
Висловлю щиру подяку громадському руху «Чесно» за діяльність направлену 

на недопущення та очищення Верховної Ради України від народних депутатів України 

чи кандидатів у народні депутати України, які своїми діями чи бездіяльністю, що 

суперечать законодавству не мають права входити до складу єдиного органу 

законодавчої влади в Україні. 

Проте, маю зазначити про свою часткову незгоду щодо інформації розміщеної 

на інтернет сайті http://chesno.org/ та критеріїв оцінки діяльності народних депутатів 

України (чи кандидатів) за допомогою он-лайн інструменту «Чеснометр». 

Так, на інтернет сайті «Чесно» у вкладці «Новини», 26 вересня 2014 року була 

розміщена стаття «Аналіз списку «Батьківщини» на позачергових виборах 2014 року» 

(http://chesno.org/news/1999/). 

Відповідно до інформації розміщеної у зазначеній статті до списку кандидатів 

у народні депутати від Політичної партії «ВО «Батькіщина»» входять 8 фігурантів 

антикорупційних розслідувань, зокрема, я, Юлія Тимошенко, Андрій Кожем’якін, 

Олександр Абдуллін, Костянтин Бондарєв, Руслан Богдан, Андрій Сенченко, Олег 

Радковський, Олег Лукашук. 

Маю висловити свою категоричну незгоду із зазначеною позицією та 

висновками громадському руху «Чесно», з огляду на ті обставини, що вказані 

висновки не ґрунтуються на будь-яких фактичних матеріалах, а є недостовірною, 

неперевіреною інформацією та припущеннями поширеними деякими засобами масової 

інформації. 

Це рівнозначно тому, якби в деяких ЗМІ було б зазначено, що громадський рух 

«Чесно», який створено за режиму правління Януковича у 2011 році, на даний час 

продовжує публікувати політично-замовний попередньою владою матеріал і даний 

факт сприймати як належний. 

У випадку, якщо будь-яка організація, у т.ч. громадський рух «Чесно» закидає 

особі вчинення нею противоправної діяльності або будь-яку причетність, зв’язки із 

незаконною діяльністю, така інформація має бути перевірена та ґрунтуватись на 

об’єктивних доказах. 

Надаючи оцінки та роблячи висновки щодо корупційних діянь чи причетності 

до правопорушень будь-якого кандидата у народні депутати України, на сайті 

«Чесно», громадський рух, не завжди дотримується юридичних засад та принципів 

своєї діяльності, а саме принципів неупередженості, збалансованості, достовірності, 

повноти і точності поширюваної інформації. 

Крім того, надаючи свою оцінку причетності кандидатів у народні депутати 

України до певних правопорушень, раджу аналізувати не тільки жовті сторінки деяких 

ЗМІ, а судові рішення, що набрали законної сили, в т.ч. авторитетних міжнародних 

інстанцій. 

 

Так, що стосується інформації стосовно мене, а саме «фігурування у справі 

Павла Лазаренка та звинувачення Рахунковою палатою уряду Тимошенко в руйнуванні 

прозорості держзакупівель», маю зазначити наступне. 

http://chesno.org/
http://chesno.org/news/1999/


Твердження громадському руху «Чесно» про причетність мене до будь-яких 

незаконних оборудок з Павлом Лазаренком, не відповідають дійсності, та є лише 

припущенням журналістів агентства «Українська правда», оскільки усі епізоди щодо 

можливої співпраці Лазаренка з корпорацією «ЄЕСУ» та компанією Somolli Enterprises 

(які пов’язують зі мною) американський суддя Дженкінс відхилив ще 7 травня 2004 

року. Згідно з рішенням судді Дженкінса, суд «заборонив державі США (яка була 

позивачем у справі проти Лазаренка) використовувати ці теорії» щодо причетності 

корпорації «ЄЕСУ» та компанії Somolli Enterprises до відмивання Лазаренком коштів 

як такі, що не підтверджені жодним фактом. В американській судовій процедурі той 

факт, що справу навіть не допустили до розгляду судом присяжних, означає, що в 

зібраних матеріалах немає і натяку на мою причетність до злочину.  

Що стосується звинувачень стосовно начебто руйнування прозорості 

держзакупівель, за часів мого перебування на посаді Прем'єр-міністра України, маю 

зазначити, що відповідно до ст. 3 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (в 

редакції 2010 року), Кабінет Міністрів України є колегіальним органом. Кабінет 

Міністрів України приймає рішення після обговорення питань на його засіданнях. 

Більш того, відповідно до ст. 113 Конституції України (в редакції від 

30.09.2010 року), Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом 

України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України. 

Відтак, будь-які твердження щодо звинувачень мене у начебто руйнуванні 

прозорості держзакупівель, не мають логічного підґрунтя, оскільки усі рішення 

Кабінету Міністрів України приймаються колегіально, після обговорення на 

засіданнях, під контролем Верховної Ради України. 

 

Що стосується звинувачень Андрія Кожем’якіна у начебто його фігуруванні у 

корупційних схемах щодо впровадження прийому електронної податкової звітності 

виключно через операторів електронної звітності, маю зазначити наступне. 

Перш за все, зазначаючи, що кандидат у народні депутати України є 

фігурантом антикорупційних розслідувань, і одночасно зазначаючи, що вказана 

інформація це лише «припущення, що Кожем'якін Андрій Анатолійович може мати 

відношення і до діяльності ТОВ "Оператор електронної реєстрації та звітності»», 

не є логічним та правовим висновком. 

По-друге, розглянувши матеріали статті Тетяни Чорновол «Свинська афера 

податкової на фоні свинячого грипу», з матеріалів якої громадських рух «Чесно» 

приходить до висновку про корупційну складову у діяльності народного депутата 

України Андрія Кожем’якіна, маю зазначити, що вказані висновки та доводи 

спираються лише на припущеннях та чисельних ланцюгах непов’язаної між собою 

інформації, які зводяться лише до одного необґрунтованого висновку, що оскільки 

ТОВ «Оператор електронної реєстрації та звітності» (фірма посередник між 

податковою та платниками податків при поданні звітності) знаходилась за одною 

адресою з громадською приймальнею народного депутата України Андрія 

Кожем’якіна, як і чисельні інші фірми та компанії, то Андрій Кожем’якін (чи його 



близькі) є опосередкованими вигодонабувачами від операцій ТОВ «Оператор 

електронної реєстрації та звітності». 

Зазначені висновки не ґрунтуються на будь-яких матеріалах чи доказах, а є 

лише припущенням журналістського розслідування Тетяни Чорновіл, відтак не є 

об’єктивною інформацією за для надання характеристики діяльності народного 

депутата України. 

 

Що стосується Олександра Абдулліна, якого громадський рух «Чесно» 

ідентифікує, як особу причасну до корупційних схем по отриманню земельної ділянки 

у особисте користування в Пущі-Водиці. 

Перш за все, маю зазначити, що рішення від 21 жовтня 2004 року, якою 

Абдуллін Олександр отримав в особисте користування земельну ділянку розміром 2,7 

га було прийнято рішенням Київської міської ради, тобто колегіальним органом, до 

якої Олександр Абдуллін не має жодного відношення, оскільки, а ні він, а ні його 

родичі не є і не були депутатами Київської міської ради. 

По-друге, зазначеним рішенням, Київська міська рада виділила земельні 

ділянки не лише одній особі, Абдулліну Олександру, а 170 фізичним особам. 

По-третє, земельна ділянка площею 2,49 га була передана Олександру 

Абдулліну в оренду. 

І в останнє, маю зазначити, що враховуючи рішення Шевченківського 

районного суду м. Києва від 30 травня 2005 року, про визнання незаконним рішення 

Київської міської ради про передачу земельних ділянок, а також той факт, що чинний 

на той час міський голова Олександр Омельченко підтвердив, що жоден акт на право 

володіння землею ні кому не оформлявся, висновки громадського руху «Чесно» про 

причетність Олександра Абдулліна до певних корупційних махінацій із 

землевідведенням є нелогічними та такими, що не відповідають фактичним 

обставинам.  

 

У статті «Аналіз списку «Батьківщини» колегія громадського руху «Чесно» 

зазначає також, як фігуранта антикорупційних розслідувань Костянтина Бондарєва.  

Коло звинувачень кандидата у депутати від ВО «Батьківщина» досить широке 

– починаючи з нелегального продажу горілки і розкрадання державних коштів та 

закінчуючи валютними махінаціями та фіктивним експортом лінз в Гонконг. 

Кожна думка має право на життя, проте, зазначені висновки зроблені лише за 

наявності одного джерела такої інформації – прес конференції Великодного 

Олександра та Ярослава Годунка, які у приміщенні УНІАН поширювали завідомо 

неправдиву інформацію про керівників ВО «Батьківщина» та членів ВО 

«Батьківщина». 

Маю зазначити, що будь-які звинувачення мають підкріплюватись будь-якими, 

найменшими доказами чи документами.  

Роблячи гучні заяви про причетність Костянтина Бондарєва до низки 

кримінально караних діянь, жоден, а ні Олександр Великондний, а ні Ярослав Годунко 



не спромігся зробити посилання на жодну заяву представника правоохоронних 

органів, надати жоден документ, доказ, який хоча б теоретично мав би вказати на 

найменшу причетність Костянтина Бондарєва до будь-яких правопорушень. 

Окрім того, вважаю, що прес-конференція зазначених осіб є нічим іншим, як 

заздалегідь спланованою акцією по дискредитації ВО «Батьківщина» та її керівних 

органів, оскільки зазначені особи діяли на користь Майбоженка Володимира, особи, 

який будучи головою партії «ВО «Батьківщина» у Київській області та Головою 

Київської обласної ради здав позиції на користь Партії Регіонів та склав повноваження 

Голови ради за попередньою змовою з представниками ПР, що призвело до 

формування більшості ПР. Організував «клонування» Київської обласної партійної 

організації "ВО"Батьківщина" у 2010 році. 

Особи, які так впевнено, незважаючи на відсутність будь-яких кримінальних 

справ у правоохоронних органів, розповіли про кримінальні досягнення Костянтина 

Бондарєва, також причетні до дестабілізації обласного осередку ВО «Батьківщина» на 

Київщині.  

Так, Ярослав Годунок, 25 червня 2010 року зривав з допомогою славнозвісних 

«тітушок», за вказівкою Майбоженка, проведення конференції КООПП "ВО 

«Батьківщина», на якій обирали легітимного керівника, поширював неправдиву 

інформацію про легітимне керівництво ВО «Батьківщина» Київської області у ЗМІ. 

 Олександр Великондний разом з Майбоженком та Губським «клонували» ВО 

«Батьківщина» в Київській області у 2010 році, організувавши при цьому 

інформаційне висвітлення у ЗМІ неправдивої інформації про діяльність ВО 

«Батьківщина», дискредитував у ЗМІ легітимних голів організацій ВО «Батьківщина» 

в Київській області. 

Окрім того, маю вказати, що у випадку наявності хоча б найменшої 

причетності Костянтина Бондарєва до викладеного зазначеними вище особами, влада 

часів Януковича, не дала б жодного шансу Костянтину Бондарєву залишитись на волі, 

сфабрикувавши кримінальні справи за наявності найменшої можливості. 

 

Відносно зазначеного громадським рухом «Чесно» Богдана Руслана маю 

зазначити, що висновки про його причетність до антикорупційних розслідувань є 

безпідставними, оскільки договір про право видобутку вуглеводнів на частині 

родовищ НАК «Надра України» ТОВ «Європейська газова компанія», яку 

ідентифікують з Богданом Русланом, був укладений між двома суб’єктами 

господарювання за погодженням сторін на взаємовигідних умовах. 

Зазначений договір (договори) проіснував нетривалий час (з березня 2010 року 

по серпень 2010 року) і на підставі рішень судів, відповідно до Господарського 

кодексу України, був розірваний, за невиконанням зобов’язань однієї зі сторін. 

Окрім того, підтвердженням відсутності будь-яких порушень з боку Богдана 

Руслана є відсутність кримінальних справ з цього приводу, а також відсутність будь-

яких зауважень аудиторських перевірок НАК «Надра України» щодо договору між 

НАК «Надра України» та ТОВ «Європейська газова компанія». 



 

Що стосується Сенченка Андрія, маю зазначити, що перевищення витрат на 

безоплатний проїзд, не може вважатись зловживанням державними ресурсами, тим 

більш, з урахуванням того, що перельоти народних депутатів здійснюються виключно 

з метою виконання їх функціональних обов’язків, а відтак і витрати різних народних 

депутатів України суттєво відрізнятимуться одні від одного. 

Зокрема, не є секретом, що Андрій Сенченко був обраний в 2007 році по 

багатомандатному загальнодержавному округу «Блок Юлії Тимошенко» – Виборчий 

блок політичних партій «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», був членом 

Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань Автономної 

Республіки Крим, та представником АРК в ВРУ. 

Відтак, для здійснення своїх повноважень та постійних робочих зустрічей з 

виборцями, як за місцем проживання, у Сімферополі, так і на території АР Крим, 

Андрій Сенченко потребував чисельних та тривалих авіа перельотів з Києва до АР 

Крим. 

Беззаперечно, такі витрати, що пов’язані із реалізацією Андрієм Сенченко 

повноважень народного депутата України виходили за межі бюджету закладеного на 

безоплатний проїзд і такі суми звичайно ж суттєво відрізнялись, від сум грошових 

коштів затрачених народними депутатами України, які балотувались по місту Києву, 

області, та які не потребували жодних витрат на перельоти для спілкування з 

виборцями.  

Звичайно, суми витрат Андрія Сенченка, суттєво відрізнялись від сум витрат 

народних депутатів України, які систематично були відсутні на пленарних засіданнях 

ВРУ. 

Відтак, зазначені витрати, на моє глибоке переконання, не можна розцінювати 

як правопорушення, а навпаки, є доказом сумлінного виконання народним депутатом 

України своїх повноважень, на всій території України. 

Що стосується причетності Андрія Сенченко до незаконного відчуження 

державного підприємства «Феодосійський судомеханічний завод», маю вказати, що 

така інформація є застарілою і на сьогодні безпідставність таких звинувачень 

підтверджена судовими органами. 

Так, вказані звинувачення зводились до того, що начебто Андрій Сенченко 

вмовив Валерія Іващенка (екс в.о. Міністра оборони України) підписати незаконне 

рішення про санацію «Феодосійський судомеханічний завод», у зв'язку із чим у 

подальшому майно «Феодосійського судомеханічного заводу» було реалізовано. 

Перш за все, така версія була народжена та реалізована командою Януковича, 

якою і було порушено та сфабриковано кримінальну справу проти Валерія Іващенка, 

якому інкримінували незаконне ухваленнія рішення про реалізацію майна 

Феодосійського судномеханічного заводу. 

Командою Януковича було вжито усіх заходів щодо доведення поставленої 

мети до логічного завершення – ізоляції Валерія Іващенка, і у квітні 2012 року 

Іващенка було засуджено до позбавлення волі. 



Вказаний незаконний вирок був винесений незважаючи на критику 

сфабрикованості справи з боку Гельсінського комітету, США та Євросоюзу, які 

однозначно та безапеляційно вказали на відсутність складу злочину у діях Іващенка, та 

визнали вирок політичним переслідуванням. 

У подальшому, у квітні 2014 року вказаний вирок було скасовано і Іващенко 

був виправданий. 

Відтак, на сьогодні існує чинне рішення, яке прямо вказує, на відсутність будь-

яких протиправних дій з боку Валерія Іващенка, а відтак, як наслідок і Андрія 

Сенченка.  

З урахуванням чого, вважаю, що зазначати на сайті громадського руху «Чесно» 

інформацію, яка ґрунтується на сфабрикованих кримінальних справах часів 

Януковича, не є коректним, тим більш з урахуванням наявності на сьогодні, чинних 

судових рішень, що прямо доводять відсутність будь-яких порушень з боку Іващенка, 

а відтак і Андрія Сенченка. 

 

Відносно кандидата у депутати Олега Радковського, маю звернути увагу, що 

інформація розміщена на сайті виглядає щонайменш безпідставною та некоректною, 

оскільки приписуючи Олегу Радковському контрабандистську діяльність, 

використання коштів, отриманих від продажу наркотиків при будівництві торгового 

центру, тощо, мають бути щонайменш будь-які докази. 

Нажаль, роблячи висновки про причетність Олега Радковського до певних дій, 

що не відповідають критеріям допустимості діяльності народного депутата України, 

колегія громадського руху «Чесно» посилається на певну статтю опубліковану на 

маловідомому сайті «Одеський політикум», який у свою чергу посилається на 

невідому газету Нью-Йорка (США) «Новое русское слово». 

Вважаю, що такі джерела інформації не заслуговують жодної уваги, а відтак 

така інформація є недостовірною та такою, що не відповідає дійсності. 

   

Що стосується Олега Лукашука, а саме, звинувачень Лукашука, з боку 

депутатів від ВО «Свобода» в порушенні проведення торгів з боку фірми Явір-Інвест, 

яку афілюють з Олегом Лукашуком, маю зазначити наступне. 

Звинувачення Олега Лукашука у порушенні будь-яких норм чинного 

законодавства щодо проведення торгів чи невідповідності матеріалів при будівництві 

водогону фірмою Явір-Інвест, є перш за все безпідставним, оскільки Олег Лукашук на 

сьогодні жодного відношення до фірми не має, жодної посади не займає. Окрім того, 

Олег Лукашук не має жодного відношення до Департаменту житлово-комунального 

господарства та будівництва облдержадміністрації Хмельницької області, яким і було 

проведено тендер. 

По-друге, «Явір-Інвест» виконував роботи по будівництву водогону у 2012 

році. За даними «Віснику держзакупівель», перший договір з «Явір-Інвест» укладався 

у липні 2011 року вартістю 36,49 млн грн., тоді тендер провели за процедурою 

відкритих торгів. 



За наслідками такого тендеру, депутати ВО «Свободи» звернулись до 

правоохоронних органів, проте, наскільки мені відомо, правоохоронні органи не 

знайшли жодних порушень, а ні у проведенні тендеру, а ні у виконанні «Явір-Інвест» 

будівельних робіт, за договором.  

Більш того, Департамент житлово-комунального господарства та будівництва 

облдержадміністрації Хмельницької області 4 лютого 2014 року за результатами 

тендеру уклав угоду з виробничим комерційний підприємством «Явір-Інвест» на 

будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. 

Хмельницького. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель». Роботи за 

договором мають виконуватися до кінця 2014 року. Підрядника обрали за 

неконкурентною процедурою закупівлі в одного учасника. В обґрунтуванні сказано, 

що раніше процедуру відкритих торгів було вже двічі відмінено через відсутність 

достатньої кількості учасників (менше двох пропозицій). 

Відтак, враховуючи, що «Явір-Інвест» і по сьогодні виконує роботи по 

будівництву водогону, відсутності будь-яких претензій з боку правоохоронних 

органів, а також, відсутності взаємозв’язку між діяльністю кандидата у народні 

депутати України та фірмою «Явір-Інвест», маю зробити висновок, що вважати Олега 

Лукашука, таким, що причетний до корупційних схем, є щонайменш некоректним. 

 

Критерії доброчесності депутатів: 

Критерій 1. Прозорість діяльності та підзвітність 

Порушенням критерію вважається: неоприлюднення декларації про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік; ненадання 

автобіографії або відомостей з неї на звернення Руху; ненадання інформації про 

комерційні інтереси депутата на звернення Руху ЧЕСНО, зокрема, інформації про 

наявність належних йому підприємств або корпоративних прав та про передачу цих 

прав в управління, що були зобов’язані зробити народні обранці після виборів. 

Непрозорістю також вважається ненадання на звернення Руху ЧЕСНО 

повного списку помічників-консультантів депутата або ненадання інформації про 

використання коштів, які виділяються депутату з державного бюджету на 

виконання його повноважень. 

Аналізуючи підзвітність народних обранців, Рух також 

враховуватиме отримання або неотримання від них відповіді на своє звернення про 

роботу депутатів із виборцями, а саме про наявність громадської приймальні 

депутата та її роботу, а також наявність звіту про депутатську діяльність в 

цілому. 

Критерій 2. Особисте голосування 

«У якості порушення зараховується неособисте голосування, тобто голосування 

картки депутата під час пленарного засідання Верховної Ради, на якому згідно з 

даними особистої письмової реєстрації народний депутат був відсутній. Також 

порушенням є голосування за іншого депутата, якщо зафіксовано принаймні один 

випадок голосування карткою іншого депутата. Для встановлення порушення 



використовуються трансляції пленарних засідань (на телеканалі «Рада»), 

фотоматеріали, відеозаписи парламентських засідань, програми теленовин, 

повідомлення у ЗМІ та зізнання окремих депутатів у неособистому голосуванні.» 

 

Для оцінки доброчесності депутатів, зокрема щодо особистого голосування  на 

пленарних засіданнях Верховної Ради України, Рух ЧЕСНО використовує дані 

особистої письмової реєстрації депутатів. Тобто, за логікою Руху ЧЕСНО, якщо 

відсутня письмова реєстрація депутата, то він однозначно відсутній на пленарному 

засіданні, а голосування його карткою здійснює інший депутат. 

Однак, такий підхід до визначення факту присутності/відсутності депутата на  

пленарному засіданні ВР України є очевидно помилковим з огляду на наступне. 

Відповідно до ч. 1 ст. 26 Регламенту ВР України у залі засідань Верховної Ради 

народний депутат реєструється за допомогою електронної системи в такий спосіб, що 

унеможливлює здійснення реєстрації замість народного депутата іншою особою.  

З огляду на вказане, законодавством визначено, що гарантією особистої реєстрації 

у залі засідань та особистого голосування є саме реєстрація за допомогою електронної 

системи. 

Разом з тим, письмова реєстрація депутата, за якою Рух визначає факт 

присутності/відсутності депутата на  пленарному засіданні ВР України та його 

особистого голосування, є відповідно до ч. 4 ст. 26 Регламенту ВР України виключно 

підставою для нарахування виплат народному депутату за час участі в пленарних 

засіданнях Верховної Ради. 

А тому, письмова реєстрація депутата є правом народного депутата, а не його 

обов’язком. Наслідком відсутності письмової реєстрації депутата відповідно до Закону 

може бути виключно ненарахування виплат народному депутату за відповідний 

пленарний день. 

Таким чином, відсутність письмової реєстрації депутата за умови його 

електронної реєстрації у залі засідань ВР України не є підставою для висновку про 

його відсутність на пленарному засіданні та здійснення голосування його карткою 

іншим депутатом. 

Підтвердженням тому є, зокрема, журналістське дослідження, яке знайшло своє 

відображення у статті «На сайті Ради – суперечливі дані про відвідуваність депутатів» 

від 20 вересня 2013, що розміщена на сайті Інтернет-видання «Українська правда». 

Виходячи із вказаної статті, дані письмової реєстрації народних депутатів, що 

розміщені на сайті ВРУ є необ’єктивними та не відповідають дійсності. 

 

 

 

 Критерій 3. Незмінність політичної позиції відповідно до волевиявлення 

виборців 

 Порушенням вважається невходження народного депутата, обраного за 

виборчим списком політичної партії або висунутого політичною партією в 



одномандатному окрузі, до складу фракції цієї політичної партії, а також вихід або 

виключення із фракції тієї партії, від якої народний обранець йшов на виборах. Для 

народних депутатів-самовисуванців порушенням вважається неодноразовий перехід 

по фракціях чи групах, а саме другий перехід до нової фракції. 

 Крім того, невідповідністю цьому критерію є “синхронне” голосування з іншими 

фракціями у більш ніж 50% випадків протягом однієї сесії. 

 

 Критерій 4. Належне відвідування засідань парламенту і комітетів 

 Рух ЧЕСНО встановлює кількість пленарних засідань Верховної Ради, які 

депутат пропустив без поважних причин. Це визначається за даними письмової 

реєстрації депутата на початку пленарних засідань.  

Також аналізується відвідування засідань комітету, членом якого є народний 

депутат. Інформацію про присутність депутатів на засіданнях комітетів Рух 

ЧЕСНО отримує шляхом направлення інформаційних запитів до відповідних 

комітетів Верховної Ради України. 

Як уже зазначалось мною, відсутність письмової реєстрації депутата за умови 

його електронної реєстрації у залі засідань ВР України не є безумовною  підставою для 

висновку про його відсутність на пленарному засіданні, а тому визначення належності 

відвідування засідань парламенту таким способом є очевидно неправильним та не 

відображає реального стану речей. 

Окрім того, встановлення кількості пленарних засідань Верховної Ради, які 

депутат пропустив без поважних причин виключно на підставі даних письмової 

реєстрації депутата на початку пленарних засідань є очевидно неможливим з огляду на 

те, що, по-перше, такі дані є необ’єктивними, а, по-друге, дані письмової реєстрації не 

містять інформації щодо поважності/неповажності причин пропуску депутатом 

пленарного засідання. 

Об’єктивне визначення належності відвідування народним депутатом засідань 

комітету, членом якого він є, на сьогодні є очевидно неможливим. Зазначене 

підтверджується, зокрема тим, що парламентська фракція «Всеукраїнського 

об’єднання «Батьківщина», починаючи з __________ і до недавнього часу, знаходилась 

в жорсткій опозиції до влади, а на членів фракції чинився постійний тиск та 

переслідування. А тому, з урахуванням того, що головами більшості ключових 

комітетів були провладні народні депутати, то членів комітетів, які були в опозиції, 

інколи взагалі не повідомляли про проведення засідань комітету. Як приклад, усім 

відоме засідання Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської 

етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України  27 лютого 2013 року щодо 

дострокового припинення повноважень народного депутата України Власенка С.В., 

про яке не було повідомлено 8 членів комітету від фракцій "Батьківщина", "УДАР" та 

"Свобода". 

З огляду на вказане, визначення належності відвідування народними депутатами з 

опозиційних на той час сил засідань комітетів парламенту таким способом є очевидно 

необ’єктивним. 



  

 Критерій 5. Непричетність до порушення прав і свобод людини 

 Порушником вважається народний обранець, щодо якого у відкритих джерелах 

знайдено достовірну інформацію про порушення прав і свобод людини (наприклад, 

посягання на життя і здоров’я людини, порушення екологічних прав, права власності, 

рейдерство, обмеження свободи слова або права на інформацію, дискримінація чи 

«мова ненависті») або про зловживання депутатом своїм правом (наприклад, подання 

позову до журналіста або ЗМІ з вимогою надмірної грошової компенсації моральної 

шкоди тощо). 

 Причетність депутата до порушення прав і свобод людини може полягати як у 

безпосередньому вчиненні відповідних дій або бездіяльності, так і у спонуканні до 

цього інших осіб, прийнятті рішення, що призвело до порушення, приховуванні 

порушення тощо. 

 Враховуються випадки грубого порушення прав або неодноразові випадки 

незначних порушень. Невідповідністю також вважається ініціювання та голосування 

в парламенті за законопроект, прийняття якого може призвести до порушення прав і 

свобод людини згідно з висновками правозахисних організацій. 

Відповідно до встановлених Рухом критеріїв порушником прав і свобод людини є 

народний депутат, який звернувся до суду з позовом до журналіста або ЗМІ з вимогою 

надмірної грошової компенсації моральної шкоди. 

Однак, такий підхід до визначення депутата порушником є очевидно 

неправильним з огляду на наступне. 

По-перше. Народні депутати є публічними особами, а тому з тих чи інших підстав 

час від часу наражаються на критику зі сторони чи то звичайних громадян, чи то 

підприємців, чи інших політиків та публічних осіб. Дуже часто така критика, а також 

інформація, яку поширює та чи інша особа, є очевидно несправедливою, або, навіть, 

завідомо неправдивою. Інколи поширення такої очевидно неправдивої інформації є 

також замовним.  

Разом з тим, поширена будь-ким завідомо неправдива, не перевірена, нічим не 

підтверджена інформація стає надбанням широкого кола громадян шляхом поширення 

її у ЗМІ. Більше того, численні репости (копіювання, передрукування) у багатьох ЗМІ 

однієї і тієї ж інформації створюють хибну уяву про її правдивість та підтвердженість. 

У подальшому така інформація «подається», як достовірна, в тому числі і Рухом 

ЧЕСНО. 

Таке поширення неправдивої та необ’єктивної інформації не лише щодо депутата, 

а й щодо будь-якої особи може завдати значної шкоди їх честі і гідності, а у випадку 

народного депутата – рейтингу тієї політичної сили, яка його висунула у народні 

депутати. 

Залишення без уваги та неспростування такої інформації за принципом 

«мовчазної згоди» буде, фактично, її підтвердженням та може мати дуже негативні 

наслідки. 



На сьогодні єдиним способом захисту від поширення недостовірної інформації є 

спростування такої інформації у той спосіб, у який вона була поширена, а також 

відшкодування моральної шкоди. З цією метою особа, відносно якої була поширена 

недостовірна інформація, вимушена звертатись до суду з позовом про захист честі і 

гідності. 

Процесуальне законодавство вимагає під час розгляду справ даної категорії 

залучати у якості співвідповідача ЗМІ, який поширив таку інформацію, оскільки 

рішення у справі може вплинути на його права та обов’язки. Як наслідок, у разі 

підтвердження недостовірності поширеної інформації, відповідачі: особа, яка озвучила  

таку інформацію та ЗМІ, який її поширив, несуть солідарну відповідальність. 

Таким чином, подання позовів до журналістів чи ЗМІ є у вказаних випадках 

вимогою національного законодавства, а тому визнання таких дій Рухом ЧЕСНО 

порушенням прав і свобод людини чи зловживанням депутатом своїм правом є 

очевидно неправильним. 

По друге. Чіткий розмір грошової компенсації моральної шкоди неможливо 

визначити законодавчо, оскільки він залежить від багатьох факторів, зокрема  

характеру  та обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних тощо), яких зазнала 

особа, характеру немайнових втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо) та з 

урахуванням ступеню зниження престижу, ділової репутації, час та зусилля, необхідні 

для відновлення попереднього стану. 

Таким чином, питання розміру грошової компенсації моральної шкоди 

покладається виключно на розсуд суду, який розглядає таку справу, та у найменшій 

мірі залежить від того розміру, який вказала потерпіла особа у позові. 

З урахуванням зазначеного, звернення народного депутата з позовом до 

журналіста або ЗМІ з вимогою надмірної грошової компенсації моральної шкоди не 

означає безумовне задоволення його позовних вимог у повному обсязі, а сам факт 

звернення очевидно не може бути об’єктивним критерієм для оцінки його причетності 

до порушення прав і свобод людини. 

 

 

 Критерій 6. Непричетність до корупції та інших зловживань 

 У своїй оцінці Рух виходить із раніше оприлюдненої, обґрунтованої інформації, 

яка дає вагомі підстави припустити можливу причетність депутата до корупції у 

широкому розумінні – від хабарництва, сприяння призначенню на посаду близьких осіб, 

зловживання із земельними ресурсами або під час державних закупівель, участі 

депутата у привласненні державного чи комунального майна, – до порушення вимог 

щодо несумісності, прийняття рішень за наявності конфлікту інтересів або 

підтримки законопроектів, що сприяють корупції. 

 Також враховуються випадки зловживання статусом народного депутата, 

зокрема: отримання депутатом нагород, відзнак, особливих пільг з використанням 

свого статусу (автомобільних номерів Верховної Ради, пропусків, державної 



квартири), а також перевищення норм транспортних чи інших бюджетних витрат 

на одного народного депутата. 

Як зазначено на сайті Руху Чесно, у своїй оцінці причетності/непричетності 

народного депутата до корупції та інших зловживань Рух виходить «…із раніше 

оприлюдненої, обґрунтованої інформації, яка дає вагомі підстави припустити 

можливу причетність депутата до корупції». 

Таким чином, виходячи із наявної на сайту Руху ЧЕСНО інформації, Рух 

фактично звинувачує кожного другого депутата у корупції, виходячи здебільшого із 

своїх суб’єктивних припущень щодо можливої причетності депутата до корупції, 

опираючись при цьому, як правило, на нічим не підтвердженні повідомлення у ЗМІ. 

На моє глибоке переконання, звинувачення особи в корупції не може 

ґрунтуватись на даних, отриманих зі ЗМІ. Як я вже зазначала вище, будь-яка 

недостовірна інформація, якщо вона може викликати суспільний інтерес, стає 

надбанням широкого кола громадян шляхом поширення її у ЗМІ. Більше того, 

численні репости (копіювання, передрукування) у багатьох ЗМІ однієї і тієї ж 

інформації створюють хибну уяву про її правдивість та підтвердженість. У 

подальшому така інформація «подається», як достовірна, в тому числі, нажаль, і Рухом 

ЧЕСНО.  

Як наслідок, прямі звинувачення народних депутатів у корупції здебільшого 

засновані на повідомленнях зі ЗМІ є необ’єктивними, не обґрунтованими та не 

підтвердженими жодним доказом. 

 

 

 

 Критерій 7. Відповідність стилю життя задекларованому майновому стану 

 Порушення має місце, коли витрати народного депутата неспівмірні з його 

задекларованим майновим станом (майновим станом його сім`ї), тобто коли 

витрати явно перевищують декларовані доходи за відповідний період часу. Зокрема, 

враховується користування дорогими аксесуарами, транспортними засобами; значні 

витрати (дорогий ремонт помешкання, екзотичний відпочинок тощо); витрачання 

значних коштів на благодійність; або набуття у власність дорогої нерухомості, 

цінних паперів тощо. 

 

На моє глибоке переконання, звинувачення людини у невідповідності її стилю 

життя задекларованому майновому стану є виключно суб’єктивною точкою зору 

відповідної особи чи кола осіб, а, отже, не може відображати реальний стан речей у 

цьому питані.  

На моє глибоке переконання, формулювання даного критерію при оцінці 

доброчесності депутатів є неправильним за своєю суттю. За логікою Руху ЧЕСНО, 

людина може та повинна жити протягом року виключно за рахунок тих коштів, які 

вона заробила та задекларувала у відповідний період часу. Багато людей до обрання їх 

народними депутатами мали можливості отримувати суттєвий прибуток від своєї 



професійної, наукової чи підприємницької діяльності і досягти того рівня і стилю 

життя за рахунок доходів, отриманих до обрання їх народними депутатами.  

На мою думку, такий критерій, як невідповідність стилю життя задекларованому 

майновому стану скоріше має оцінюватись не з точки зору рівня життя, а з точки зору 

правильності внесення відомостей до податкової декларації, і у разі виявлення та 

підтвердження у встановленому законом порядку недостовірності внесеної інформації, 

такий депутат повинен нести відповідальність, передбачену законом.  

 

 


