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Громадському руху «ЧЕСНО» 

 

Шановні громадські активісти! 

З великою повагою ставлюся до громадського руху «ЧЕСНО» та всіляко 

підтримую ідею боротьби інститутів громадянського суспільства із 

недоброчесними політиками. 

У жовтні 2014 року активісти руху «ЧЕСНО» провели аналіз виборчих 

списків політичних партій, які беруть участь у позачергових виборах до 

Верховної Ради України. Громадський моніторинг торкнувся й партії «Блок 

Петра Порошенка», за списком якої я став кандидатом у народні депутати під 

номером 24.  

На жаль, моє прізвище опинилося серед тих кандидатів «чорного списку», 

які, на думку руху «ЧЕСНО», не відповідають критеріям доброчесності та 

підозрюються у причетності до корупційних дій. Змушений із цим не 

погодитися, оскільки наведені факти порушень не відповідають дійсності. 

Описані порушення в розділах «Причетність до порушень прав і свобод 

людини» та «Непрозорість задекларованих доходів та майна та їх 

невідповідність способу життя» є абсолютно безпідставними та містять 

неправдиву інформацію.  

Хочу наголосити, що з 2010 року проти мене особисто системно ведеться 

брудна інформаційна кампанія з метою дискредитації політичної сили 

«УДАР», яку я представляю, та її лідера Віталія Кличка. Особливо активно 

поширювалася ця «чорнуха» протягом 2012-2013 років у період 

президентства В.Януковича. Це можна пояснити тим, що будучи депутатом 

Київської обласної ради, а пізніше народним депутатом України, я перебував 

в опозиції до тодішнього режиму Януковича та неодноразово подавав 



депутатські запити в правоохоронні органи щодо корупції та зловживань 

членів уряду Азарова та представників Партії регіонів.  

Замовні статті проти мене, які систематично і масово публікували маловідомі 

веб-ресурси, були відповіддю режиму Януковича на мою опозиційну 

діяльність. Саме у цьому контексті й з’явилася інформація про начебто мою 

причетність до рейдерських атак на підприємців Київщини, про власність 

стриптиз-клубів, ухилення від сплати податків та багато чого іншого. Це все 

неправда, що можна легко перевірити, проаналізувавши першоджерела цієї 

інформації. На моє переконання, для отримання достовірної інформації слід 

опиратися на конкретні факти та юридичні документи, а не використовувати 

як першоджерело сумнівні сайти із неоднозначною репутацією. 

Запевняю Вас, що після обрання народним депутатом Верховної Ради 

України VII скликання відповідно до пунктів 4,6 ст. 3 Закону України «Про 

статус народного депутата України» я не займаюся будь-якою оплачуваною 

роботою, окрім депутатської діяльності, та не входжу до складу керівництва, 

правління чи ради будь-якої компанії чи підприємства. 

Так, я прийшов у політику з бізнесу. Однак, наразі моя діяльність стосується 

виключно сфери політики, насамперед Комітету ВР з питань сім’ї, 

молодіжної політики, спорту та туризму. Як кандидат у народні депутати по 

списку «Блоку Петра Порошенка» я публічно задекларував свої доходи за 

2013 рік і готовий прозвітувати за кожну копійку, вказану в декларації.  

У зв’язку з цим прошу громадський рух «ЧЕСНО» переглянути результати 

свого моніторингу та вилучити моє прізвище зі списку фігурантів 

корупційний розслідувань. Сподіваюся на Вашу об’єктивність та 

неупередженість! 

 

     З повагою, 

     народний депутат України                                Артур Палатний 

 


