
Шановні активісти Руху "Чесно"! 

 

Ви вкотре мене звинувачуєте у причетності до корупції (див.: http://chesno.org/news/2019/). 

Моя відповідь в коментарі, який я оприлюднив на своїй ФБ-сторінці 

(див.: https://www.facebook.com/roman.zvarych.5/posts/834630333248877). 

 

По двом епізодам, які Ви наводити як доказ моєї причетності до корупції, хотів би Вам 

поставити лише два питання, на які я Вас прошу дати, власне, ЧЕСНУ відповідь: 

 

1. По епізоду, пов’язаному з проектом Розпорядження КМУ щодо заборони на реекспорт 

нафти: яким чином міг я бути причетний до корупції, якщо я сам відсторонився від 

виконання повноважень міністра шляхом внесення на розгляд Президента України заяви 

про відставку з посади міністра юстиції? На засіданні КМУ, коли розглядався цей проект, 

я не був присутній, оскільки вже подав заяву про відставку. Позицію Мінюсту 

представляв перший заступник міністра юстиції — Анатолій Заєць, який, до речі, також 

підтримав Висновок Мінюсту. На підготовку цього Висновку я взагалі не впливав, що 

може підтвердити тодійшній керівник відповідного управління Мінюсту — Олена Ференц 

(здається, вона й досі працює в Мінюсті). Тим більше, я цих осіб не призначав на їхні 

посади і тому вони мені, взагалі, не були якимось чином зобов’язані. Висновок зводився 

до того, що Розпорядження не відповідає чинному законодавству. Це факт підтвердили всі 

суди. Кабмін був змушений скасувати своє незаконне Розпорядження. Отже, по цьому 

самому епізоду маю іще одне питання: а якби всупереч позиції фахівців Мінюсту я таки 

завізував це незаконне Розпорядження (у якому була неприхована корупційна складова), 

Ви мене також називали б корупціонером? 

 

2. По епізоду, пов’язаному з держреєстром виборців: чи можете навести хоч один 

документальний доказ, або — навіть хоч-би одну плітку, які вказували б на те, що фірма 

моєї дружини — УНІС на будь-якому етапі запровадження чи навіть обговорення самого 

проекту внесла будь-яку тендерну, чи іншу пропозицію? Чи, можливо, Ви володієте 

інформацією, що УНІС претендував на виконання якоїсь частини робіт на субпідрядних 

умовах? Або запитаюся Вас простіше: чи поцікавилися Ви змістом мого листа до Кабінету 

міністрів? Або ще простіше: чи пробували Ви купити список виборців на Петрівці? Я Вас 

запевняю — реєстр виборців вільно продається! Він не захищений! Я Вам можу 

подарувати хоч якусь частину цього Реєстру (на дискетці) як доказ. Якраз про це я писав, 

доводивши, що РОСІЙСЬКІ системи захисту (які планувалися для побудови системи 

держреєстру) не можуть вважатися надійним захисним інструментом. Тобто, в листі я 

доводив, що держреєстр не буде належним чином захищений. Жодним чином я не 

лобіював інтереси будь-якої комерційної структури, тим більше УНІСу. І, на жаль, 

президентські вибори 2014 року показали, що я був правий. Система зазнала 

невідворотних втрат після потужної кібератаки, яка була здійснена з території Росії на 

передодні та в день виборів. (Див,: http://tsn.ua/politika/u-sistemi-cvk-zapustili-virus-yakiy-

gotuvavsya-ogolositi-yarosha-prezidentom-ukrayini-351480.html; 

http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?hakerska_ataka_na_sayt__tsvk__zzazdalegid_splanova

na_aktsiya_iz_zovnishnih_resursiv__ekspert&objectId=447151; 

http://www.unian.ua/politics/922560-server-tsvk-atakuvali-hakeri-z-teritoriji-rosiji-sbu.html). 

Всі сервери ЦВК згоріли. Держреєстр був виведений з ладу протягом кількох годин. У 
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своєму листі я звертав увагу на недопустимість використання РОСІЙСЬКИХ систем 

криптографічного захисту. Я також аргументовано доводив, що кошторис значно 

завищений, що в ньому закладена корупційна складова. Мене тоді звинуватила пані 

Лукаш, секретар ЦВК і сестра відомої "регіональки" Олени Лукаш, закинувши мені, що я 

лобіюю інтереси фірми дружини. А Ви, слідом за "регіоналами", мені продовжуєте 

висловлювати такі самі звинувачення!?! Ви вперто не хочете признати, що таки я був тоді 

правий, помимо того, що факти, на жаль, доводять мою правоту. Чомусь Вам дуже 

хочеться повторювати безпідставні звинувачення "регіоналів" проти мене! Вочевидь, для 

Вас аргументи "регіоналів" мають більше вагоме значення, ніж незаперечні факти. А якщо 

це так, чому, поясніть мені, аргументи "регіоналів" по відношенню до інших політиків 

Вами не враховуються у Ваших "чеснометрах"? Чому вони діють лише по відношенню до 

мене?!? 

 

Панове! Це НЕЧЕСНО! 

 

Роман Зварич 

 

ПС: У своєму повідомленні Ви пишете: "Однак, на думку Руху ЧЕСНО, Зварич Роман 

приймав рішення за наявності реального чи уявного конфлікту його особистих та 

публічних інтересів." Отож, скажіть, будь ласка, що мається на увазі, коли Ви згадуєте 

"уявний конфлікт"? Для кого він "уявний"? А для кого — "реальний"? Із словника 

читаємо: "УЯВНИЙ, а, е. Який не існує в дійсності, а створений уявою, в уяві." Можливо, 

Ви якраз мали себе на увазі, коли писали про такий "уявний" конфлікт інтересів? РЗ 
 


