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В ЄДНОСТІ — СИЛА!
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ВИДАВАЛАСЯ З СІЧНЯ 1909 РОКУ КРАЄВИМ СОЮЗОМ 
РЕВІЗІЙНИМ У ЛЬВОВІ, ВІДНОВЛЕНА У БЕРЕЗНІ 2005 РОКУ 

ОБ’ЄДНАННЯМ «САМОПОМІЧ» У ЛЬВОВІ

«САМОПОМІЧ» ПРОПОНУЄ ДОЗВОЛИТИ 
ПЕНСІОНЕРАМ НАДСИЛАТИ ДОВІДКИ ПОШТОЮ

ТАРИФИ НЕ МАЮТЬ БУТИ ШОКОВИМИ 
ДЛЯ ГРОМАДЯН, — БАБАК

 В УКРАЇНІ ЗМІНИВСЯ ПРЕЗИДЕНТ. 
ВЕРХОВНА РАДА. УРЯД. У ПАРЛА-
МЕНТ ПРИЙШЛИ ДЕМОКРАТИЧНІ 
СИЛИ. 
 ЗРЕШТОЮ, ЗМІНЮЄТЬСЯ КОЖЕН 
ІЗ НАС — ЩОДНЯ РОБИМО ВЕЛИКІ 
І МАЛЕНЬКІ КРОКИ, АБИ ЖИТИ 
КРАЩЕ. МИ СТАЛИ СИЛЬНІШІ, ВІД-
ПОВІДАЛЬНІШІ, МИ ЗАХИЩАЄМО 
СВОЮ ЗЕМЛЮ ВЕЛИКОЮ ЦІНОЮ – 
ЦІНОЮ ЖИТТЯ.

 Однак не змінюються міста, містечка, 
села – там засіли місцеві януковичі, за-
харченки й ківалови. Це ті, хто руйнував 
країну і свої міста за часів диктатора. 
Україна пограбована. І її продовжують 
грабувати у ці хвилини. Тому ми не мо-
жемо більше чекати на місцеві вибори. 
Вони мусять відбутися восени 2015 року, 
а українці мають обрати собі нову владу, 
це наш шанс на реальне оновлення.
 Екс-регіонали хочуть цьому завадити. 
Вони сподіваються перенести місцеві 
вибори. Сподіваються, що українці роз-
чаруються у владі і знову їх підтримають.
 «Самопоміч» у парламенті сьогодні 
відстоює найпрозоріші механізми для 
нової виборчої системи. Вибори мають 
відбутися за відкритими списками, аби 
люди могли обирати тих, кого знають, а 
не кота у мішку.
 Окрім того, міста з новою владою по-
винні отримати більше повноважень, 
адже часто «клерки» зверху гальмують 
добрі ініціативи. Наше завдання – повер-
нути містам і селам повноваження і дати 
їм їхні гроші. Їм треба дати можливість 
стати сильними. Бо тільки сильні міста 
збудують сильну державу. Фото: Юрій Дячишин

У «САМОПОМОЧІ» ЗАКЛИКАЮТЬ МІН-
СОЦПОЛІТИКИ ТЕРМІНОВО ВЖИТИ 
ЗАХОДІВ, АБИ ЗМЕНШИТИ БЮРОКРА-
ТІЮ ПРИ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ ГРО-
МАДЯНАМ, КОТРІ НЕ ПОДАЛИ ДОВІД-
КИ ПРО ТЕ, ЩО ВОНИ НЕ ПРАЦЮЮТЬ.

 Як повідомив голова фракції Об’єднання 
«Самопоміч» Олег Березюк, масовими є ви-
падки, коли у непрацюючих пенсіонерів, які 
отримують пенсію розміром 2500 грн, було 
знято 15% податку через те, що вони не по-

ТАРИФИ НЕ МАЮТЬ БУТИ ШОКОВИМИ 
ДЛЯ ГРОМАДЯН. НАВПАКИ, ВОНИ ПО-
ВИННІ БУТИ ЗРОЗУМІЛИМИ. ПРО ЦЕ 
ЗАЯВИЛА ДЕПУТАТ ФРАКЦІЇ ОБ’ЄДНАН-
НЯ «САМОПОМІЧ» АЛЬОНА БАБАК.

 Депутат пропонує на законодавчому рівні 
створювати умови, за яких споживач матиме 
доступ до інформації про розмір і обгрунто-
ваність тарифу до його затвердження, а не 
після.
 Для цього, зазначає нардеп, потрібно ухва-
лити законопроект про Національну комісію 

дали необхідних довідок.
 «У пенсіонерів, з яких гроші на податок 
вже були стягнуті, вимагають приїхати у пен-
сійний фонд з трудовою і написати заяву, що 
вони не працюють. І лише після цього людині 
обіцяють протягом двох місяців повернути 
зняті гроші», – розповів Олег Березюк. У чет-
вер ми провели зустріч із міністром соціаль-
ної політики Павлом Розенком і обговорили 
цю проблему. Адже для літніх людей стояти у 
чергах фізично складно», – зауважив він.

 Фото: Назар Пархомик  Фото: www.razanira.com

електроенергетики та комунальних послуг, 
котрий готує Кабмін спільно з експертами.
  «Ми мусимо створити умови, коли спожи-
вач завчасно буде бачити і розуміти тарифну 
політику. Для цього ми створили робочу гру-
пу з вивчення обґрунтованості підвищення 
тарифів, звіт якої буде презентовано у Вер-
ховній Раді на початку травня», — також пові-
домила Альона Бабак.
  Основне питання, яке вивчає ця робоча 
група, – чи враховується якість послуг при 
формуванні тарифу і як відбувається облік 
енергоресурсів від етапу їх виробництва до 
продажу.

ЛЮДИ ПОВИННІ ОБИРАТИ ТИХ, КОГО ЗНАЮТЬ, ХТО 
ПРЕДСТАВЛЯЄ ЇХНІ ІНТЕРЕСИ, А НЕ КОТА У МІШКУ

УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ОБРАТИ СОБІ НОВУ ВЛАДУ НА МІСЦЯХ, ЦЕ НАШ ШАНС НА РЕАЛЬНЕ ОНОВЛЕННЯ
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ЧИ ВДАСТЬСЯ ЗДОЛАТИ СЕПАРАТИСТСЬКІ НАСТРОЇ У МІСТІ ТА ВБЕРЕГТИ МАРІУПОЛЬ ВІД РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ?

 ПІСЛЯ АНЕКСІЇ КРИМУ ТА НАСТУПУ РФ НА 
ДОНБАС МАРІУПОЛЬ ЗУМІВ ЗАЛИШИТИСЯ 
УКРАЇНСЬКИМ. ПРОТЕ НАВІТЬ ОБСТРІЛИ 
МІКРОРАЙОНУ СХІДНИЙ З РОСІЙСЬКИХ 
«ГРАДІВ» НЕ ЗУПИНИЛИ СЕПАРАТИСТСЬКІ 
НАСТРОЇ У ЧАСТИНИ МАРІУПОЛЬЦІВ ТА 
ПРЕДСТАВНИКІВ ТАК ЗВАНИХ «МІСЦЕВИХ 
БІЗНЕС-ЕЛІТ», ЗРОЩЕНИХ ЩЕ У ЧАСИ ЯНУ-
КОВИЧА.
 
 Перше, що впадає в очі у півмільйонному місті, яке розта-
шоване за кілька десятків кілометрів від передової, – це 
відсутність людей на вулицях. На будинках свіжі написи із 
вказівниками про розташування бомбосховищ, на білбордах 

– «соціальна реклама» з жовто-синіми стягами та гаслами 
«Маріуполь – це Україна». Крамниці, ринки працюють, курсує 
громадський транспорт. Проте сквери й дитячі майданчики 
зовсім порожні.
 Координатор волонтерської організації «Новий Маріу-
поль» пані Марія каже, що з міста виїхало не більше 20% 
населення. Настрій у проукраїнських активістів бойовий, про-
сять владу докласти всіх зусиль, аби не допустити окупації 
міста російськими військами. Але, зауважує волонтер, люди 
почуваються покинутими. Адже більшість проблем прифрон-
тового міста маріупольці змушені вирішувати самостійно.
Забезпечення ліками військового шпиталю, підтримка бійців, 
допомога постраждалим від обстрілів, інформування про за-
ходи безпеки – вже традиційно ці питання швидше за чинов-
ників вирішують самі активісти.
 Представники місцевої влади ж більш зайняті освоєнням 
коштів, але про відновлення зруйнованих об’єктів інфра-

структури все ж звітують. Зазначають, що потрібно ще грошей 
на відновлення житлових будинків. Пропозицію показати 
громаді та донорам, на що саме витрачено кошти, мер Маріу-
поля Юрій Хотлубей сприймає без ентузіазму. Щодо будівни-
цтва фортифікаціних споруд довкола міста, на які з держбюд-
жету виділено майже мільярд гривень (для всієї лінії фронту), 
міський голова розповідає, що вже залучено містоутворюючі 
підприємства, підконтрольні олігархам. Пропозиції громади 
залучити до виконання будівельних робіт малий та середній 
бізнес, а не монополістів, викликає опір міської адміністрації.
 Те, як тривають роботи з укріплення міста, вже не вперше 
приїжджають перевірити депутати фракції Об’єднання «Са-
мопоміч». Під час останньої перевірки до них приєдналася і 
віце-спікер парламенту Оксана Сироїд.
 Висновки парламентарів, на жаль, невтішні. Як зазначає 
депутат фракції Об’єднання «Самопоміч» Тарас Пастух, на-
разі місто фактично не укріплене. Реальні будівельні роботи 
розпочалися лише всередині квітня, до сьогодні не укладено 
контрактів з виконавцями робіт. На тих об’єктах, де захисні 
споруди вже зводять, є технічні прогалини, які знижують обо-
ронну функцію фортифікацій.
 «Траншеї зроблено заглибокі. Звісно, їх можна частково 
засипати, але вже розрихлений ґрунт після першого дощу пе-
ретвориться на болото. Ширина ж окопів – 60-70 см, пересу-
ватися у них солдату в амуніції досить складно. Розминутися 
двом бійцям чи евакуювати звідти поранених – неможли-
во», – констатує депутат «Самопомочі» Роман Семенуха після 
огляду одного з укріплень другої лінії оборони.
 Військових же турбує питання демілітаризації селища Ши-
рокине, що за 20 км від Маріуполя. Відповідно до Мінських 
домовленостей, воно має залишатися за українською сторо-
ною, проте на сьогодні 70% селища контролюють бойовики. 
Силами батальйонів «Донбас» та «Азов» утримується решта 
території.

 Як кажуть самі бійці, якщо залишити свою висоту, її одразу 
займуть терористи й отримають плацдарм для прямої атаки 
на Маріуполь. Тому наміру залишати Широкіне не мають. Ка-
жуть, що до останнього подиху триматимуть позиції, хоч би 
які накази дало військове командування та Генштаб. Просять 
депутатів передати їхнє прохання президентові – більше не 
здавати ні метра української землі, вмитої кров’ю патріотів.
 Водночас дякують депутатам за ухвалений у першому чи-

танні закон, котрий дозволить бійцям з іноземним громадян-
ством офіційно служити у лавах ЗСУ. Боєць із неукраїнським 
громадянством  та позивним «Шах» розповідає, що вже біль-
ше року служить з батальйоном «Донбас» в АТО, проте офі-
ційного оформлення не має. Гроші для утримання своєї сім’ї 
отримує не від держави, а від братів по зброї, котрі із власних 
мізерних зарплат допомагають йому, хто скільки може. Каже, 
якщо завтра загине – його родина навіть не зможе отримати 
довідки, де це сталося.
 Гуртує хлопців одне – бажання збудувати Україну, про яку 
мріяли їхні товариші, котрі вже полягли у боях за рідну землю.
Депутати ж обіцяють докласти всіх зусиль, аби бажання і во-
яків, і маріупольських волонтерів почули в Адміністрації пре-
зидента України та уряді. Зокрема мають намір добиватися 

відставок винних у саботажі оборони – керівника Генштабу 
Віктора Муженка, міністра оборони Степана Полторака та гу-
бернатора Донецької області Олександра Кіхтенка.
 Крім того, у «Самопомочі» пропонують створити постійно 
діючу моніторингову групу з народних депутатів, щоб контро-
лювати ситуацію на фронті.
 Як каже почесний комбат Семен Семенченко, депутатам 
необхідно особисто виїжджати у зону проведення АТО на 
Донбасі – щоб на місці перевіряти, якими темпами зводяться 
фортифікації, хто освоює виділені на них кошти, які частини 
ЗСУ та Нацгвардії і з яким озброєнням перебувають на пере-
довій.

Віра Прохира

Фото: Назар Пархомик

ГОЛОВНЕ ПРОХАННЯ МЕШКАНЦІВ 
МАРІУПОЛЯ ДО ВЛАДИ – ЗАХИСТИТИ ЇХ 

ВІД РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ, — СИРОЇД

ЧИНОВНИКИ, ПРИЧЕТНІ ДО САБОТАЖУ 
ОБОРОНИ МАРІУПОЛЯ, МАЮТЬ ЗА ЦЕ 

ВІДПОВІСТИ, — СЕМЕНЧЕНКО

ДЕПУТАТИ «САМОПОМОЧІ» ТА ВІЦЕ-СПІКЕР ПАРЛАМЕНТУ 
ОЗНАЙОМЛЮЮТЬСЯ З ПЛАНОМ ФОРТИФІКАЦІЙНИХ УКРІПЛЕНЬ 
МАРІУПОЛЯ У НАПРЯМКУ ВОЛНОВАХИ

ТРАНШЕЇ ІІ ЛІНІЇ ОБОРОНИ, ЗРОБЛЕНІ БУДІВЕЛЬНОЮ ТЕХНІКОЮ, 
ЗАГЛИБОКІ І ЗАВУЗЬКІ. ЩОБ ВОНИ СТАЛИ ПРИДАТНИМИ ДЛЯ 
ОБОРОНИ, ЇХ ДОВЕДЕТЬСЯ ВДОСКОНАЛЮВАТИ ВРУЧНУ 
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ПРОВЕСТИ НЕ МОЖНА ВІДКЛАСТИ 

 Кулуарами ширяться чутки, що вибори 
до місцевих рад можуть перенести на бе-
резень 2016 року. Мовляв, є сенс цьогоріч 
надати нові повноваження теперішнім 
складам місцевих рад, а обирати нові — 
уже навесні. «Ми не можемо дозволити 
собі зволікати з виборами, адже у нас на 
місцях по всій Україні зберігаються еліти 
часів Януковича, – переконана віце-спі-
кер парламенту Оксана Сироїд. – Якщо 
не звільнити їх із посад через вибори, 
вони фактично відновляться, повністю 

легітимізуються на своїх місцях». 
 За її словами, категорично не можна 
проводити вибори на окупованих тери-
торіях, допоки вони не повернуться під 
юрисдикцію України: «Передусім потріб-
но вирішити, як відтермінувати вибори у 
прифронтових територіях, де більшість 
міст і сіл зруйновані, а громади не змо-
жуть сформувати свої представниць-
кі органи». Друга категорія – це великі 
прифронтові міста, обласні центри: Хар-
ків, Дніпропетровськ, Маріуполь. Безу-
мовно, тут потрібно проводити вибори, 
однак держава має насамперед подбати 
про безпеку і про те, як запобігти фаль-
сифікаціям.

НЕ ВСЕ УЗГОДИЛИ

 Наразі таки вдалося досягти згоди – 
вибори відбудуться, відповідно до Кон-
ституції, 25 жовтня 2015 року. «Цю по-
зицію підтримав і президент, тож більше 
цього питання порушувати не будуть», 
– переконує Руслан Сидорович, нардеп 
від «Самопомочі» та член Конституційної 
комісії Верховної Ради.
 За його словами, у роботі над вибор-
чим законодавством наразі дискусійни-
ми є питання щодо систем, однак робо-
та ведеться доволі інтенсивно. «Всі ми 
розуміємо величину суспільного запиту 
на проведення виборів та об’єктивну 
потребу перезавантажити владу на міс-
цях. Найближчим часом комісія разом 
із експертними групами планує кінцево 
вийти на моделі виборчих систем, тобто 
процедури обрання голів та депутатів 
сільських, селищних і міських рад. Наразі 
позиція така, що голів великих міст варто 
обирати у два тури, а депутатські корпу-

си мають формуватися на основі виборів 
за пропорційною системою з відкритими 
списками», – зазначає нардеп. Також у 
змінах до закону передбачать скорочен-
ня кількості депутатів місцевих рад. 

КАМЕНІ СПОТИКАННЯ

 Не всі фракції у Раді, однак, готові змі-
нювати виборчу систему. Серед парла-
ментарів є пропозиції не вносити змін 
до закону про вибори до місцевих рад, 
а жовтневе волевиявлення провести за 
старою, змішаною системою. Останній 
варіант суперечить коаліційній угоді та, 
на думку віце-спікера Оксани Сироїд, є 
нечесним і безвідповідальним стосовно 
громадян: «Політичні сили сьогодні не-
виправдано чутливі до власних рейтин-
гів. Партії не можуть визначитись, яка 
ж виборча система буде гарантувати їм 
максимальну кількість голосів. Я вважаю, 
що сьогоднішня виборча система є надто 
недосконалою, і закон про місцеві вибо-
ри потребує змін». 
 Інша проблема полягає у тому, що, 
якщо вдасться внести зміни до Конститу-
ції, обрані на жовтневих виборах органи 
функціонуватимуть недовго. «В основ-
ному законі буде закладено ідею об’єд-
нання громад, тож як тільки цей процес 

почнуть запроваджувати, потрібно буде 
перепризначати вибори. Наприклад, 
якщо зараз три села оберуть собі трьох 
сільських голів та три сільські ради, то, 
коли ці села вирішать об’єднатись, їм по-
трібно буде вибрати одного голову гро-
мади й одну раду», – пояснює заступник 
голови Верховної Ради.  

ПОЗИЦІЯ

 Фракція «Самопомочі» у парламенті 
відстоює якнайпрозоріші механізми для 
нової виборчої системи. «У регіонах та 
великих містах має бути пропорційна 
система з відкритими списками. Там, де 
діятиме мажоритарна система, вона буде 
багатомандатною, аби люди могли обра-
ти тих, кого знають, хто представляє їхні 
інтереси, а не кота в мішку виключно за 
політичною франшизою», – переконана 
Оксана Сироїд. 
 Також, з її слів, фракція підтримує 
проведення місцевих виборів частіше, 
кожних 3-4 роки. «Як ми бачимо, Украї-
на змінюється дуже швидко, і за чотири 
роки при владі опиняються ті люди, які 
не відображають нинішніх інтересів та 
потреб», – зазначає нардеп.
 Водночас політична партія Об’єднан-
ня «Самопоміч» не будує грандіозних 

РОМАН СЕМЕНУХА, ЧЛЕН КОМІТЕТУ ВР З 
ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ЗВ’ЯЗКУ

ЄГОР СОБОЛЄВ, ГОЛОВА КОМІТЕТУ ВР З 
ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

 «Самопоміч» пропонувала провести 
місцеві вибори ще на початку поточного 
року, тому у жовтні вони повинні відбу-
тись однозначно і, сподіваємось, за но-
вим законодавством. 
 Ми пропонуємо не змінювати вибор-
чу систему до сільських, селищних та 
районних рад, тобто залишити одноман-
датні виборчі округи. Вибори до міських 
рад великих міст мають відбуватися за 
відкритими партійними списками, адже 
саме пропорційна система з відкритими 
списками дасть змогу обирати не лише 
партію, але й конкретних людей. 
 На виборах до рад має залишитись 
прохідний бар’єр, щоб відсіяти мар-
гінальні партії. 

 Вибори до місцевих органів влади ма-
ють відбутися восени цього року в усіх 
містах України, включно зі столицею. Це 
вимога Конституції, і це вимога демо-
кратії. Ми не маємо права навіть думати 
про можливість відтермінування виборів. 
 Зараз відбувається величезний тиск 
екс-регіоналів щодо перенесення ви-
борів у місцеві органи влади. Вони дуже 
хочуть, щоб вибори не відбулися, бо 
сподіваються на реванш і повторення 
2010 року – що люди розчаруються у 
владі та проголосують за них. 
 Тому одним із ключових завдань пар-
ламенту має стати забезпечення прозо-
рих і чесних місцевих виборів. 

1 ст.

планів на розширення свого представ-
ництва у регіонах під вибори. «Ми не 
маємо на меті потрапити у 900 місцевих 
рад. У регіонах, де працюють ініціативні 
групи Об’єднання, де наші активісти при-
носять користь громаді, ми будемо йти на 
вибори», – стверджує народний депутат, 
голова виконкому партії Олег Лаврик. 
Натомість у регіонах чи містах, де ініціа-
тивні групи «Самопочі» не функціону-
ють, партія не підтримуватиме окремих 
кандидатів. «Ми прагнемо, аби громади 

делегували своїх людей, яких вони зна-
ють та які будуть представляти інтереси 
населення. Більшість людей, які прихо-
дять до нас, щоб створити ініціативну 
групу, прагнуть прийти до влади, і лише 
тоді обіцяють щось робити. Наша пози-
ція інша – якщо людина проявила себе, 
допомогла громаді без владних повно-
важень, ми будемо її підтримувати», – 
зазначає нардеп. 

Марія Юрків

КАТЕГОРИЧНО НЕ МОЖНА ПРОВО-
ДИТИ ВИБОРИ НА ОКУПОВАНИХ 
ТЕРИТОРІЯХ, ДОПОКИ ВОНИ НЕ 

ПОВЕРНУТЬСЯ ПІД ЮРИСДИКЦІЮ 
УКРАЇНИ, — СИРОЇД

ВДАЛОСЯ ДОСЯГТИ ЗГОДИ: 
ВИБОРИ ВІДБУДУТЬСЯ, 

ВІДПОВІДНО ДО КОНСТИТУЦІЇ, 
25 ЖОВТНЯ 2015 РОКУ, — СЕМЕНУХА
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АКТИВІСТИ «САМОПОМОЧІ» ВІДКРИ-
ВАЮТЬ БЕЗОПЛАТНІ ЦЕНТРИ ЮРИ-
ДИЧНОЇ ДОПОМОГИ І У ВЕЛИКИХ МІ-
СТАХ, І В МАЛИХ МІСТЕЧКАХ. 

 Навіть у приймальнях, які відкрилися 
зовсім нещодавно, щодня буває більше де-
сяти відвідувачів. Найбільше – у Львові та 
Києві: від 90 до 120.
 Найчастіше люди потребують допомоги 
у вирішенні справ, пов’язаних із трудовим 
законодавством, порядком успадкування, 
захистом прав споживачів і, звісно, житло-
во-комунальних питань.
 У приймальнях, які працюють неподалік 

ОСТАННІ НОВИНИ НА
samopomich.ua

НОВИНИ
•

ІСТОРІЯ
•

ПРІОРИТЕТИ
•

ФРАКЦІЯ
•

КОНТАКТИ ОСЕРЕДКІВ

samopomich@samopomich.in.ua

www.facebook.com/samopomich.ua

twitter.com/SamopomichUA

ВЖЕ ПОНАД 10 РОКІВ «САМОПОМІЧ» БЕЗКОШТОВНО ДОПОМАГАЄ ЛЮДЯМ ВИРІШИТИ ЇХНІ ЮРИДИЧНІ ПРОБЛЕМИ

 «Ми поставили за мету зібрати кошти 
на автомобілі для АТО, в яких, за словами 
бійців з передової, зараз є дуже вели-
ка потреба. Тому почали проект "Врятуй 
життя солдату". Збираємо гроші різни-
ми способами, один з них – гаражний 
розпродаж», – розповідає представник 
«Самопомочі» Оксана Бачинська.
 Активісти «Самопомочі» запрошують 
усіх небайдужих долучитися до збору 
речей і взяти участь у розпродажі.
 «Просимо тернополян приносити речі 
у наш офіс на вулиці Руській, 52, – каже 
учасник громадської організації Едуард 
Биндас. – Якщо це щось важке чи велике, 
телефонуйте за номером 52-27-27, приї-
демо й заберемо. Кожну річ, яку беремо 
у когось для продажу, сфотографуємо та 
внесемо  базу з окремим номером. Тобто 
нічого не загубимо і не втратимо. За про-
дане відзвітуємо. А те, що залишиться, по-
вернемо. Кожну річ просимо укомплекту-
вати наліпкою, стікером чи запискою з 
прізвищем та ім’ям, номером телефону та 
сумою, за яку варто її продавати».
 Таким чином організатори мають 
намір до 20 травня (саме до цієї дати 
можна приносити речі) зібрати в офісі 
колекцію речей, що принесуть мешканці 
Тернополя, аби вже 24 травня виставити 
їх на продаж у центральній частині міста.

ЯРМАРОК ІЗ ПРОДАЖУ ВЖИВАНИХ, АЛЕ ЦІКАВИХ ТА ПОТРІБ-
НИХ РЕЧЕЙ ВІДБУДЕТЬСЯ 24 ТРАВНЯ У ТЕРНОПОЛІ, НА МАЙ-
ДАНІ ВОЛІ. КОШТИ ЗБИРАТИМУТЬ НА АВТОМОБІЛІ ДЛЯ АТО.

 ПОСАДОВЦІВ, КОТРІ ПІДЛЯГА-
ЮТЬ ЛЮСТРАЦІЇ, ВНЕСЛИ ДО ОН-
ЛАЙН-РЕЄСТРУ. 
 Люстрацію в Україні можуть прове-
сти виключно громадяни за допомогою 
медіа та власної активності. Про це зая-
вив заступник голови фракції Об'єднан-
ня «Самопоміч» Єгор Соболєв.

 Нардеп наголосив, що цей реєстр – це 
інструмент, який допоможе громадянам 
люструвати високопосадових мародерів, 
які не хочуть іти з посад. 
 «Очищення влади не проведуть поса-
довці, оскільки вони самі причетні до 
клептократичної машини, від якої нам і 
потрібно очистити державу. Це можуть 

зробити лише громадяни за допомогою 
медіа», – зауважив Соболєв. 
  До реєстру потрапили люди,  що за-
ймали посади у період розкрадання 
держави режимом Януковича, а також 
ті, які працювали на ключових посадах 
у період Євромайдану. Постійна адреса 
Реєстру: lku.org.ua/registry.

 Уже зараз у реєстр внесено 755 осіб, 
нові прізвища туди додаватимуть, коли 
надходитиме інформація.
 До реєстру потрапили не тільки ті по-
садовці, які були звільнені, відповідно 
до вимог Закону «Про очищення влади», 
але й ті, які звільнилися за власним ба-
жанням. 

lku.org.ua/registry

від зони АТО, звісно, є чимало звернень 
щодо отримання статусу учасника АТО, ста-
тусу тимчасових переселенців, призначен-
ня пільг, тлумачення норм Закону України 
«Про затвердження Указу Президента про 
часткову мобілізацію» та Закону «Про вій-
ськовий обов’язок і військову службу».
 
Довідатись, чи є у вашому місті така прий-
мальня, та записатися на консультацію ви 
можете, зателефонувавши в осередок «Са-
мопомочі» у вашому місті. 

 Номер телефону шукайте на сайті: 
http://samopomich.ua/regions/.


