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Замовник: ГО «Центр.UA». Установа, що здійснила друк: ТОВ «РЕД ЗЕТ». Наклад: 10 000 примірників. Відповідальний за друк: Круглашов Андрій

ПРО  ВИБОРИ

МЕРСЬКІ ВИБОРИ В УЖГОРОДІ

ЩО МАЄ ГРОМАДЯНИН? НАВІЩО ОБИРАТИ І ЩО ВИМАГАТИ ВІД ДЕПУТАТА? ЩО СПИТАТИ У КАНДИДАТА?

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!

а посаду міського голо-
ви Ужгорода претенду-
ють 23 кандидати. За 
традицією, у битві за об-
ласний центр зійшлися 

багато гравців: провладна «Солі-
дарність», представники чинної і 
колишньої влади, міські олігархи 
з грошима та медіа-ресурсом. 
Кампанія проходить брудно, ма-
сово розповсюджуються дані з 
сумнівною соціологією (аналогіч-
на ситуація була в Ужгороді й під 
час парламентських перегонів), 
суперники активно поширюють 
реальні й вигадані компромен-
туючі матеріали одне на одного 
тощо. Рух ЧЕСНО зробив екс-
прес-аналіз частини кандида-
тів, детальніший огляд ситуації 
з боротьбою за мерське крісло 
Ужгорода шукайте на chesno.org.

Кандидата від провладної 
«БПП-Солідарності» Михайла 
Качура в місті знають передусім 
як незмінного директора най-
більшого заводу Ужгорода – ПАТ 
«Ужгородський Турбогаз».  У по-
літиці цей кандидат на мерське 
крісло вже давно: з 2006-го до 
2014 р. він відбув дві каденції як 
депутат Закарпатської обласної 
ради, обидва рази потрапивши 
туди за списками «Батьківщини». 
У 2015 р., як з’ясували журналіс-
ти, Качур нібито отримав у при-
ватну власність земельну ділян-
ку на території бази відпочинку, 
яка належала заводу. 

Політична траєкторія Сер-
гія Ратушняка значно більш 
звивиста й строката, ніж у його 
конкурентів. Він чотири рази 
перемагав на виборах міського 
голови Ужгорода, але повністю 
відпрацював каденцію на поса-
ді лише двічі: у 1998 р. політик 
склав повноваження, бо пере-
ховувався за кордоном від кри-
мінальної справи за незаконний 
валютний рахунок, а в 2002 р. 
обрав мандат народного депута-

ВИ – ГРОМАДЯНИН, власник ре-
сурсів громади: землі, води... Усі ко-
мунальні установи належать вам. 

Для управління спільним майном 
місцевої громади ви обираєте де-
путата місцевої Ради, який разом з 
іншими депутатами управлятиме ре-
сурсами 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; по-
борів у школах, садочках, лікарнях та інших комунальних установах.

ДБАТИ ПРО: безпеку на вулицях (ремонти, освітлення, робота мі-
ліції); 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 міськ-
раді та  основним  місцем роботи? 

та замість мерського крісла. За 
свою кар’єру змінив з десяток 
політичних сил, у 2010 р. про-
вально балотувався в Президен-
ти, у 2014 р. не зміг пройти до 
Верховної Ради по мажоритар-
ному округу. Найбільшим скан-
далом довкола особи Ратушняка 
став конфлікт з представниками 
«Фронту змін»: політик застосу-
вав силу до агітаторки від за-
значеної партії й неодноразово 
висловлював антисемітські ви-
словлювання на адресу Арсе-

нія Яценка. За цими фактами в 
серпні 2009 року проти нього 
порушили кримінальну справу 
за ознаками хуліганства. 

Чинний мер Віктор Пого-
рєлов, який очолював місто 
також у 2002–2006 рр., у свою 
другу каденцію втрапив у кіль-
ка неприємних історій. 24 лю-
того 2014 р. його відправили у 
відставку в рамках всенародної 
люстрації після Революції Гід-
ності (утім, уже 25 листопада 
2014 р. рішенням Ужгородсько-
го міськрайонного суду Погорє-
лов зміг поновитися на посаді). 
У 2015 р. журналісти видання 
«Слово і Діло» привернули зна-
чну увагу до того факту, що при-
бутки родини мера за час його 
перебування при владі зросли 

в десятки разів, і що майже вся 
родинна власність – земельні ді-
лянки, квартира та автомобіль 
Mercedes-Benz S500 – були за-
писані на дружину.

Богдан Андріїв почав полі-
тичну кар’єру як депутат міськ- 
ради від «Нашої України» у 2006 
році, але запам’ятався більше 
другою каденцією – вже як «ре-
гіонал» і активіст ужгородського 
«АнтиМайдану». Родині Андрії-
вих належить ПАТ «Ужгородське 

автотранспортне підприємство 
12107». Як зазначають ЗМІ, Бог-
дан Андріїв, імовірно, контролює 
також один з ужгородських рин-
ків. 20 листопада 2014 року Ан-
дріїв став секретарем міськради. 
Навесні 2015 р. активісти звер-
нули увагу, що після отриман-
ня посади секретаря кандидат 
брав участь у підготовці проекту 
рішення про встановлення собі 
рангу, заробітної плати, надба-
вок і премій. Про цей факт було 
подано заяву про вчинення кри-
мінального правопорушення, 
оскільки при прийнятті такого 
рішення міг мати місце конфлікт 
інтересів. Всеукраїнська мережа 
ОПОРА неодноразово фіксувала 
непрямий підкуп виборців на ко-
ристь кандидата Андріїва: його 
згадують у позитивному контек-

сті комунальні ЗМІ, а сам він у 
період виборчої кампанії активно 
відкриває дитячі майданчики.

Володимир Чубірко – голо-
ва Закарпатської обласної ради. 
Він пройшов туди за квотою 
«Єдиного центру», а перед цим 
балотувався від «Нашої України». 
ЗМІ називають політика «люди-
ною Балоги» і навіть «кумом Ба-
логи». Одним із серйозних скан-
далів довкола кандидата стало 
оприлюднення інформації про 

те, що одна з заправок бренду 
«Укртатнафта», якою нібито во-
лодіє Чубірко, була побудована 
з грубим порушенням техніки 
безпеки і на незаконно виділеній 
земельній ділянці.  Також з Во-
лодимиром Чубірком пов’язують 
спробу позбавити права влас-
ності на нерухомість мешканців 
гуртожитку «Ужгородхлібу».

Цікаво також, що у Володими-
ра Чубірка на цих виборах є два 
тезки за прізвищем – двійники – 
Микола Чубірко та Іван Чубірко. 
Є двійник і у кандидата Богдана 
Андріїва: поряд з ним у бюлете-
ні буде зазначений Іван Андріїв. 
Михайло Качур стоятиме поряд з 
Євгеном Качуром. У списку фігу-
рують також двоє Щадеїв, які, як 
припускають представники ме-
режі ОПОРА, мали бути технічни-

ми кандидатами проти депутата 
міськради Віктора Щадея, який 
збирався, але зрештою переду-
мав балотуватися.

Збирається на вибори і пер-
ший заступник ужгородського 
міського голови Іван Волошин, 
який потрапив до міськради у 
2010 році від «Єдиного центру». 

У свою каденцію кандидат 
запам’ятався містянам своєю 
роллю в приватизації ужгород-
ського готелю «Корона». Як 
зазначають журналісти сайту 
«Наші гроші», цю будівлю в іс-
торичному центрі у 2012 р. за 
8 млн грн – замість очікува-
них 24 мільйонів, – купила фір-
ма «Проект Готель Консалтинг 
ЛТД», створена за кілька днів 
до торгів. Іван Волошин тоді на-
чебто був одним з кінцевих за-
сновників фірми-переможниці й 
водночас входив до конкурсної 
комісії з приватизації готелю. У 
2014 році будівлю перепрода-
ли за 1,26 млн грн ТОВ «Бізнес 
Центр Корона» Едгара Матінка. 
Останній у 2012 очолював За-
карпатську філію ПП «МПП Ви-
бір», прописану за однією адре-
сою з ГО «Антикорупція» і ТОВ 
«Апріорі-ЛТД», співзасновником 
яких є Волошин. 

Ще однією неприємною істо-
рією з фірмами кандидата стало 
виявлення фактів несанкціонова-
ного відеоспостереження в його 
готелі «Унґварський», а також 
крадіжки цим готелем у держави 
35 тис. кубометрів газу і неза-
конного використання готелем 
свердловини мінеральної води.

Відомим фактом є також 
співпраця кандидата з Віктором 
Медведчуком: у грудні 2012 року 
очолювана Волошиним ГО «Ан-
тикорупція» підписала з «Україн-
ським вибором» угоду про парт-
нерство і співробітництво. Під 
час Революції Гідності кандидат 
підтримував ужгородський «Ан-
тимайдан». 

Автор: Денис Фазекаш, 
аналітик Громадського руху 

ЧЕСНО 

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

НАХІБА НАМ ДЕПУТАТ

Н



Д А Н І  П О С Т І Й Н О  О Н О В Л Ю Ю Т Ь С Я .  Н А П Е Р Е Д О Д Н І  В И Б О Р І В  У Т О Ч Н Ю Й Т Е  І Н Ф О Р М А Ц І Ю  Н А  C H E S N O . O R G

 Цей 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» тих чи інших кандидатів. Діяльність Руху спрямована на забезпечення виборцям належного доступу до різнобічної та 
неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого поінформованого вільного вибору.

chesno.org
facebook.com/chesno.movement

+38 (067) 658 77 98

«КМКС» ПАРТІЯ 
УГОРЦІВ УКРАЇНИ

ЯКІ ПАРТІЇ КАНДИДУЮТЬ ЧИННИХ ДЕПУТАТІВ-ПРОГУЛЬНИКІВ ДО УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКРАДИ

балотувався  
у 2010 р. від:

балотувався  
у 2010 р. від:

Жменяк В.С.

Кручаниця В.В.

Шевчук Г. В. Горбань С.О.

Галас С.І.

Волошин І. І.

Бедь Ю.П. Бобіта В.А.

Кулін З.З.

Леонов Е.В.

ОБЕРЕЖНО! ПРОГУЛЬНИКИ!

ух ЧЕСНО попереджав партії: депутатів, які 
пропустили ≥ 25% засідань сесій чи комісій, не 
варто кандидувати. Це впливатиме на ефектив-
ність роботи ради. Проте політичні сили не вра-

хували цей критерій під час формування списків. Кожен 
очільник списку та партії несе персональну відповідаль-
ність за якість кандидатів до міськради, які будуть мати 
доступ до ресурсів громади – бюджету, землі та кому-
нального майна. 

Найзатятіших прогульників виборці могли б позбави-
ти мандату. За законом, якщо депутат пропустив понад 
50% засідань сесії чи постійної комісії протягом одного 
або кількох років каденції , його можна позбавити ман-
дату (ст. 37, ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»).  
ЧЕСНО опитав тих, кого можна було б позбавити манда-
ту і хто знову йде у міськраду Ужгорода.

Мажоритарник Сергій Горбань, який обирався від  
«Фронту Змін», а тепер іде від «Європейської партії Укра-
їни»,  не пам’ятає, які засідання він пропускав, але попри 
це певний, що були на те причини: «Комісія, то комісія, го-
ловне бути на сесії, правильно? Коли вдавалося – прихо-
див, а коли не вдавалося – то ні. Це таке діло. У кожного 
є своя робота, у кожного є свої проблеми. Просто часто 
у роз’їздах, так що треба дивитися, які там пропущені і 
згадати, що там було. Десь може хворів, десь іще щось».

На питання, чи не задумувався Сергій Горбань про 
складання мандату, депутат відповів, що не задумувався: 
«При чому тут? Це що ви про всі комісії кажете, за всі 
роки. Може мені не все подобалося, хтось мене не вла-
штовував, колись мені рішення не подобалися. Це моя 
особиста думка, ви мені не нав’язуйте свою думку. Я в 
останній рік не погоджувався з рішеннями, так би мови-

ти, більшості. Я з себе відповідальність не знімаю. Я свою 
відповідальність виявляю на сесії і показую свою позицію 
своїм голосуванням, і комісія тут ні до чого».

Координатор ЧЕСНО Андрій Круглашов пояснює, 
чому так важливо відвідувати комісії: «Саме комісії про-
працьовують проекти рішень, які у подальшому депутати 
розглядають на сесіях. Відсутність депутатів на комісіях 
позбавляє їх можливості впливати на підготовку рішень, 
які можуть суперечити інтересам громади. Відповідно, 
відсутній депутат не може відстоювати інтереси вибор-
ців. Іноді комісії можуть не мати кворуму, аби підтримати 
навіть потрібні громаді проекти рішень».

«Якщо депутати не ходять на засідання комісій, а при-
ходять лише на сесії, то їх можна порівняти зі студентами, 
які не ходять на пари, не працюють протягом семестру, 
а приходять на сесію й намагаються хоч якось здати свій 
предмет. Депутати на сесіях не пропрацьовують рішень, 
за які голосують», – наголошує Круглашов.

Щодо представника «Батьківщини» Святослава 
Галаса, апарат ради повідомив, що депутат був відсутнім 
у зв’язку з участю в інспекціях філій НБУ по Україні. Тут 
варто ще раз нагадати, що роботодавець має звільнити 
працівника на час сесії.

Мажоритарниці Вірі Жменяк з «Єдиного Центру» 
відвідувати комісії у 2012 році заважало безліч причин – 
від робочих до особистих: «Я ж працюю в дошкільному 
закладі, в освітянській комісії у нас був відкритий проект, 
який ми реалізовували 2 роки, тому дуже часто я їздила 
в Кошіце, Чани... Я зараз не можу проаналізувати кожен 
раз, можливо, десь щось і припадало.  Ще я їздила пре-
зентувати свою книгу в Словаччині, можливо, ще тоді 
теж не могла бути. Інколи оголошували, що засідання не 

буде, кворуму нема, можете не йти, а потім оформляли 
протокол», – додає Віра Жменяк.

В офіційній відповіді міської ради щодо пропусків де-
путатами засідань міськрада повідомила, що висуванець 
від «Єдиного Центру» депутат Іван Волошин не був 
присутнім на засіданнях постійних комісій у зв’язку з по-
їздками за межі міста: «У той період часу деякі наші коле-
ги замість нормальної депутатської діяльності займалися 
трошки корупційними речами. Я публічно заявляв, що я в 
таких речах брати участь не буду». Волошин мандат так і 
не склав і знову йде на вибори.

Висуванка від «Народної партії» Юліанна Бедь, яка 
була обрана в районі «Військкомат»,  не була присутня на 
засіданні постійної комісії в зв’язку з введенням до скла-
ду комісії без її особистої згоди: «Кожен депутат має ви-
значитися, в якій комісії він хоче працювати. Я написала 
заяву в земельну комісію, але мене туди не включили, 
оскільки я була в опозиції до Погорєлова. Потім, коли 
вже став Щадей, мене включили вже в земельну комісію, 
і я вже ходила».

Особлива ситуація склалася з представником «Єди-
ного Центру» Василем Крученицею, який пропускав 
засідання сесії і потрапив у список кандидатів на відкли-
кання (пропустив понад 50% засідань у 2014 році). Де-
путат, як виявилося, цього року написав заяву про скла-
дання депутатських повноважень, бо був незадоволений 
роботою ради. Депутати міськради таке рішення не під-
тримали. Однак Кручениця таке рішення міг оскаржити в 
судовому порядку, як це передбачає Закон України «Про 
статус депутатів місцевих рад». Але він цього не зробив і 
продовжував залишатися депутатом. Зараз політик кан-
дидується знову.
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