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БУРЕМНА ЛУГАНЩИНА
ЧЕСНО ПРО ПАРТІЙНИХ ВИСУВАНЦІВ 114 ОКРУГУ

Л

уганщина — найгарячіша
точка на проміжних виборах до Верховної Ради.
Уже є рішення про скасування виборів через обстріли у центрі округу — Станиці Луганській.
Голову ОВК жорстоко побили. У
побитті звинувачують кандидата від
«Нашого краю».
Загалом на окрузі 107 кандидатів.
Майже 100 з них можуть бути технічними. БПП та «Батьківщині» доведеться змагатися з «Опоблоком»
та «Нашим краєм». Під іншими партійним брендами йде значна кількість колишніх регіоналів.
ЧЕСНО проаналізував політичний
шлях кандидатів від партій в окрузі 114.
17 липня на Луганщині вибори. Екс-нардеп Юрій Гарбуз очолив Луганську ОДА і склав депутатський мандат. Два роки тому
Гарбуз переміг на виборах як самовисуванець. З січня до квітня 2014
року під час останніх місяців правління Януковича Гарбуз очолював Міловську РДА. Одразу після
виборів на Луганщині cтавленик
Януковича пішов до лав «Блоку
Петра Порошенка» (БПП).
На місцевих виборах у 2015 році
найвищий рейтинг у цьому регіоні
був у партії «Опозиційний блок»,
до якої увійшли колишні регіонали. Друге місце посів у всіх районах
округу БПП. Третє місце розділи-

ли «Наш край» та «Батьківщина».
На виборах наприкінці 2015 року до
Станично-Луганської райради перемогла «Народна партія». Очолює
«Народну партію» народний депутат Володимир Литвин.
Знаково, що у 2014 році під
час виборів до Верховної Ради
«Опозиційний блок» виставив як
кандидата столичного пенсіонера Олександра Дешка, який набрав
дещо більше 1% голосів. Зараз же
кандидат від «Опозиційного блоку» — Борис Лєбєдєв.

лишній депутат Луганської обласної ради від «Партії регіонів», який
підтримав голосування про введення російських військ проти «київської хунти». Зауважимо, що на
окрузі кандидується самовисуванка — киянка Світлана Мельник. У
2014 році вона була кандидатом від
«Опоблоку» на 105 окрузі. Можемо
припустити, що вона — техкандидат у команді Лєбєдєва і може допомогти завести під час жеребкування
більше членів ДВК.
За одних і тих же виборців змагатиметься з «Опозиційним блоком»
менш рейтингова партія в регіоні — «Наш край», який представляє
Сергій Шахов.

БОРИС
ЛЄБЄДЄВ

Кандидат — чинний голова
Новопсковської райради, що входить до складу цього виборчого округу. За інформацією ЗМІ,
Лєбєдєв є двоюрідним братом колишнього міністра оборони часів
Януковича Павла Лєбєдєва, що переховується від українського правосуддя в Російській Федерації.
Борис Лєбєдєв також колишній голова Новопсковської РДА та ко-

СЕРГІЙ
ША ХОВ

Це чинний депутат Сєвєродонецької міської ради, який очолив на місцевих виборах список «Нашого краю». До речі,
Сєвєродонецьк не входить у межі
виборчого 114 округу. У 2012 році
балотувався до Парламенту як са-

мовисуванець у сусідньому окрузі
й посів 2 місце. До цього був помічником депутата-регіонала Віктора
Бондаренка. Через два роки на іншому окрузі показав значно гірші
результати — 4 місце. Саме Шахова
депутати Сєвєродонецької міської ради звинувачують у нещодавному побитті голови ОВК Євгена
Байрамова, якого пов’язують із
кандидатом Лєбєдєвим та чинним
нардепом від «Опоблоку» Сергієм
Дунаєвим.
В інтерв’ю Шахов спростовує інформацію, яку під час тогочасних
виборів поширювали медіа, що
він — кум Януковича та людина, яка
для «сім’ї» намивала гроші. Тоді ж
Шахову закидали не раз непрозору
агітацію та підкуп виборців.
Ці перегони не стали виключенням – у громадах округу активно
поширюють так звану «соціальну
карту» Благодійного фонду «Наш
край», символіка якої ідентична
партійній символіці «Нашого краю»
і нібито дає власникам пріоритетне
право на участь у соціальних програмах фонду, що можна розцінювати як непрямий підкуп виборців.
Команда кандидата, як повідомляє
ОПОРА, збирає персональні дані
виборців.
Цікаво, що окрім офіційного висуванця від «Нашого краю» Шахова
на вибори йдуть цілі родини прихильників цього політичного проекту, який активно пов’язують із
Адміністрацією
Президента
та
заступником її голови Віталієм
Ковальчуком. Нагадаємо, партія
«Наш край» з'явилася перед місцевими виборами та зібрала під своїми стягами неоднозначних людей,
більшість з яких була повязана з колишніми «регіоналівськими» елітами.
Зокрема, разом з Шаховим як
самовисуванці балотуються його
колеги по партії Мар’їн Юрій
та Мар’їна Надія, а також його
співпартійці Людмила Шарко
і Галина Ярошенко. Ярошенко — депутат Сватівської ради від
«Нашого краю». Вона балотувалася
як самовисуванка на посаду міського голови Сєвєродонецька.

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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Також кандидуються Сергій
Зарецький та Антон Толмачов,
які від «Нашого краю» йшли
до Сєвєродонецької міськради.
Оскільки Шахов очолював список
«Нашого краю» до Сєвєродонецької
ради й ці політики йшли з ним
у списку, то можемо припустити, що вони, як і Мар’їни, Шарко,
Ярошенко — його техкандидати,
яких, ймовірно, на окрузі зареєстровано у Шахова кілька десятків (див.
наступний матеріал).
КАНДИДАТИ ВІД БПП
І «БАТЬКІВЩИНИ»

Згідно з рейтингом партій на
місцевих виборах у представника
БПП Дениса Денищенка більше
шансів, на перемогу, ніж у Шахова.

ДЕНИС
ДЕНИЩЕНКО

Блок Порошенка посів друге місце в регіоні після «Опоблоку».
Кандидат — голова Громадської
організації «Трибун», за сумісництвом – депутат міськради та перший номер партійного списку БПП
на місцевих перегонах у Рубіжному,
яке не входить у виборчий округ.
Минула спроба потрапити до
Парламенту для Денищенка була
не досить вдалою – у 2012 році, балотуючись від «УДАРу» в одному з
округів Луганська, кандидат здобув
5 місце із результатом майже 3% голосів. У декларації кандидата тоді
дохід був злиденний — не більше
12 тис. грн на рік вони мали на двох
із дружиною. Цікаво, що ще в 2014
році він був уповноваженою особою
«Народного фронту» у 112 окрузі.
Одним із найбільш відомих виборцю висуванців є кандидатка від
«Батьківщини» Ірина Верігіна.

2016 році звернулася із заявою про
відмову балотуватися і претендувати на мандат у разі просування по
списку «Батьківщини», ймовірно,
задля того, щоби балотуватися знову за мажоритарним округом.
Верігіна фігурувала як помічниця
Наталії Королевської, коли остання
була в «Батьківщині», згодом стала
помічницею Ярослава Федорчука
і зараз є помічницею на платній
основі Олександра Абдуліна.
Загалом
політичний
стаж
Верігіної в одній партії перевищує
10 років, що є рідкістю.
ХТО ЙДЕ ВІД «СОЛІДАРНОСТІ ЖІНОК УКРАЇНИ», «СИЛИ ЛЮДЕЙ»,
УКРОПУ ТА «РАДИКАЛІВ»

Колишня «регіоналка» Тетяна
Мороз мешкає у Дніпрі.
Вона балотується зараз від
«Солідарності жінок України».
Зауважимо, що на інших округах,
зокрема Полтавщині, ця партія теж
кандидує мешканців Дніпра.
«Солідарність жінок України» на
місцевих виборах у 2015 році отримала по всій Україні лише 14 мандатів на рівні міських рад. Частина
з них в Ірпінській міській раді
Київської області. За попередньої каденції частина цих депутатів входила до фракції «Партії регіонів» або
кандидувалася від «Партії регіонів»
у 2010 році. Мороз теж пов’язана
з «регіоналами». Працювала помічником-консультантом
нардепа-регіонала з Дніпропетровщини
Андрія Шипка, що у поточному
скликанні входить до депутатської
групи «Відродження».
Помічниця нардепа з депутатської групи «Відродження» Тетяна
Мороз брала участь у парламентській кампанії як 5-ий номер виборчого списку «Солідарності жінок
України» восени 2014 року. Ця спроба потрапити до Верховної Ради, як
і спроба у далекому 2007 році на
«почесному» 438 місці у виборчому списку «Партії регіонів», виявилася невдалою. Цікаво, що при балотуванні Мороз не вказала, що на
той час вона мала мандат депутата
Дніпропетровської обласної ради
від «Партії регіонів». Під час місцевої кампанії 2015 року їй не вдалося зберегти місце в обласній раді.
Безробітний Дмитро Бабенко з
міста Рубіжне представлятиме політичну партію «Сила людей».

ІРИНА
ВЕРІГІНА

Кандидатка очолювала Луганщину у найбільш трагічні моменти
на початку військового конфлікту у
2014 році.
У 2012 безробітна Верігіна балотувалася до парламенту у виборчому списку «Батьківщини» під
завідомо непрохідним номером
140. Тоді вона задекларувала майже 50 тис. грн сімейного доходу. У
2014 році її значно підняли у списку і дали 41 місце. Тоді вона була заступницею голови ЛОДА. Але вона у

ДМИТРО
БАБЕНКО

Для нього це вже друга спроба
отримати мандат народного депутата – у 2014 році у своєму рідному
окрузі №112 з центром у Рубіжному
Бабенко балотувався як самовисуванець, отримавши у результаті 7-ме

місце з-поміж понад 40 кандидатів — це дещо більше 4 % голосів.
Під час місцевих виборів восени
2015 року Бабенко був кандидатом
у депутати міської ради Рубіжного
від партії УКРОП, яка не подолала
5% бар’єр. Перед місцевими виборами екс-регіонал запевнив, що був,
є і буде депутатом. Але до ради так
і не потрапив. Тоді працював журналістом телеканалу ТВі. Цікаво,
що це також була друга спроба стати депутатом, але місцевої ради.
Першого разу у 2010 році Бабенко
таки став депутатом міської ради
Рубіжного від «Партії регіонів». Він
вийшов з фракції «Партії регіонів»
у 2013 році, про що повідомляють
місцеві сайти. Слід зазначити, що
у 2016 році передвиборча програма
Бабенка відрізняється від програми 2014 року всього аж на двадцять
слів і одну цифру. Як висуванець
«Сили людей» кандидат вже не обіцяє забезпечити населення газом,
водою та світлом, проте продовжує
в лапках називати військовий конфлікт на сході «братовбивчим» кровопролиттям.
«Радикальна партія України»
висунула Костянтина Ільченка,
командира розвідувального відділення 34 батальйону Збройних Сил
України. У 2012 році Ільченко вже
балотувався до Ради в окрузі №111
(Свердловськ), зайнявши останнє місце. У декларації кандидат у
нардепи тоді вказав, що живе за 6
тис. грн на рік із дружиною та сином. Ільченко також брав участь у
місцевих виборах, балотуючись до
столичної міськради у складі команди «радикалів». Ільченко добре
відомий в регіоні як колишній голова Незалежної профспілки міста
Свердловськ.
Цікаво, що публікації в мережі Інтернет активно пов’язують
Ільченка з так званим «Батальйонним братством» — організацією,
що причетна до заворушень біля
Адміністрації Президента у лютому 2016 року. Тодішні події дехто
оцінює як намагання дестабілізувати ситуацію в країні, пов’язуючи
Ільченка з Медведчуком, але
Ільченко ці закиди спростовує.
Від політичної партії УКРОП, яка
кандидувала Бабенка в Рубіжному,
теж іде ще один кандидат, який
пов’язаний з «Партією регіонів» —
Роман Бручко.
Він був помічником-консультантом на громадських засадах нардепа 7 скликання Володимира Чуба,
що входив до складу депутатської
фракції «Партії регіонів».
Зараз кандидат мешкає у
Біловодську, тимчасово безробітній. Бручко також брав участь у
кампанії під час місцевих виборів восени 2015 року від УКРОПу
до складу Сєвєродонецької міської
ради як перший номер партійного
списку.
За даними офіційного сайту партії УКРОП, Бручко має дві
вищі освіти – інженерну і фінансову, є співзасновником ТОВ
«Сапфір України», що займаєть-

ся нанотехнологіями та виробництвом нанопорошків, «високо оцінених Інститутом ім. Патона та
Інститутом проблем матеріалознавства». Цікаво, що ані сайт Інституту
Патона, ані сайт Інституту проблем
матеріалознавства не містить жодного згадування ані про кандидата
Бручка, ані про ТОВ «Сапфір», яке
й на сьогодні зареєстроване в окупованому Луганську.
НЕМІСЦЕВІ ПАРАШУТИСТИ, ЯКІ
ПОВ’ЯЗАНІ З ПАРТІЯМИ

Кандидатом від «Європейської
партії
України»
Миколи
Катеринчука
став
Віталій
Шпаковський, що проживає у
Києві, але має досить тісні зв’язки
з Луганщиною. За даними офіційного сайту партії, Шпаковський народився у Первомайську, довгий
час навчався та працював на шахті
«Золота» Луганської області, згодом – перекладачем юридичної
фірми у Польщі. За інформацією в
мережі Інтернет, Шпаковський фігурує як представник громадської
організації «Європейська поліцейська асоціація України». На цих
виборах, ймовірно, кандидати від
«Європейської партії України» виконують функцію техкандидатів
УКРОПу. Всі їхні програми створені
користувачем Ukrop-5.
Досить далекий від Луганщини
і кандидат-«свободівець» Ігор
Швайка.
Колишній аграрний міністр, відносно якого було відкрите кримінальне провадження за отримання
хабара, мешкає у Харківській області, де вільних округів на проміжних
виборах немає.
«Народний рух України» висунув Анатолія Величка — голову фермерського господарства
«А-Величко».
За
відомостями
ЦВК, Величко у 2014 році був довіреною особою тодішнього голови
«Народного руху» Василя Куйбіди,
а ще раніше – у 1999 р. – довіреною особою лідера партії Геннадія
Удовенка.
З Харківщини також родом висуванець від «Правого сектору» Юрій
Пономаренко. Окрім формального місця проживання в кандидатів
від праворадикальних сил схожі і
передвиборчі обіцянки – кадрові
чистки в силових структурах, військовий шлях повернення окупованих територій тощо.
Ще
одним
«варягом»
є
львів’янка від нового партійного проекту «Україна славетна»
Надія Павлишин, 1983 року народження, що мешкає у Львові.
До цього партія була громадським
об’єднанням, серед засновників
якого — помічники екс-нардепа,
регіонала Володимира Зубанова —
Андрій Плакида і Олег Похилевич.
Ймовірно, «Україна Славетна» —
проект регіоналів із патріотичною
назвою.
Автор: Олександр Дмітрієв,
журналіст ЧЕСНО

ХТО ОБИРАЄ ЗА ГРЕЧКУ – ПРОДАЄ МАЙБУТНЄ ЗА 20 КОПІЙОК НА ДЕНЬ
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ТЕХНІЧНИЙ БІЙ НА ЛУГАНЩИНІ
ЧЕСНО ПРО САМОВИСУВАНЦІВ

У

114 окрузі — рекордна кількість кандидатів — 107.
При цьому, майже півсотні безробітні, і менше половини народилися чи проживають у Луганській області. Схоже,
головні претенденти ведуть із собою легіони технічних кандидатів.
Найбільше техкандидатів у представника «Нашого краю» Сергія
Шахова. Але з-поміж висуванців є
й реальні кандидати, зокрема екснардеп Валерій Мошенський.

31 ДРУГ І 3 ВОРОГИ ШАХОВА

Програми 31 кандидата-самовисуванця були створені одночасно,
ймовірно, на одному комп'ютері.
Серед них трапляються і 2 пари
осіб з однаковими прізвищами,
ймовірно — родичів. Підпис компанії — ТОВ «Київське», час створення — 16:25, 19 вересня 2014
року. Найімовірніше, всі ці програми на цих виборах були створені шляхом редагування програми
Валентини Артеменко — пенсіонерки з Київщини, яка в 2014 році
чомусь вирішила бути кандидатом у прифронтовому 106
окрузі, де тоді балотувався і
Сергій Шахов.
4 кандидати з цієї групи є
членами партії «Наш край»,
яка тепер висуває Сергія
Шахова. А Ірина Хітько та
Дмитро Клименко досі входять
до лав «Партії українського народу» — тієї самої партії, від
якої Сергій Шахов балотувався в 2010 році до Стаханівської
міської ради. Серед депутатів із
одночасно створеними програмами — і двійник одного з головних конкурентів Шахова —
Бориса Лєбєдєва.
Тому можна впевнено припустити, що 31 кандидат з одночасно створеними програмами — «техніки» Шахова.
Проте варто зазначити, що це тільки ці кандидати, зв'язок яких із
Шаховим очевидний. Опоненти
ж стверджують, що кількість його
«техніків» сягає 70.
Група «прошахівських» техніків найчисельніша, проте не єдина. Троє кандидатів — Альона
Рибалко, Олександр Горовенко
та Ольга Калюжна — подали програму, створену в той самий час,
що і програма кандидата-клона Сергія Шахова в 2014 році.
Ольга Калюжна так само брала
участь у виборах в 106 окрузі два
роки тому. Кандидат-клон Сергій
Олександрович Шахов цього разу
на вибори не пішов, проте, оскільки він був членом партії Наталії
Королевської в 2012 та 2014 роках, логічно припустити, що «техніків» на цих виборах успадкував
«Опозиційний блок», у лавах якого зараз перебуває Королевська.

Ще один «технік», який може
бути пов’язаний з «Опозиційним
блоком» — Микола Лінський.
Він був помічником Юрія Бойка у
6 скликанні. На виборах 2012 року
йшов самовисуванцем у 117 окрузі
на Львівщині, а в 2014 — вже на 114
окрузі Луганщини.
НА КОГО ПРАЦЮЄ
САМОВИСУВАНЕЦЬ ФІЛІМОНЕНКО?

Ще один кандидат в окрузі — колишній координатор Руху ЧЕСНО
у Луганській області Всеволод
Філімоненко. З Руху ЧЕСНО
його було виключено в 2012 році
після публікації аудіо та відеозаписів, на яких Філімоненко вимагав від луганських кандидатів
3 тис. євро за гарну публічну оцінку
від Руху ЧЕСНО. З 2012 Всеволода
Філімоненка звинувачують у прихованій роботі на Шахова. Таким
чином, Філімоненко цілком може
працювати відразу на декілька політичних сил, але зосереджує свою
увагу на дискредитації основних
опонентів Сергія Шахова.

вибори виграв, знатно побивши
горщики з Луганськими регіоналами.
Будучи депутатом з 2012 до 2014
року, Валерій Мошенський тричі
кнопкодавив. Депутат також голосував за диктаторські закони 16 січня, які стали однією з причин ескалації конфлікту на Майдані.
За період депутатства з 2012 до
2014 рр. Валерій Мошенський мав
значну кількість помічників, одним
з яких на громадських засадах був
Віктор Ліщинський. Зараз він —
кандидат на окрузі Мошенського й,
імовірно, здійснює технічну функцію.
Але окрім Ліщинського, в 114
окрузі
кандидується
Андрій
Лесик — представник проросійського «Українського вибору» у
Харкові, колишній депутат міської ради від партії «Відродження».
Колеги-депутати з більшості, яка
підтримує Геннадія Кернеса, проголосували за позбавлення Лесика
депутатського мандату після того,
як він одягнув георгіївську стріч-

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.

ВАЛЕРІЙ МОШЕНСЬКИЙ І ЙОГО
ТЕХКАНДИДАТИ

Валерій Мошенській у політиці давно. Будучи депутатом
Київської міської ради, в 2012
році він обрався у 108 окрузі на
Луганщині нардепом від «Народної
партії» Литвина.
Під час кампанії його головним
конкурентом був регіонал Юрій
Терніков. І вибори були ці брудні: Мошенський розклеював листівки в заборонених місцях, зокрема на культурних пам’ятниках
і нападав на журналіста Івана
Жеведіва, який намагався знімати
захід кандидата. Протягом кампанії реєстрували технічних кандидатів як проти Мошенського, так і
проти його конкурента. Хоча згодом виявилося, що технічний кандидат Мошенського працював на
пов’язаному з ним комунальному
підприємстві. Тоді Мошенський

ку та побився із проукраїнськими
активістами 9 травня. Якщо метадані програми Лесика — не підробка і не випадковість, то він, найімовірніше, — технічний кандидат,
чиє призначення — діяти в інтересах Валерія Мошенського, розпорошуючи виборців «Опозиційного
блоку».
ЧОМУ БАЛОТУЮТЬСЯ САМОВИСУВАНЦІ, ПОВ’ЯЗАНІ З БПП

Блок Петра Порошенка офіційно кандидує на Луганщині Дениса
Денищенка. Але є низка кандидатів, пов’язаних із БПП. Так у
нардепи йде Тарас Костянчук,
який стверджує, що він пройшов
Іловайськ як боєць батальйону
«Донбас». За часів «регіоналів»
займався археологією та перепохованням загиблих у Другій світовій війні червоноармійців. Дякував
за сприяння екс-регіоналам Юрію

Бойку та Анатолію Присяжнюку.
Проте, вже після Майдану та початку війни організація Костанчука
продовжувала працювати на піар
«Опозиційного блоку». Більше
того, Костанчук був довіреною особою Бойка на президентських виборах у 2014 році. Кандидувався в
205 окрузі м. Чернігів як самовисуванець на довиборах 2015 року.
Тоді він набрав менше відсотка голосів. Під час виборів затримали
автівку, в якій знайшли посортовану в конверти готівку, набої та ріжки. Тоді кандидат Березенко відмовився будь-що коментувати, а
відповідальність на себе взяв його
ймовірний техкандидат Костанчук.
Журналістів Костанчук запевнив,
що 200 тисяч, посортовані в конверти, то не великі гроші. Корбан тоді
назвав кандидата Костанчука техкандидатом Березенка. Оскільки
Костанчук очолив список БПП, то
він став депутатом у Вишневому
(Київська область). Під час виборчої кампанії в Вишневому правоохоронці затримали молодиків, які
скуповували голоси, але тоді
ЗМІ так і не отримали інформації на користь якого з кандидатів вівся підкуп виборів. Таким
чином, можемо припустити,
що зараз Костанчук допомагає
БПП й при вдалому жеребкуванні він матиме квоту для формування ДВК.
Серед самовисуванців —
Андрій Мельник, який був
помічником-консультантом
Юрія Гарбуза, нинішнього голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.
Логічно припустити, що помічник екс-члена фракції БПП,
призначеного на посаду губернатора Президентом, буде підтримувати висуванця від БПП
«Солідарності».
Ще один кандидат, пов’язаний з БПП, — Юрій Літвінов.
Балотувався на місцевих виборах
до Міловської районної ради від
цієї партії. Цілком можливо, що
його роль на цих виборах — теж
бути технічним кандидатом для
Денищенка, хоча не можна відкидати варіанту, що за рік він просто
змінив політичну позицію.
Автор: Валентин
Краснопьоров - координатор
руху Сильні громади
Повний огляд кандидатів від руху
ЧЕСНО розміщений на сайті:

chesno.org

facebook.com/chesno.movement

+38 (067) 658 77 98

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: ТОВ «АВС-ПРИНТ». 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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