015 році безуспішно балотувався до Дніпропетровської міськради від «Свободи».
Політична партія «Об’єднання
«Самопоміч» висуває місцевого мешканця, члена партії Сергія Рульова.

СЕРГІЙ
РУЛЬОВ

Сергій Рульов балотувався від
«Самопомочі» на місцевих виборах
до міськради на 20 територіальному
окрузі, проте не пройшов. Партія тоді
набрала заледве 8%. Кандидат не зареєстрував довірених осіб.
Ймовірно, висунувши на окрузі
Сергія Рульова, «Самопоміч» підігріває виборче поле на майбутні місцеві
вибори.
Автор: Сергій Огородник —
журналіст Руху ЧЕСНО

БАСКО З ОВК –
ПОСТАЧАЛЬНИК «ТЕХНАРІВ»
ЧИ ЖЕРТВА ПРОВОКАЦІЇ?

У Дніпрі стався скандал: заступника
голови ОВК Андрія Баска запідозрили в
написанні програм технічним кандидатам
та клонам фаворитів перегонів. «Andrey
Basko« у Word-і виявився автором аж 6
разів і 4 рази - редактором програм.
Андрій Баско в минулому – голова Дніпропетровської міської організації партії
«Громадська сила». Нині Баско – «батьківщинівець», є заступником голови ОВК
від «Батьківщини». У ЗМІ Андрія Баска
називають соратником Загіда Краснова.
На місцевих виборах у 2015 році був кандидатом від «Батьківщини», хоча раніше
знімав свою кандидатуру на користь Бориса Філатова. Можна припустити, що зараз «Батьківщина» підіграє іншому кандидату, а її представник Андрій Баско може
постачати технічних кандидатів різним
конкуруючим штабам.
Сам Андрій Баско спростовує причетність свого комп’ютера до передвиборчих програм кандидатів.
«Это явная провокация в мой адрес.
Кем она создана – не знаю, но это явная
провокация... Мой компьютер не имеет
названия Андрей Баско... Я не настолько умею пользоваться техникой, чтоб я
мог написать где-то в какой-то функции
компьютера имя – и тем более еще свое
имя вдруг! – это уже вообще смешно!», –
спростовує інформацію Баско.
Група техкандидатів, які, ймовірно, допомагатимуть Загіду Краснову і можуть
бути створені Баском, характеризуються
тим, що балотувалися від «Громадської
сили» на місцевих виборах або перетиналися з організацією Баска «Час молодих»
у стінах своїх вишів. Також є підстави говорити про те, що Баско має відношення
до створення двійників Ричкової.
Від «Громадської сили» свого часу балотувалися такі техкандидати як Олександр Мироненко, Максим Карамушка
та Олександр Сірий, який завів 33 члени
ДВК, що для техкандидата є неймовірною вдачею.
Біблійні техновисуванці БПП з
родини Горбів: і прочинилися «Двері
в небо», і посунули звідти техкандидати…
Імовірно, що БПП допомагатимуть
технарі з дніпровської релігійної громади.
Один із них – Руслан Білошицький –
безпартійний ФОП і прихожанин дніпровської церкви «Двері в небо».  Серед друзів кандидата Білошицького є Ігор Горб.
Це чоловік іншої кандидатки – роменчанки Тетяни Горб і брат кандидата Дмитра
Горба.
Чоловік техновисуванки Горб – Ігор
Федорович Горб – депутат Шевченківської райради у Дніпрі від Дніпровської
міської організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» і голова благодійного фонду «Небайдужі серця». Дмитро й
Тетяна Горби відпочивали і розважалися
з братом у Криму влітку 2014 року після
окупації півострова. Серед друзів Тетяни
Горб знаходимо і біблійного техновисуванця Сергія Ябурова.

ХТО ОБИРАЄ ЗА ГРЕЧКУ – ПРОДАЄ МАЙБУТНЄ ЗА 20 КОПІЙОК НА ДЕНЬ
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НА КОГО ПРАЦЮЮТЬ
ТЕХКАНДИДАТИ-САМОВИСУВАНЦІ?
ЧЕСНО ПРО САМОВИСУВАНЦІВ

З

-поміж техкандидатів є доволі відомі, які в останній момент знімаються на користь
іншого кандидата і таким
чином підсилюють його. Реєстрація
кандидата в ЦВК коштує майже
15 тис. грн. Відповідно, коли ставки
на виборах високі, то бюджет на техкандидатів, які заводять своїх представників у ТВК, доволі суттєвий. Так
у Дніпрі конкурують майже 60 висуванців.
Оскільки на окрузі є сильний
кандидат Загід Краснов, якому на
минулих виборах до перемоги не
вистачило всього 441 голос (він поступився Максиму Курячому від БПП
на 0,69%) і якого пов’язують зараз із
«Опоблоком», то, ймовірно, що БПП
і УКРОП із «Самопоміччю» домовилися про спільного кандидата проти
Краснова — самовисуванку Тетяну
Ричкову. Схоже, спектакль із висуванням Оксани Томчук від УКРОПу був
розрахований на те, щоб об’єднати
виборців з різними точками зору для
прихильників групи «Приват»
Ігоря Коломойського і пропрезидентської партії БПП.
Лідери перегонів на окрузі — це ті кандидати, кого підтримують прямо або опосередковано великі партії. Після
того, як УКРОП зняв свою
кандидатку Оксану Томчук
на користь «БППшної» самовисуванки Тетяни Ричкової,
найгостріша боротьба точитиметься якраз між Ричковою
та самовисуванцем з ознаками «опоблочності» Загідом
Красновим. Саме його підтримав Олександр Вілкул, а
«Опоблок» не висував свого
кандидата на цих виборах.

ступ до адмінресурсу, можуть залучати на вибори як технічних кандидатів.
ТЕХВИСУВАНЦІ РИЧКОВОЇ: ХТО ЗАВІВ
НАЙБІЛЬШЕ ЧЛЕНІВ ДВК?

Знайомтеся, це — Наталія Варчук,
мешканка Дніпропетровської області. Саме вона отримала найбільше
з-поміж інших самовисуванців представництво членів у ДВК — аж 35 осіб.
Імовірно, всі ці члени ДВК будуть допомагати кандидатці Ричковій, яку
підтримує БПП разом із іншими
представниками дніпровської релігійної громади, котрі гуртом подалися в нардепи. Ще одна безробітна
з Дніпропетровської області — Анна
Руднєва. Балотувалася від БПП на
місцевих виборах до Кіровської райради.
НА КОГО ПРАЦЮВАТИМУТЬ
УКРОПІВСКІ ТЕХКАНДИДАТИ?

Оскільки головний кандидат від
партії УКРОП Томчук знялася на користь Ричкової, яку підтримує БПП,

Самовисуванка Анастасія Староскольцева — тимчасово не працює.
Людина з «команди мера» Бориса
Філатова, як вона сама каже. Депутат
міськради від УКРОПу, секретар
фракції УКРОПу. Самовисуванець
Костянтин Більцан — освіта вища, директор, ТОВ «Спец Монтаж Мережа»,
старший партнер, ТОВ «Юридична
фірма «Більцан і Партнери», директор, ТОВ «ВІРАТРЕЙДІНГ», безпартійний, проживає в місті Дніпрі. На
місцевих виборах у 2015 році Більцан
безуспішно балотувався у списку
партії «Відродження» до міськради
Дніпропетровська тому може допомагати Ричковій, розриваючи голоси
виборців Загіда Краснова, який тяжіє до «Опоблоку». ЗМІ приписували раніше Більцану співпрацю з кандидаткою від УКРОПу.

жавній академії будівництва та архітектури, редактор і телеведуча,
«51» телеканал (НТКУ). Відмінниця,
отримала президентську стипендію, студентська активістка, студмер Дніпропетровської області 2013
року. Вона каже, що її попросили
йти в депутати, але коли вона спробувала проводити агітацію — знищили єдиний борд. Тютєрева має й
іншу сторінку в соцмережі, де називає себе «Викуся Мулаточка», завдяки цій сторінці вдалося знайти іншу
студентку цього ж вишу самовисуванку Яну Литвинову. Кандидатка
Литвинова тимчасово не працює,
безпартійнa, якоїсь виборчої агітації
не веде. Свою програму обіцяє доповнити «наказами виборців».

ВИБОРЧИЙ ДЕСАНТ ПОЛКУ МІЛІЦІЇ
«ДНІПРО-1»

Самовисуванка Вікторія Шилова
обіцяє в своїй невеличкій програмі
повернути місту Дніпру стару радянську назву. Кандидатка Шилова, за
даними Вікіпедії, має строкатий політичний шлях: «Наша Україна»,
«Громада» Павла Лазаренка, тяжіла до «Батьківщини», безуспішно кандидувалася на посаду мера
Дніпропетровська, пройшла в обласну раду від міста Новомосковська,
проте незабаром вирішила потрапити до Верховної Ради, внаслідок чого
почала переговори з іншими партіями і увійшла в правлячу «Партію
регіонів». У 2012 її виключили. Далі
Шилова вступила в «Соцпартію» і
зі скандалом вийшла з неї в лютому 2013. Потім були «радикали» і
теж скандальне виключення з партії
за те, що Шилова не захотіла зняти
свою кандидатуру. У ЗМІ припускають, що Шилову застосовують як технічного скандального кандидата на
той випадок, якщо доведеться оспорювати результати виборів.

У виборчому полі низка кандидатів так чи інакше пов’язана з полком

ТЕХКАНДИДАТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ КІЛЬКОХ ЦІЛЕЙ:
КЛОНИ — ТЕЗКИ РЕАЛЬНИХ КАНДИДАТІВ, ЯКІ
МАЮТЬ ВІДТЯГНУТИ ГОЛОСИ, ТА ІНШІ КАНДИДАТИ, ЯКІ ЙДУТЬ НА ВИБОРИ, ЩОБ ПІДСИЛИТИ ПРЕДСТАВНИЦТВО РЕАЛЬНИХ КАНДИДАТІВ
У ДВК. СПРАВА В ТОМУ, ЩО ЧЛЕНИ ДВК ФОРМУЮТЬСЯ ШЛЯХОМ ЖЕРЕБКУВАННЯ МІЖ ПРЕДСТАВНИКАМИ КАНДИДАТІВ. І БІЛЬША КІЛЬКІСТЬ
ТЕХНІЧНИХ КАНДИДАТІВ СУТТЄВО ЗБІЛЬШУЄ
МОЖЛИВІСТЬ ПОТРАПИТИ ДО ДВК, ЯКА ВИДАЄ
БЮЛЕТЕНІ І ПІДРАХОВУЄ ГОЛОСИ ВИБОРЦІВ
УНОЧІ НА ДІЛЬНИЦІ.

ТЕХВИСУВАНЦІ ЗАГІДА
КРАСНОВА

Окрім кандидатів, програми яких, імовірно, пов’язані з Баском,
є й такі, що мають з ним зв’язок через
партію «Громадська сила». Дмитро
Садковський, за даними ЗМІ, взагалі може бути двоюрідним братом
«батьківщинівця» Андрія Баска,
який може бути причетним до створення програм низки техкандидатів
у Дніпрі. Садковський — представник
комунального підприємства, як і інші
кандидати Віталій Ситніков, Анна
Соловйова, яка теж балотувалася від
«Громадської сили». Зауважимо, що
представників комунальної сфери на
виборах ті кандидати, які мають до-

з-поміж самовисуванців залишилися ті, кого пов’язують з групою
Коломойського і доволі очевидним є
те, на кого працюватимуть ці техкандидати та їхні члени ДВК.
Так, самовисуванець Анатолій
Балахнін — дніпровський підприємець. У його програмі звучить здебільшого антиросійська і антивоєнна риторика. Дружина Анатолія
— Наталія Балахніна — депутатка
Індустріальної райради від УКРОПу.
Ймовірно, задача Анатолія — завести
побільше членів у ДВК, вигідних для
УКРОПу.

патрульної служби поліції особливого призначення «Дніпро-1». Полк
пов’язаний з Ігорем Коломойським.
«Дніпро-1» навіть вітав політика із
Днем народження. З «Дніпром-1»
пов’язані такі кандидати: Роман
Зіненко, Олександр Рашевський,
Віталій Бондаренко, Сергій Тихонов.
ГЛАМУРНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ДЕСАНТ, АБО ЯК «ХАНТИЛИ» СТУДЕНТІВ
У КАНДИДАТИ

Самовисуванка Вікторія Тютєрєва
— помічник ректора по роботі зі студентами у Придніпровській дер-

ПРОСТА ШИЛОВА І ЇЇ СКЛАДНА ПОЛІТИЧНА ТРАЄКТОРІЯ

Є ще низка самовисуванців, приналежність яких до одного з таборів
фаворитів перегонів вкрай важко визначити за відсутності фактичної інформації для аналізу.
Автор: Сергій Огородник —
журналіст Руху ЧЕСНО
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В УМОВАХ ХИТКОЇ БІЛЬШОСТІ В РАДІ, ВАШ ГОЛОС 17 ЛИПНЯ ВИРІШИТЬ,
ЧИ ВДАСТЬСЯ ВИРВАТИСЯ З КОРУПЦІЙНОГО БОЛОТА БІДНОСТІ
Замовник: ГО «Центр.UA». Установа, що здійснила друк: друкарня компанії «Баланс-Клуб». Наклад: 20 000 примірників. Відповідальний за друк: Круглашов Андрій
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Ш П А Р ГА Л К А В И Б О Р Ц Я

НАХІБА НАМ НАРДЕП?
НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ - ВАШ ОБРАНЕЦЬ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ НА 5 РОКІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВАШИХ
ІНТЕРЕСІВ У МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ КОНСТИТУЦІЄЮ ТА ЗАКОНАМИ1

ХОРОШИЙ ДЕПУТАТ-МАЖОРИТАРНИК

> Щомісяця спілкується із виборцями свого округу.
> Через запити та звернення контролює органи місцевого самоврядування у важливих питаннях життя громади.
> Об’єднує місцевих підприємців, активістів, представників органів місцевої влади та заохочує їх діяти на користь громади.
> Співпрацює та враховує позиції громадськості свого регіону.
> Свої ідеї та проекти обговорює з усіма зацікавленими сторонами та фахівцями, які розуміють наслідки його ухвалення.
> Попередньо оцінює реалістичність ухвалення законопроекту.
> Через правки до Держбюджету залучає бюджетні гроші для вирішення
пріоритетних для громади проблем.
> Регулярно відвідує сесійні засідання та підтримує прогресивні закони.
> Голосує тільки особисто, не дозволяє нікому голосувати за себе.
> Працює на засіданнях комітетів аби робити законопроекти якіснішими і
попереджати появу законів, що порушують права і свободи громадян.

ПОГАНИЙ ДЕПУТАТ-МАЖОРИТАРНИК2
> Цілий рік сидить у Києві з перервами на відпустку та закордонні відрядження.
> Цікавиться місцевими проблемами лише тоді, коли вони стосуються
його партії чи бізнес-інтересів.
> Перед виборами мітить прізвищем або логотипом партії дитячі майданчики, лавки, таблички на будинках та поштові скриньки, встановлені за депутатські чи бюджетні (отримані з наших податків) кошти.
> Створює кишенькові громадські організації, які служать лише його
інтересам.
> Пише законопроекти, які виражають лише його особисті погляди або
інтереси.
> «Вибиває» бюджетні гроші платників податків на округ, аби їх освоювали наближені до нього фірми та люди.
> Не ходить і не голосує на пленарних засіданнях.
> Кнопкодавить за колег, дає свою картку іншим.
> Відвідує засідання комітетів лише тоді, коли вони стосуються його
інтересів.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! ГРОШІ, ЯКІ КАНДИДАТ ВИТРАТИТЬ НА ПІДКУП ВИБОРЦІВ АБО СТВОРЕННЯ БЛАГ ПІД ЧАС ВИБОРІВ ДЛЯ ГРОМАДИ, ВІН
З ВИСОКОЮ ЙМОВІРНІСТЮ ПЛАНУЄ ПОВЕРНУТИ, ОТРИМАВШИ МАНДАТ І ДОСТУП ДО БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З МЕТОЮ
ВЛАСНОГО ЗБАГАЧЕННЯ.
ЗА ПРОДАЖ ГОЛОСУ ВИ НЕСЕТЕ КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВИГЛЯДІ ШТРАФУ ВІД 1 700 ДО 5 100 ГРИВЕНЬ 
АБО ВИПРАВНИХ РОБІТ/ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА СТРОК ДО 2 РОКІВ! 3

НАРДЕП МОЖЕ:

НАРДЕП НЕ МОЖЕ:

> викладати
> бути науковцем
> займатися творчою діяльністю та медичною практикою

ЯКИМ Є ЩОМІСЯЧНИЙ
ГРАФІК НАРДЕПА?
1-2 тижні голосування в сесійній залі
1-2 тижні роботи в комітетах
1 тиждень роботи з виборцями
Відповідальне ставлення депутата
до своїх обов’язків залежить від вимогливості його виборців.

> бути держслужбовцем
> обіймати іншу оплачувану посаду
> займатися підприємницькою діяльністю

ЩО РОБИТЬ НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ?
> розробляє та ухвалює закони на засіданнях Верховної Ради України
> ходить у комітети, щоб попередити загрози, які несе суспільству законопроект. У боксі найстрашніший
удар – той, якого ти не бачиш. У житті – закон, про який дізнаєшся після його прийняття 226 депутатами.
> разом з органами державної влади та місцевого самоврядування розглядає ваші пропозиції та вимоги,
у тому числі на сесіях місцевих рад з правом дорадчого голосу
> може вимагати перевірки діяльності підприємств, установ та організацій, якщо ті порушують законодавство
> має безперешкодний доступ до органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій, щоб негайно вирішити певну проблему.

ЯК НАРДЕП МОЖЕ
ВИРІШИТИ ВАШІ
ПРОБЛЕМИ?
Депутат може подавати запити та звернення до Президента України, органів
державної влади, керівників підприємств, організацій чи установ і вимагати
відповіді на них.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

письмова пропозиція нардепа здійснити певні дії, дати
офіційне роз'яснення чи викласти позицію з певного
питання

виняткове право народного депутата вимагати
офіційну відповідь з певних питань

ЩО НАРДЕП МАЄ РОБИТИ У ВАШОМУ ОКРУЗІ?
> звітувати вам про свою діяльність не менш ніж двічі на рік (через ТБ, пресу, радіо, під час особистих зустрічей)
> проводити особистий прийом громадян
> вивчати громадську думку та потреби
> розглядати ваші скарги та звернення протягом 30 днів та вживати заходів для вирішення проблеми
На це нардеп щомісяця отримує гроші з Держбюджету (зокрема й від вас як платника податків):
зарплатня – 17 650 грн
кошти на виконання депутатських повноважень – 17 650 грн
робота помічників – 25 000 грн
проживання у Києві – 14 260 грн

ДЕ ЗНАЙТИ СВОГО ДЕПУТАТА ПІСЛЯ
ВИБОРІВ?
> на сайті Верховної Ради в розділі «Народні депутати«
(всі офіційні контакти депутата)  
w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list
> на його/її сторінці в соціальній мережі
(Facebook або Twitter) та особистому сайті
> у його/її приймальні – на сайті Громадського руху
ЧЕСНО, Інструмент «Приймальні» pryjmalni.chesno.org

ПО ДЕПУТАТУ, ЯКОГО ОБЕРЕТЕ 17 ЛИПНЯ 2016 РОКУ БУДУТЬ СУДИТИ ПРО ВАС
ТА ВАШИХ ЗЕМЛЯКІВ УСІ УКРАЇНЦІ
1

Конституція України;     2 Відповідно до Закону України «Про статус народного депутата України»;      3 ч. 1, ст. 160, Кримінального Кодексу України
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