Ш П А Р ГА Л К А В И Б О Р Ц Я К А Н Д И Д АТ И В М Е Р И

МЕРСЬКІ ВИБОРИ В ХАРКОВІ

З

а посаду мера змагаються 11 кандидатів. Серед
бажаючих впливати на
розподіл
бюджетних
коштів є як відомі й навіть одіозні політики, так і новачки. Громадський рух ЧЕСНО
підготував експрес-аналіз кандидатів, детальніше з яким можна ознайомитися на сайті руху
chesno.org.
Геннадій Кернес, чинний
мер та мільйонер (у 2014 році
задекларував 12,9 млн грн) балотується від «Відродження». На
посаді мера Кернес запам’ятався
скандалом із 10 лавками в метрополітені вартістю по 63 тис.
грн кожна.
А у 2011 році місто придбало
20 списаних трамвайних вагонів
Праги, вартість яких була завищена у 10 разів. Узимку 2014
року для метрополітену закупили
4 вентилятори майже по мільйону гривень кожен, при тому, що
вдвічі дешевшу пропозицію на
тендері було відхилено. У жовтні 2015 року Харків переплатив
2 млн грн за закупівлю мідного
дроту для тролейбусів у соратника Кернеса по партії депутата
міськради Золотарьова, який
нині балотується до обласної
ради, пишуть «Наші гроші».
Нинішній
«відродженець»
Кернес не завжди мав «регіональне» забарвлення: восени
2004 року він спільно з Аваковим
брав участь у подіях Помаранчевої революції в Харкові на боці
помаранчевих.
Навесні ж минулого року
стосовно Кернеса і двох його
охоронців було відкрито кримінальне провадження – за підозрою у викраденні громадських
активістів, тортурах та погрозах у
вбивстві. Це проваження наразі
розглядає Полтавський районний суд м. Полтави.

Кандидат від БПП «Солідарність-УДАР»
Олександр
Давтян – президент інвестиційної групи DAD, власник телекомпанії «Сімон». У 2009 році Давтян
став координатором Харківської
обласної ГО «Фронт змін», водночас в інтерв'ю Давтян позитивно
оцінив тодішнього мера Михайла Добкіна, а у 2010 – підтримав
Кернеса на посаду мера. Чинний
депутат Харківської облради від
«Фронту змін»; керував постійною комісією з питань забезпечення прав людини, свободи
слова та інформації. Про свободу

слова Давтян знає не з чуток. У
2006 році редакція медіа-групи
«Об'єктив» на чолі зі співзасновником Зурабом Аласанією запропонувала йому підписати угоду про невтручання в редакційну
політику, бізнесмен відмовився. У
результаті звільнилися 46 працівників видання.
Нещодавно створена «Волонтерська партія України»
висуває Ігора Балуту. Раніше очолював Головне обласне
управління праці та соціального захисту населення. Чинний
депутат Харківської облради
з депутатської групи «Єдність
Харківщини», очолюваної Ігорем
Райніним. У 2012 році балотувався у нардепи від «Батьківщини». З березня 2014 року по
лютий 2015 року Балута був головою Харківської ОДА, саме в
період неспокійних подій – штурму обладміністрації, зіткнення на

вулиці Римарській, вибухів у місті
та області.
Кандидат Ігор Швайка – лідер харківського осередку ВО
«Свобода». У 2014 році був міністром аграрної політики і продовольства в уряді Яценюка. За
цей час журналісти «Економічної
правди» викрили схему, за якою
Державну продовольчо-зернову
корпорацію перетворили на інструмент з відмивання коштів.
У серпні 2015 року стало відомо про порушену проти Швайки

кримінальну справу за отримання неправомірної вигоди – за подарований нібито Державною
продовольчо-зерновою корпорацією мотоцикл «Harley-Davidson»
за 250 тис. грн. Швайка сказав,
що це подарунок від іншого свободівця, екс-нардепа Олександра Мирного, який нині балотується на посаду міського голови
в Києві. У вересні 2015 року слідчі оголосили Швайці підозру в
організації масових заворушень
біля ВРУ 31 серпня, внаслідок
чого загинули 4 нацгвардійці. Печерський райсуд Києва відпустив
його під особисте зобов'язання
низки нардепів. Згодом Апеляційний суд Києва змінив запобіжний
захід на арешт з можливістю внесення застави 1,2 млн грн. Всю
суму за Швайку вніс той самий
Олександр Мирний.
Кандидат Анатолій Родзинський, член партії «Громадський

рух «Народний контроль», керівник ГО «Реформи проти корупції». Чинний депутат-мажоритарник Харківської міськради від
партії «Сильна Україна». Відомий
тим, що у прямих ефірах з сесій
міськради виступає майже з кожного питання. Водночас, ЧЕСНО
виявив, що за офіційними даними він є затятим прогульником:
у 2012, 2013 й 2014 роках пропустив понад 50% сесійних засідань.
У 2014 році як кандидат у нардепи від БПП у 170 окрузі пропонував матеріальну допомогу

в розмірі 750 грн дітям війни від
свого фонду та обіцяв мешканцям району по 10 соток землі під
житлову забудову. Міська влада
назвала це шахрайством: територія, про яку йшлося, з 2012
року є комунальною власністю,
земля – сільськогосподарського
призначення.
Кандидат Тарас Сітенко –
голова Харківської обласної організації партії «Самопоміч».
Займається бізнесом, у тому
числі, сільським господарством,
готельно-ресторанним
бізнесом. На парламентських виборах
2014 року Сітенко балотувався
від «Самопомочі» у 168-му окрузі, посів 3-тє місце. Дохід Сітенка
в 2014 році – понад 24 млн грн,
з них близько 36 тис. грн заробітної плати, решта – дивіденди.
На банківських рахунках Сітенка – понад 76 млн грн, також він
володіє земельною ділянкою у

9,8 га у Дергачівському районі,
нерухомістю та позашляховиком
Lexus GX.
Самовисуванець Юрій Сапронов є головою правління
власного благодійного фонду.
З 2006 до вересня 2009 р. був
депутатом Харківської ради від
«Нашої України», у вересні 2009
став заступником мера. У березні 2010 р. – заступник голови
Харківської ОДА. Чинний депутат
Харківської облради за списками Партії регіонів. Відвідував
скандальну сесію облради, де
всі «регіонали» носили футболки
«Беркут». Обіймав посаду заступника очільника ОДА Добкіна до
22 лютого 2014 року.
Політична партія «Сила людей» висунула кандидатом приватного підприємця Анну Меркулову. У 2006 році закінчила
економічний факультет ХНУ імені
Каразіна. У 2005 році працювала
виконавчим директором кав’ярні
«Остання барикада – Харків».
2007–2011 – керівник відділу
«Маркетинг і реклама» у ТОВ «АККО-Інвест». З 2010-го займається
підприємницькою діяльністю.
Позапартійний самовисуванець Юрій Кроль свого часу
був членом СДПУ(о). Нині він голова новоствореної ГО «Міське
товариство друзів». Кандидат
устиг потрапити в скандальну ситуацію, перебуваючи за зовнішніми ознаками нетверезим за
кермом позашляховика Toyota.
Кандидат не реагував на вимоги поліцейського, пропонував
100 доларів хабара і вимахував
прапорцем Партії пенсіонерів. У
результаті керівника ГО «Міське
товариство друзів» у кайданках
відвезли до райвідділу.
Автори: Михайло Лебедь,
Олег Бровко та
Еллан Панченко
журналісти
Громадського руху ЧЕСНО

НАХІБА НАМ ДЕПУТАТ
ЩО МАЄ ГРОМАДЯНИН?

НАВІЩО ОБИРАТИ І ЩО ВИМАГАТИ ВІД ДЕПУТАТА?

ЩО СПИТАТИ У КАНДИДАТА?

ВИ – ГРОМАДЯНИН, власник ресурсів громади: землі, води... Усі комунальні установи належать вам.
Для управління спільним майном
місцевої громади ви обираєте депутата місцевої Ради, який разом з
іншими депутатами управлятиме ресурсами та бюджетом громади.
РЕСУРСИ ТА БЮДЖЕТ ГРОМАДИ –
це ваші гроші і ваша земля, ваша
вода – це майбутнє ваших дітей.

ПРЕДСТАВЛЯТИ ВАШІ ІНТЕРЕСИ в управлінні спільним майном
громади, досягаючи найкращої якості послуг за найменшу ціну.
ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ, які усувають причини болючих проблем
громадян, щоб ті не виникали знов і знов; скасовувати правила, що
сприяють корупції; ухвалювати правила, що спрощують отримання
довідок, послуг чи інформації.
ЗАХИЩАТИ ВІД: зловживань мерії, чиновників, податкової; поборів у школах, садочках, лікарнях та інших комунальних установах.
ДБАТИ ПРО: безпеку на вулицях (ремонти, освітлення, робота міліції); вирішення спільних проблем (водопостачання; доступність та
зручність комунального транспорту, розвиток зон відпочинку).

• Навіщо ви ідете в депутати?
• Хто фінансує вашу кампанію?
Під які зобов’язання ви взяли ці гроші?
• Які три завдання ви ставите перед собою?
• Які три проблеми міста будуть вирішені завдяки
вашим зусиллям?
• Які можливості створить вирішення цих проблем
міста для громадян?
• Що може змусити вас скласти мандат?
• Як ви розподілятимете час між роботою у міськраді та основним місцем роботи?

ОБЕРЕЖНО! ЯКЩО КАНДИДАТ ОБІЦЯЄ: ЗНИЗИТИ ТАРИФИ НА ГАЗ, ПІДВИЩИТИ ПЕНСІЇ ТА ЗАРПЛАТИ, ЗРОБИТИ КОНТРАКТНУ
АРМІЮ, ЗДОБУТИ МИР ЧИ ВИГРАТИ ВІЙНУ – ВІН ОБМАНЮЄ, ЦЕ ЗОВСІМ НЕ В ЙОГО КОМПЕТЕНЦІЇ!

ПРО ВИБОРИ

chesno.org
facebook.com/chesno.movement
+38 (067) 658 77 98
Замовник: ГО «Центр.UA». Установа, що здійснила друк: ТОВ «РЕД ЗЕТ». Наклад: 10 000 примірників. Відповідальний за друк: Круглашов Андрій

Д АНІ ПОС ТІЙНО ОНОВЛЮЮТЬС Я . НАПЕРЕ ДОДНІ ВИБОРІВ У ТОЧНЮЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ НА CHESNO.ORG

ОБЕРЕЖНО! ПРОГУЛЬНИКИ!
ЯКІ ПАРТІЇ КАНДИДУЮТЬ ЧИННИХ ДЕПУТАТІВ-ПРОГУЛЬНИКІВ ДО ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКРАДИ

Семко С.О.

Гузь В.В.

Тимчук А.О.

Маляренко В.В.

Давтян К.О.

Родзинський А.А.

балотувався
у 2010 р. від:

Р

ух ЧЕСНО попереджав партії: депутатів,
які пропустили ≥ 25%
засідань сесій чи комісій, не варто кандидувати.
Це впливатиме на ефективність роботи ради. Проте політичні сили не врахували цей
критерій під час формування
списків. Кожен очільник списку та партії несе персональну
відповідальність за якість кандидатів до міськради, які будуть мати доступ до ресурсів
громади – бюджету, землі та
комунального майна.
Найзатятіших
прогульників виборці могли б позбавити мандату. За законом, якщо
депутат пропустив понад 50%
засідань сесії чи постійної комісії протягом одного або кількох років каденції, його можна
позбавити мандату (ст. 37, ЗУ
«Про статус депутатів місцевих
рад»). ЧЕСНО опитав тих, кого
можна було б позбавити мандату і хто знову йде у міськраду
Харкова.
Депутат Вячеслав Гузь
списує прогули на «регіональну специфіку міста».
«Я честно вам признаюсь,
не помню 2012 год в деталях.
Но скажу так, что я избирался по списку Батькивщины и
та специфика города нашего
Харькова говорит обо всем.
Тот террор, который устраивал Кернес здесь, это не описать никак. Из фракции нас
осталось 7 человек, поэтому
там учет какой-то посещаемости – я вас умоляю… Я
считаю, что вы делаете пра-

вильную работу, но что оно
даст?»
Депутатка Карина Давтян
з журналістами спілкуватися
не хоче. На sms не реагує. Аби
дізнатися, чого вона прогулює
засідання, ЧЕСНО довелося
дзвонити її татові – Олександрові Давтяну – депутатові облради. Олександр Давтян розповідає, що не може сварити
доньку за пропуски засідань,
бо таку міську раду, де всім,
за його словами, керує одна
людина – Геннадій Кернес, він
і сам би не відвідував. Батько
прогульниці на цих виборах балотується на міського голову
Харкова.
Мажоритарник від «Сильної
України» з Московського району Анатолій Родзинський,
який послідовно ставав кандидатом на відкликання у 2012му, 2013-му й 2014-му роках,
пояснює свою позицію тим,
що при Януковичі в Харківській
міськраді могли репресувати за
антивладну позицію: «Я пропустил заседания в знак протеста!
Вы же знаете, что в Харьковском городском совете более
70% было у Партии регионов?
Приходить на сессии, быть
там, если мой голос ничего не
решал, не вижу смысла. А вставать и выступать против, как бы
это помягче сказать, в 2012-м,
2013-м и 2014-м году можно
было быть репрессированным.
После того, как Януковича не
стало, я являюсь активным депутатом, который выступает на
каждой сессии городского совета».

Жорник А.М.

Бабицька С.І.

Скоробагач В.І.

балотувався
у 2010 р. від:

Варто наголосити, що після
втечі Януковича за результатами
відвідування сесій у 2014 році Родзинський теж став кандидатом
на відликання. Дивує той факт, що
депутати регіональної більшості
не скористалися інструментом
відкликання політичних опонентів,
зокрема у випадку депутата-мажоритарника Анатолія Родзинського.
Депутатка-списочниця з «Народного фронту» Світлана Семко теж потрапила до лав кандидатів на відкликання, але не визнає,
що у 2014 році вона пропустила
понад 50% засідань.
«Я, наприклад, сумніваюся в
реальності статистики, тому що
я достатньо активно відвідую сесії. А в 2014 році я стовідсотково
не була тільки на двох засіданнях,
але я не знаю, як це довести», –
каже пані Семко.
«Можливо таке могло бути,
але якщо таке й відбувалося, то
це було пов’язано з моєю професійною діяльністю. Загалом, я

вважаю себе ефективним депутатом», – каже депутат.
Нагадаємо, що за законом
депутата місцевої ради роботодавець звільняє від виконання його
обов’язків на час проведення сесій чи засідань комісій (ст. 119 Кодексу законів про працю України).
Позафракційний депутат-списочник, колишній «батьківщинівець» Віталій Маляренко каже,
що фракція «Батьківщини» свого
часу приймала рішення не відвідувати засідання ради на знак незгоди з регіональною більшістю.
«А, допустим, когда принимает
решение фракция Батькивщины,
в которую я входил, не посещать городской совет, это тоже
считается прогулом? Поскольку
выносятся
политические
вопросы, за которые мы не то, что
голосовать не можем, а считаем
неэтичным присутствовать в зале
в это время?», – повідомив депутат Громадському руху ЧЕСНО.
Водночас факт прийняття
фракцією рішень ігнорувати за-

 ей інформаційний матеріал не є засобом передвиборної агітації у розумінні положень ст. 54 ЗУ «Про місцеві вибори». Громадський рух ЧЕСНО не агітує виборців
Ц
голосувати «за» або не голосувати «за» тих чи інших кандидатів. Діяльність Руху спрямована на забезпечення виборцям належного доступу до різнобічної та
неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого поінформованого вільного вибору.

сідання міськради спростовує
прес-секретар Харківської обласної партійної організації «ВО
«Батьківщина» Світлана Шаповал.
Вона повідомила Руху ЧЕСНО, що
за час існування фракції в міськраді рішення про бойкот сесійних
засідань не приймалися.
Що стосується демаршів, коли
депутати виходили із зали під час
засідань на знак незгоди з прийнятими більшістю рішеннями, то
вихід депутатів із сесійної зали –
не зараховується як відсутність,
оскільки депутати реєструються
на початку засідання.
Варто зауважити, що Харківська міська рада не надала на безоплатній основі дані про відвідування депутатами комісій ради. За
цю інформацію у раді запросили
майже 15 тис. грн. Традиційно,
ЧЕСНО виявляє найбільшу кількість прогульників саме у комісіях
ради. Тому кількість депутатівпрогульників, які знову балотуються до Харківської міськради
може бути значно більшою.
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