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Дніпровський  центр  соціальних  досліджень

Дніпровський центр  соціальних досліджень (ДЦСД),  зоснова-ний у 
квітні  1999  року  в  м.  Дніпропетровську,  є  незалежною  громад-ською  та 
дослідницькою організацією, яка  концентрує свою увагу на  здійсненні впливу 
на  суспільно-політичне  життя  Дніпропетровського   регіону,  розвитку 
громадянської активності шляхом проведення  нау-кових та публічних акцій, 
організації  публічних  дискусій  (семінарів,  “круглих  столів”,  конференцій), 
проведенні  досліджень та публікацій  в ЗМІ. 

Експерти ДЦСД приділяють увагу вивченню проблеми фор-мування 
в  регіоні  інститутів  громадянського  суспільства,  досліджуючи   процеси 
політичної  структуризації,  роль  громадської  думки,  зміни  в   політичній 
культурі  населення,  форми,  методи,  зміст  передвиборчих   кампаній  у 
Дніпропетровській  області,  розвиток  і  взаємодію  органів   місцевого 
самоврядування та громадських об’єднань.

Протягом  1999–2001  р.р.  в  рамках  програми  співробітництва  з 
Національним  фондом  підтримки  демократії  ДЦСД  провів  такі  семіна-рів, 
“круглих  столів”, конференцій.

У  дискусіях,  що  відбувалися  в  ході  роботи  “круглих  столів”  та 
семінарів,  брали  участь  лідери  партійних,громадських  та  профспіл-кових 
організацій, керівники та відповідальні працівники місцевих  органів влади й 
самоврядування, народні депутати України.
Оцінки,  думки,  позиції  учасників  обговорень  були  опубліковані  в 
інформаційно-аналітичних  виданнях  ДЦСД.

В  1999  році  на  обласному  телебаченні  ДЦСД  започаткував 
інформаційно-аналітичний проект “Політика і політики”. Основний  акцент у 
цій телепередачі було зроблено на визначенні точки зору  учасників стосовно 
проблем громадсько-політичного життя регіону.  Учасниками програми стали 
відомі  політичні  та  громадські  діячі,  пред-ставники  місцевої  влади,  народні 
депутати України. 

Першою спробою ДЦСД у галузі  політичної персоналістики  стало 
видання довідника “Політична еліта Дніпропетровщини”. Довід-ник містить 40 
біографій політичних та громадських діячів  Дніпропе-тровської  області.

У статтях довідника наведено дані про час, місце народження, освіту,  
сімейний стан кожної особи. Подається докладна інформація  про службову 
кар’єру,  громадсько-політичну  діяльність,  членство  в   політичних  та 
громадських  організаціях,  позиції  цих  впливових  діячів   щодо 
загальнодержавних та регіональних проблем та бачення їх  вирі-шення.

Довідник було укладено на основі відповідей респондентів – тобто 
тих  осіб,  про  яких  йде  мова  в  цьому  виданні  –  на  запитання   анкети, 
розробленої  колективом  ДЦСД,  публікацій  інтерв’ю та  статей,  присвячених 
даним  персоналіям,  в  друкованих  і  електронних  ЗМІ,  передвиборчих 
матеріалах. 
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Передмова

Жодна спільнота, від соціального класу до нації, неспроможна стати суб’єктом 
історичного процесу, якщо вона не виділить поміж себе тих, хто б зміг приймати від її  
особи рішення та визначати державну політику. Саме такі провідні прошарки керують 
суспільством і саме їх називають політичною елітою.

Українська еліта, незважаючи на невелику чисельність та по-рівняно молодий 
соціальний вік, як і всі світові еліти має свої певні особливості. І головною серед них є 
формування  еліти  за  принципом  належності  до  оточення  знакових   фігур  (лідерів 
державних  структур,  політичних  партій,  великого  бізнесу)  з  певним  регіональним 
поход-женням. 

Взагалі,  можна  відмітити,  що  на  сьогоднішній  день  аналіз  регіональних 
політичних  еліт  можливий  лише  з  урахуванням  тих  соці-ально-політичних  змін,  які  
відбувалися  в  Україні  в  останнє  десяти-річчя.  Крах  старої  та  виникнення  нової 
політичної  системи в країні супроводжувались поступовою зміною механізмів волода-
рювання:  від  здійснення  влади  від  імені  держави (КПРС)  до  її  здійснення  на  основі  
волевиявлення  виборців.  Зруйнування  в  цих  умовах  колишніх  меха-нізмів  взаємодії  
центру та регіонів, нездатність центральної влади ефе-ктивно виконувати свої функції 
призвели до посилення ролі регіональ-них політичних еліт. Сьогодні багато політичних 
процесів в країні в значній мірі визначаються саме тим, що відбувається в регіонах. 

Політична  еліта  Дніпропетровщини  є  найсильнішим  вітчизня-ним 
номенклатурним  угрупуванням  з  багаторічною  історією.  Сьогодні  багато  вихідців  із 
Дніпропетровська займають ключові державні поса-ди в незалежній Україні, визначаючі 
майбутню долю нашої країни. Втім великий інтерес викликає дослідження тих процесів, 
які відбу-ваються в її середині, тобто саме в Дніпропетровську.

За  останні  десять  років  незалежності  політична  еліта  Дніпро-петровщини 
зазнала певних позитивних змін. В регіоні активно розро-бляються механізми  взаємодії 
місцевого самоврядування та об’єднань громадян. В органах самоврядування створено 
спеціальні структури для забезпечення ефективної взає-модії (Дніпропетровськ виступив 
одним із ініціаторів у цій галузі). Поступово партійні та громадські організації регіону 
стають  активними  учасниками  місцевого  соціально-політичного  життя,  ініціюють 
вирішення багатьох проблем, органі-зують різноманітні акції. 

Втім, функціонування елітного політичного угрупування Дніпропетровського 
регіону  залишається  на  сьогодні  закритим  для  широкого  загалу  громадськості.  Тому 
навряд  чи  сучасну  регіональну  політичну  еліту  України  мож-на  назвати  відкритою  і 
прозорою для пересічних громадян. Приклад тому це те, що ДЦСД зіткнувся з низкою 
проблем під  час  написання цієї  книги,  а саме з  дефіцитом інформації  про діяльність 
персоналій, що ввійшли до довідника.

Незважаючи  на  появу  нових  каналів  та  механізмів  рекрутування 
дніпропетровської  політичної  еліти,  значна  її  частина  поповнюється  із  старої 
номенклатури.  Цікавим моментом є те, що на апарат регіональ-них структур  влади ні 
президентські,  ні парламентські,  ні місцеві вибори суттєво не впливають. Змінюються 
керівники  першого  плану,  а  оточення  залишається.  Причому  полі-тична  орієнтація 
керівників, так би мовити, другого ешелону або не визначена, або не заважає їм зали-
шатися вірними владі взагалі. 

На  сучасному  етапі  економічного  та  політичного  становлення  держави  та 
нерозвиненості громадянського суспільства політичні еліти, в тому числі і  регіональні,  
перетворюються  на  важливих  суб’єк-тів  влади.  Від  них  багато  в  чо-му  залежать 
напрямок та темпи політич-ного розвитку країни.

На  регіональні  еліти  покладено  велику  відповідальність  по  забезпеченню 
єдності  та  стабільності  України.  В  зв’язку  з  цим  дуже  важлива  прозорість  та 
узгодженість діяльності еліт з інтересами меш-канців будь-яких регіонів.

ОленаШаройкіна,
директор Дніпровського Центру Соціальних Досліджень

2001 рік
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  Керівники  Дніпропетровської  
обласної  державної  адміністрації  

та  Дніпропетровської  обласної  ради
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Швець  Микола  Антонович

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Загальна інформація

Народився у вересні 1955 року в П’ятихатському районі Дні-
пропетровської області.

Трудову діяльність  розпочав  на  будівництві  теслярем-бетон-
ником. Закінчив з відзнакою Дніпропетровський будівельний технікум, 
служив  у  армії.  Закінчив  Дніпропетровський  інженерно-будівельний 
інститут. Пройшов шлях від інженера-будівельника до заступника го-
лови обласного об'єднання з будівництва. У 1987 році завершив нав-
чання у вищій партійній школі,  дістав  другу  вищу освіту у напрямі 
“Економіка і управління господарством”. 

Працював у апараті  облвиконкому,  заступником голови рай-
виконкому,  в  1990  році  був  обраний  головою  виконкому  Бабуш-
кінської районної ради народних депутатів. З 1991 року працював зас-
тупником голови виконкому Дніпропетровської міської ради народних 
депутатів.  У  червні  1994  року  обраний  головою  Дніпропетровської 
міської ради народних депутатів, міським головою. З 1999 року при-
значений головою Дніпропетровської облдержадміністрації.

М.А. Швець – кандидат технічних наук, автор ряду наукових 
робіт, винаходів з проблем будівництва і реконструкції  об'єктів жит-
лово-комунального комплексу. 

Нагороджений: орденом “За заслуги” II  та III  ступеня, орде-
ном Української Православної Церкви Святого Преподобного Нестора 
Літописця Києво-Печерського.

Одружений. Має троє дітей.

Громадсько-політична діяльність у дзеркалі преси

На першій зустрічі з журналістами після призначення головою 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації М. Швець заявив: 
“Я готов давать любую информацию. Мы работаем с вами не первый 
день. У меня от вас секретов нет. Считаю, главное в наших отношени-
ях – это оперативная информация и правдивое отражение той ситуа-
ции, в которой мы оказались” (Днепровская правда. – 01.06.1999). Ви-
світлюючи діяльність Швеця на протязі  його перебування на постах 
міського голови м. Дніпропетровська і губернатора Дніпропетровської 
області (в останній час), місцеві ЗМІ досить рідко дозволяли собі ви-
словлювати критику на адресу Миколи Антоновича. Але навряд чи це 
можна віднести до прояву цензури, скоріше сам Швець знайшов з жур-
налістами  “спільну  мову” і  створив  собі  досить  позитивний  імідж. 
Дійсно, на протязі його політичної кар’єри в пресі про теперішнього 
губернатора звучало набагато більше позитивної інформації  і  майже 
зовсім не було критики на його адресу. Але не тільки на своїй батьків-
щині М. Швець користується повагою, де є почесним громадянином 
міста  Дніпропетровська.  В  1998  році  на  конкурсі  “Людина  року  – 
1998” М. Швець став переможцем у номінації “Кращий мер – 1998”. 
Нагадаємо,  що  при  отриманні  цієї  нагороди  оцінювались  зусилля 
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кандидата в ім’я економічного, культурного розвитку міста, становлен-
ня політичної стабільності.

Після призначення губернатором в 1999 році М. Швець про-
довжує демонструвати себе як людина “конкретних справ”, керівник, 
діяльність якого направлена на покращення життя людей. В одному з 
своїх інтерв’ю відносно претендентів на посаду Президента України в 
1999 році він відзначав: “К глубокому сожалению, из полутора десят-
ков претендентов более половины я практически не знаю, не могу су-
дить о них по их делам. В таком случае как можно симпатизировать им 
по одним словам?” (Днепровская правда. – 21.09.1999). Після обрання 
Президентом України Л.Д. Кучми Швець також заявляв: “Сьогодні  по-
трібні тільки конкретні справи, по яких ми зможемо судити про людей, 
про політичну ситуацію, про той економічний курс, який буде обрано 
нашими виборцями” (Вісті Придніпров’я.  –  03.11.1999). 

Політик для Швеця, насамперед, це людина, яка повинна по-
кращити життя людей: “… Политик должен улучшать жизнь людей. 
Только  так!  Другого  не  дано”  (Днепровская  правда.  –  23.09.1999). 
Тому  Швець  активно  підтримує  курс  нині  діючого  президента, 
вважаючи,  що  саме  так  можна  досягти  позитивних  результатів  для 
України  в  ці-лому і  для  Дніпропетровщини,  яку  вважає  свого  роду 
моделлю  держа-ви.  “Якщо  людина  змогла  проявити  себе  в  такому 
промислово розви-нутому регіоні, то вона здібна керувати і державою” 
(Наше місто. – 15.09.1999). Тому вся діяльність Швеця в останні роки 
як  мера  і  як  гу-бернатора  була  направлена  на  реалізацію  курсу 
нинішнього президента Л.Кучми, в якому він бачить стабільність для 
майбутнього держави: “…Мы прежде всего выбираем стабильность” 
(Вісті Придніпров’я. – 17.11.1999). 

Сьогодні Швець не входить до складу жодної з партій, більше 
того, вважає, що на державній службі не повинно бути людей, належ-
них до будь-якої партії: “Лично я не вступил ни в одну из партий, а 
выбрал “Злагоду”. В ней не ограничен драконовской партийной дис-
циплиной, могу иметь свое мнение, свою волю. А на государственной 
службе, считаю, вообще не должно быть людей, при-надлежащих к ка-
кой-то партии. Если стал “социалистом”, “коммунистом”, другим пар-
тийцем, уходи с должности и веди свою агитацию за пределами обл-
госадминистрации” (Днепровская  правда.  –  21.09.1999).  На  погляд 
Швеця, “… всі зусилля повинні бути направлені на рішення проблем 
Дніпропетровська, і в життєво важливих питаннях не повинно бути по-
няття партійності” (Наше місто. – 18.08.1999). М. Швець не віддає пе-
ревагу в своїй співпраці жодній із діючих партій, але симпатизує де-
яким з них, так, в одному із своїх інтерв’ю Микола  Антонович відмі-
чає: “Украине нужны молодые, свежие силы, нужны новые, умные лю-
ди со смелыми идеями, не отягощенные “опытом” прошлых ошибок и 
поражений.  А  главное  –  умеющие  работать  в  новых  условиях, 
концентрироваться  на  приоритетах.  Именно  таких  я  вижу  в  рядах 
“Трудовой Украины”. Без лишних слов, без громких лозунгов они де-
лают  конкретное  дело  во  благо  страны…”  (Днепровская  правда.  – 
12.04.2001). Разом з тим в останній час за ініціативою губернатора обл-
держадміністрація особливо активно налагоджує співпрацю з народни-
ми депутатами від Дніпропетровської області.  Так,  у листопаді 2000 
року відбулася зустріч керівництва облдержадміністрації з депутатами, 
які були вибрані від Дніпропетровщини. Також було відмічено, що такі 
зустрічі  будуть  проходити  кожен  місяць  (Вісті  Придніпров’я.  – 
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28.11.2000). Так, у листопаді 2000 року губернатором і народним депу-
татом Г. Балашовим було заявлено про створення в Києві дніпропет-
ровського представництва, ціллю якого повинно стати лобіювання ін-
тересів  дніпропетровських  бізнесменів  у  столиці.  Г.Балашов  також 
став  координатором із  взаємодії  місцевих органів  влади  з  представ-
никами  Дніпропетровщини  в  парламенті  (Вісті  Придніпров’я.  – 
28.11.2000).  Окрім цього,  з  депутатами на зустрічах  обговорювалися 
питання про низькі показники бюджету області, які були закладені уря-
дом, і депутатам було запропоновано лобіювати подібні питання, не за-
буваючи, що всі вони вихідці з Дніпропетровської області. Тому прио-
рітетним питанням у політиці для губернатора є, насамперед, сильний 
регіон, і, на його думку, в цьому питанні всі політичні амбіції повинні 
відійти на другий план: “Немає в нас сьогодні якоїсь особливої ідео-
логії, давайте самі її запровадимо і будемо її добиватись, щоб людина 
пишалась  тим,  що  живе  на  Дніпропетровщині”  (Наше  місто.  – 
19.05.1999).

Можна відмітити, що в останній час усі ініціативи Президента 
підтримувались на Дніпропетровщині. Показники виборчої  активності 
під  час президентських виборів та референдуму були найбільш висо-
кими. Так, за офіційними результатами,  участь у рефендумі взяли 87% 
виборців (Днепр вечерний. – 18.04.2000), а у виборах президента у пер-
шому турі  виборів  –  73,3%.  Ясна річ,  що багато  в  чому це  заслуга 
губернатора. М. Швець неодноразово заявляв, що він виступає за дію-
чого Президента. Так, напередодні виборів Микола Антонович відмі-
тив: “Да,  у меня жесткая позиция, я выступаю за действующего Прези-
дента и буду стараться, чтобы его выбрали на второй срок. В чем-то я 
могу быть не согласен с ним, но у меня личное видение проблем с вы-
соты губернатора области, а у него с высот государства, и это – разные 
вещи… Ценю его как патриота Днепропетровщины, который дает воз-
можность строить крупнейшие в Украине мосты, бороться с подтоп-
лением Павлограда,  Кривого Рога, решать многие другие проблемы” 
(Днепровская правда. –   21.09.1999). “Дай Бог, чтобы  Президент еще 
долго оставался нашим крестным отцом! Дай Бог!”, – побажав Мико-
ла Швець на відкритті чергової новобудови – школи № 99 на житло-
вому масиві “Тополь” (Вісті Придніпров`я. – 01.09.1999). Взагалі Ми-
кола Швець і керівництво держави демонстрували повне порозуміння в 
багатьох питаннях. Лише раз, у вересні 1999 року, в пресі з`явилась ін-
формація про те, що Микола Швець отримав догану на засіданні Кабі-
нету  Міністрів.  Під  час  візиту  до  Дніпропетровська  тодішнього 
прем`єр-міністра В. Пустовойтенка він так прокоментував цю подію: 
“Я только что говорил об удовлетворительной работе облгосадмини-
страции… А выговор был по конкретному вопросу – по расчетам за 
предоставленные сельхозпроизводителям займы. Некоторые области, в 
том числе и Днепропетровская, не совсем хорошо выполняют эти рас-
четы” (Торговый дом. - 16.09.1999). 

Під керівництвом Швеця з травня 1999 року почалося  рефор-
мування концепції економіки області. Головними завданнями було виз-
нано: “Відпрацювання внутрішньообласного ринку, формування між-
обласної  кооперації,  переорієнтація  банків  на  інвестування  місцевих 
підприємств” (Наше місто. – 19.05.1999).

Позитивні  результати  з`явилися  вже  через  декілька  місяців. 
“Завдяки  внутрішньообласній  кооперації  область  забезпечила  село 
власними ресурсами на 90%” (Наше місто. – 26.08.1999), “збалансова-
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на програма кооперованих постачань за один місяць зупинила спад ви-
робництва  в  гірничометалургійному  комплексі  і  вдалося  добитися 
зростання виробництва сталі на 10%” (Наше місто. – 25.06.1999). Роз-
почалося налагоджування міжобласних стосунків з сусідніми областя-
ми: в грудні 1999 року була підписана угода про економічне, науково-
технічне і культурне співробітництво з Донецькою областю, а ще через 
рік була підписана подібна угода із Запорізькою областю. 

Міжобласні стосунки стали налагоджуватися із Московською 
областю, з якою підписаний договір про співробітництво в економіч-
ній,  соціальній  та  культурній  сферах  (Днепровская  правда.  – 
15.06.2000). 

Область  продовжувала  встановлювати  зв`язки  з  іноземними 
державами. У лютому 2000 року за ініціативою Швеця була досягнута 
угода  з  урядом  Нідерландів  про  впровадження  програми  утилізації 
твер-дих та побутових відходів у Дніпропетровську. 

Микола Антонович Швець набув багатого досвіду спілкуван-
ня з керівниками інших країн. У 2000 – 2001 роках  Дніпропетровщина 
стала місцем зустрічей Президента України Л.Д. Кучми з  Президен-
тами  Казахстану Н.А.  Назарбаєвим,  Росії – В.В. Путіним, Польщі – 
А. Кваснєвським. В підготовці та проведенні цих заходів велику роль 
відіграв голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. В 
рамках підготовки IV Україно-польського  економічного  форуму, який 
відбувся  на  початку  червня  2001  р.,  М.А.  Швець  здійснив  робочі 
візити  до  Польщі  та  Литви,  де  обговорював  питання цієї  зустрічі  з 
Президентами А. Кваснєвським та В. Адамкусом.

Не менше уваги приділяється і сільському господарству. Про 
це свідчать високі показники реформування в аграрному секторі – за-
мість 435 колективних сільгосппідприємств утворено більше тисячі но-
вих агроформувань, кожне з яких отримало в середньому по 1,5 міль-
йона гривень інвестицій. У 2000 році зібрано 1,5 мільйона тонн зерна, 
майже 0,5 мільйона тонн соняшника, вдвійчі збільшилась врожайність 
буряків та кукурудзи. Віце-прем`єр М. Гладій на науково-практичній 
конференції у АТЗТ “Агро-Союз” відмітив: “Дніпропетровська область 
займає сьогодні одне з провідних місць в Україні по виробництву сіль-
ськогосподарської продукції” (Вісті Придніпров`я. – 30.11.2000). Чле-
ни колегії Мінагрополітики, які у квітні 2000 року проводили на Дні-
пропетровщині виїзне засідання колегії, зробили висновок, що “успіх 
ваших реформ в АПК полягає в тій головній обставині, що керівництво 
області  об`єднало  навколо  аграрної  галузі  весь  фінансовий,  про-
мисловий і науково-технічний потенціал” (Наше місто. – 05.04.2000).

“Если  область  строится  –  значит  она  живет”.  Цей  вислів 
М.Швеця став крилатим. Губернатор намагається утвердити пріоритет 
будівництва на території усієї області. Ще  під час свого  перебування 
на посаді мера М. Швець приділяв багато уваги будівництву. (Недарма 
він будівельник за своєю основною освітою і трудовим досвідом). За 
роки перебування Миколи Антоновича на посаді міського голови  Дні-
пропетровського міськвиконкому у 1994 – 1998 роках було збудовано 
587,2 тисячі кв.м. житла. 

Не менш важливі досягнення і в соціальній сфері. Дніпропет-
ровська область одна з небагатьох в Україні, яка не має заборгованості 
по пенсіях  та зарплаті працівникам бюджетної сфери.

У листопаді 1999 року віце-прем`єр-міністр С. Тигіпко під час 
робочого візиту відмічав, що “Дніпропетровська облдержадміністрація 
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доказала своє вміння концентрувати свої сили і засоби в потрібний час 
і в потрібному місці” (Днепр вечерний. – 10.11.1999).

Міжнародна  академія  кадрів  нагородила  його  медаллю  “За 
ефективне керівництво”, а депутати Дніпропетровської міської ради за 
плідну працю на користь міста присвоїли М.А. Швецю звання “Почес-
ний громадянин Дніпропетровська”.

“Дуже добре, що у нас є такі професіонали, як Микола  Анто-
нович  Швець, – відзначив   народний  депутат  України  О. Рябченко, – 
вони знають справу і добиваються зрушень” (Зоря. – 15.02.2000).

У  жовтні  2000  року  Дніпропетровська  обласна  рада  видала 
постанову про проведення виборів по виборчому округу №16 в зв’язку 
із зняттям повноважень депутата обласної ради А. Роя і призначенням 
його на іншу посаду (Днепр вечерний. – 24.10.2000). Одним з перших 
кандидатів до обласної ради став М. Швець, якого висунула обласна 
організація  НДП  на  восьмій  обласній  звітно-виборчій  конференції 
наприкінці жовтня 2000 року. 25 березня 2001 року відбулися вибори 
до Дніпропетровської обласної ради по виборчому округу №16, за ре-
зультатами яких переконливу перемогу здобув М. Швець (88,6%). “Для 
меня депутатский мандат областного совета средство, которое помо-
гает  решать  главную  задачу,  поставленную  Президентом,  –  вывести 
область из экономического прорыва… Говорят, коней на переправе не 
меняют… А теперь риторический вопрос: если глава администрации 
не  только  со  стороны  исполнительной  власти,  но  и  изнутри  совета 
будет  активно вести эту нелегкую работу,  выиграет от этого дело?” 
(Наше місто. – 07.04.2001). Ця перемога викликала активну  протидію 
представників лівої опозиції та деяких інших їх однодумців  з цього 
питання.
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Дубінін Едуард Владиславович

Голова Дніпропетровської  обласної ради

Загальна інформація

Народився 12 липня 1945 року в м. Коркіно Челябінської об-
ласті, Росія. 

Після  закінчення  Київського  будівельного  технікуму  в  1964 
році  працював майстром,  виконробом,  головним інженером будівни-
чого управління на об’єктах Міністерства оборони СРСР. В цей же час 
закінчив Київський інженерно-будівельний інститут. З 1974 Е. Дубінін 
працював у тресті  “Південзахідтрансбуд”  Мінтрансу СРСР, де прой-
шов шлях  від виконроба до начальника будуправління, а з 1979 року – 
керуючий трестом “Дніпротрансбуд”. 

У 1985 році стає першим заступником голови виконкому Дні-
пропетровська. У 1986 році приймав участь в ліквідації Чорнобильсь-
кої аварії. В 1987 році Е. Дубінін був призначений на посаду заступни-
ка керівника Главка, потім заступника міністра транспортного будів-
ництва СРСР у Москві. В 1989 році закінчив Вищу комерційну школу 
Академії народного господарства Ради Міністрів СРСР. Працюючи за-
ступником міністра, відповідав за будівництво БАМу, де був нагород-
жений медаллю “За будування БАМу”. В період роботи в Трансбуді ке-
рував деякими будівельними об’єктами в Фінляндії, Болгарії, Туреччи-
ні, налагоджував довгочасні зв’язки з іншими країнами. Після роботи в 
Москві повертається в Дніпропетровськ, де обіймає посаду заступника 
голови обласної державної адміністрації та заступника голови обласної 
ради. В 1998 р. був обраний депутатом обласної ради, в цьому ж році 
обирається головою обласної ради, цю посаду обіймає по сьогоднішній 
день.

Член-кореспондент Транспортної академії України.
У 2000 році нагороджений орденом “За  заслуги” II ступеня.
Одружений. Має дочку.

Громадсько-політична діяльність у дзеркалі преси

У травні 1998 року Е. Дубінін був обраний головою Дніпро-
петровської обласної ради. На першій сесії обласної ради народних де-
путатів 23-го скликання відбулося таємне голосування, за результатами 
якого і переміг Е. Дубінін. Місцева преса писала в той час: “Руково-
дить областным советом должен человек, обладающий огромным опы-
том,  – этот  тезис  проходил “красной нитью” во  время обсуждения 
претендентов. Кандидатуру Э.В. Дубинина поддержали В.В. Задорож-
ный, В.Г. Швец, А.И. Николаев, Т.И. Полейко, В.В. Палий. Они отме-
чали его настойчивость в достижении цели, умение работать с людьми, 
требовательность  к  себе  и  подчиненным,  верность  своему  слову”. 
(Днепровская правда. – 19.05.1998). 

Після  свого  призначення  на  посаду  голови  обласної  ради 
Едуард Дубінін зіткнувся з низкою проблем, вирішення яких є акту-
альним і на сьогоднішній день. В 1998 році Дніпропетровська область 
повинна була перерахувати 88 млн. гривень в бюджет країни. Дубінін 
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виступав за скорочення такої великої суми. На той час у пресі відміча-
лося протистояння між облдержадміністрацією та обласною радою на-
родних депутатів. Відносно взаємодії с облдержадміністрацією Е. Ду-
бінін орієнтувався  на конструктивне співробітництво: “Я нацелен на 
то, чтобы от нас не исходило ни малейшего повода для каких-то разно-
гласий” (Днепровская правда.  – 19.05.1998).  Окрім цього, Е. Дубінін 
неодноразово заявляв, що ніяких розходжень між облдержадміністра-
цією та обласною радою навіть у таких питаннях, як власність, не ви-
никає, і він завжди буде діяти в рамках закону і постанов Кабміна. В 
багатьох інтерв`ю Дубінін закликав депутатів обласної ради “займати-
ся  перш  за  все  вирішенням  економічних  проблем”  (Собор.  – 
18.06.1998). Вирішення багатьох економічних проблем в області Е. Ду-
бінін вбачає, насамперед, у створенні сильного регіону, який сам буде 
вирішувати свої економічні проблеми без постійного втручання цент-
ральних органів влади. Взагалі Україну Дубінін хотів би бачити як фе-
деративну державу, яка буде складатися з декількох сильних і достат-
ньо самостійних земель (Собор. – 18.06.1998). Відстоюючи такі пози-
ції, Дубінін часто наводить приклад Німеччини: “Если откровенно, я 
вообще сторонник того, чтобы в корне изменить структуру государст-
ва. Вот посмотрите, в той же Германии с 85-миллионным населением – 
16 земель, каждая имеет свой кодекс, свои собственные законы, свой 
баланс, самостоятельно определяет, что ей ввозить и что вывозить. Я 
бы пошел по такому принципу: посчитать, что нужно нам, что сосед-
ним областям… Нужен равнозначный обмен, нужен баланс, ибо сегод-
няшний так называемый рынок далек от цивилизованного – везде он 
управляем,  везде  он  контролируется”  (Днепровская  правда.  – 
18.05.1998). Така позиція Едуарда Дубініна схожа з позицією голови 
облдержадміністрації Дніпропетровської області Миколи Швеця, який 
також виступає за економічно сильний регіон, який самостійно буде 
вирішувати  нагальні  питання,  і  бачить  вихід  в  співпраці  з  іншими 
регіонами. Тому Е. Дубінін спільно з М. Швецем брав участь у підпи-
санні  договорів  про співпрацю із  Запорізькою та  Донецькою облас-
тями. До речі, сам Швець неоднаразово заявляв: “Во всех своих делах 
и намерениях мы находим полное взаимопонимание со стороны облас-
тного  совета  и  его  председателя  Эдуарда  Дубинина”  (Вісті  Придні-
пров`я. – 29.10.1999).

Едуард  Дубінін  виступає  за  курс  нині  діючого  Президента 
Леоніда Кучми. Під час виборів Президента в 1999 році він заявляв: 
“…Я буду голосовать за его (Кучмы) взвешенность, предсказуемость, 
его умение оберегать стабильность и мир в государстве, за то, что он 
шаг  за шагом создает  условия  для прогресса  государства,  будущего 
страны и региона” (Сегодня. – 26.10.1999). Після перемоги Кучми на 
президентських виборах 1999 року Дубінін писав в своїй статті “Міс-
цеве самоврядування: висновки і перспективи” (Вісті Придніпров`я. – 
05.01.2000), що саме з ним трудівники області, органи місцевого само-
врядування  і  депутати  пов`язують  перспективи  держави  і  регіону. 
Дубінін  підтримує  всі  ініціативи  нині  діючого  уряду,  активно  під-
тримував  проведення  референдуму,  створення  парламентської  біль-
шості, аграрну реформу. 

Дубінін  неодноразово  заявляв  про  налагодження  конструк-
тивної роботи з Верховною Радою по вирішенню нагальних проблем 
області. Але така робота, за словами Дубініна, не була налагоджена, 
хоча  він  більше  задоволений  новим  складом  парламенту  ніж  попе-
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реднім: “Ми з попереднім керівництвом парламенту втратили два роки 
і тепер знову готуєму пропозиції новообраному складу, який мені біль-
ше імпонує. Зокрема, В. Медведчук вже запустив низку наших пропо-
зицій.  Тоді  як  при  Ткаченкові  робота  Координаційної  Ради  просто 
заполітизувалась” (ПІК. – 04.07.2000). В своїй статті “Парламент – ре-
гионы: на своей волне. Необходимы эффективные механизмы отзыва 
народных депутатов”  (День.  –  22.11.2000). він  піддав  критиці  депу-
татів від Дніпропетровської області: “За последние два с лишним года 
областной совет направил в парламент свыше 50 документов, включая 
проекты законов о совершенствовании местного самоуправления. Если 
бы не предметная и повседневная помощь заместителей Председателя 
ВР, секретариата ВР, то они бы безвозвратно “канули в лету” в коми-
тетах и фракциях. Но вот что странно: избранники от области проя-
вили к этим документам, в которых воплотились задумки и пожелания 
органов местного самоуправления, политического актива области, ко-
торый поддержал их на предыдущих выборах, странное равнодушие”. 
На думку Дубініна, параламент взагалі не приділяє достатньої уваги 
проблемам регіону. Окрім цього, він виступає за більш ефективні ва-
желі відзиву депутатів ВР у вищенаведеній публікації.

До недавнього часу Е. Дубінін не входив до складу будь-якої з 
партій. У своєму інтерв’ю журналу ПІК голова обласної ради заявляв, 
що схильний до співпраці з усіма партіями: “Ми з усіма партіями в од-
накових  стосунках,  всі  вони  до  нас  приходять,  ми  усіх  приймаємо. 
Мені не хочеться бути якимось однобоким, в одній партії бо ж є різні 
люди, навіть з екстремістськими нахилами” (ПІК. – 04.07.2000). За сло-
вами Дубініна, йому більше імпонувала участь в роботі таких громад-
ських організацій,  як  УСПП, яка  йому близька,  оскільки він  в  душі 
промисловець і будівельник (ПІК. – 04.07.2000). Взагалі, серед партій, 
яким симпатизує  Е.  Дубінін  і  вважає  провідними,  він  називав НДП, 
СДПУ(о) і Демократичний союз. В цьому ж інтерв’ю Дубінін відмітив: 
“Я дуже підтримую ідею російського “Единства”, коли б в один блок 
увійшли  НДП,  СДПУ(о),  Демократичний  союз”  (ПІК.  –  04.07.2000). 
Після прийняття Верховною Радою закону, який  передбачав вибори за 
партійними  списками,  в  своїй  статті  “Партия  власти  или  власть 
партий”  (День.  –  08.02.2001.)  Е.  Дубінін  виступив  з  критикою 
доцільності  такого  закону:  “В  России  действуют  139  партий  и 
политических  объединений,  в  Украине  более  ста.  И  эти  процессы 
продолжаются к вещей радости тех, кто считает данный рост призна-
ком растущей демократии общества. Пора сказать честно и прямо: это 
великое заблуждение, это имитация демократии”.

На початку 2001 року голова Дніпропетровської обласної  ра-
ди зробив свій політичний вибір. 24 лютого в Києві на засіданні політ-
ради НДП Е. Дубінін увійшов до складу Народно-Демократичної партії 
України. Партійний квиток вручив Е. Дубініну голова партії В.П. Пу-
стовойтенко (Вісті Придніпров’я. – 27.02.2001). 
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Куліченко  Іван  Іванович

Міський голова міста Дніпропетровська

Загальна  інформація

Народився 7 липня 1955 р. в с.  Березанівка (передмістя Дні-
пропетровська)  у багатодітній  родині  водія. 

Вищу  освіту  здобув  у  Дніпропетровському  інженерно-буді-
вельному інституті, закінчивши  навчання в 1977 р. З 1977 по 1979 р. 
проходив  військову  службу в арміі.

Свою  трудову  діяльність  розпочав  у  1979  р.,  працюючи  в 
управлінні капітального будівництва обласного виконавчого комітету. 
В 1986 р. був призначений заступником голови планової комісії Дні-
пропетровського міськвиконкому. Починаючи з 1990 року працював у 
команді М.А. Швеця, займаючи спочатку посаду заступника, а з 1994р. 
– першого заступника міського голови.

З квітня 1999 р. виконує обов’язки голови міської ради Дні-
пропетровська. У січні 2000 р. здобуває перемогу на виборах  міського 
голови. В березні 2000 р. І.І. Куліченка обрано віце-президентом  Асо-
ціації мерів міст України.

Був нагороджений орденом “За  заслуги“ ІІІ ступеня.
Одружений. Має дві дочки.

Громадсько-політична  діяльність  у  дзеркалі  преси 

До свого обрання міським головою Іван Іванович Куліченко 
мав великий досвід роботи в міськвиконкомі: на посаді спочатку  за-
ступника, а потім і першого заступника він займався найбільш важли-
вими питаннями життєдіяльності  міста (енергозабезпечення,  промис-
ловість, будівництво) .

Змінивши на посаді М.А. Швеця, І.І. Куліченко оцінював його 
діяльність  наступним  чином:  “Стратегічний напрямок,  який обрала 
міська рада на чолі з М.А. Швецем, виявився абсолютно правильним ” 
(Наше місто. – 21.01.2000).  “Пять лет назад во главе со Швецом  при-
шла команда, которая определила современное лицо почти  полутора-
миллионного Днепропетровска. Это, по общему представлению, дол-
жен быть деловой, промышленный  и культурный центр с широко раз-
витой  общегородской  инфраструктурой.  Как  происходит  реализация 
этой цели, судить горожанам. Но очевидно, что город строится. Дело-
вой центр строится. Теперь его надо развивать” (Днепр  вечерний  – 
26.01.2000) .

М.А. Швець, складаючи з себе повноваження міського голови 
і переходячи на посаду голови обласної державної адміністрації, зая-
вив, що хотів би бачити мером І. Куліченка. Його бажання підтримали 
також 73 із 79 депутатів міської ради: “Сегодня мы с уверенностью мо-
жем утверждать,  что только высокий профессионализм Куличенко в 
сочетании с его личными качествами – порядочностью  и  честностью, 
скромностью  и  открытостью,  его   искренней  любовью  к   родному 
городу – смогут стать гарантией дальнейшего уверенного и  поступа-
тельного развития Днепропетровска в новом тысячелетии “ (Торговый 
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дом. – 02.12.1999). “…Понимая всю ответственность перед избирателя-
ми, отдавшими за нас свои голоса, ясно осознавая, что нам нужны не 
демагоги,  не “варяги  от  политики“,  а  родной,  преданный  профес-
сиональный руководитель-хозяйственник, – мы,  депутаты горсовета, – 
обращаемся  к  трудовым коллективам города,  к  общественным орга-
низациям,  ко  всем  днепропетровцам  с   предложением  выдвинуть  и 
поддержать  кандидатуру  И.И.  Куличенко  на  должность  городского 
головы” (Днепровская правда. – 03.12.1999). На цю пропозицію відгук-
нулися 404 підприємства, партії, організації обласного центру, зокре-
ма: збори промисловців та підприємців м. Дніпропетровська, ПО ПМЗ, 
ВАТ  “Нижнеднепровський трубопрокатний  завод”, міське об’єднання 
демократичних  сил  “Злагода”,  ветеранські   організації  афганців  та 
чорнобильців,  Спілка будівельників Дніпропетровська, рада директо-
рів ВУЗів, медики, – які підтримали кандидатуру І.І. Куліченка.

Виборча кампанія обіцяла бути цікавою та напруженою, але, 
на жаль, цього не відбулося. Справа в тому, що у нинішнього голови 
не було гідних опонентів, які б могли скласти йому конкуренцію. 

Наприклад,  Д.  Єрохін зізнався  на одній з  прес-конференцій, 
що:  “  Мне нет равных в проведении сессии, но я не смог бы так как 
Иван Иванович, организовать борьбу “со стихией”. На його думку,  за-
раз  у  місті  немає  об’єктивної  альтернативи  Куліченка,  який  “знает 
каждый люк“ (Ника. – 09.12.1999).

Проте,  більш обєктивним фактом слід  вважати  колосальний 
авторитет Швеця у місті, тому ніхто не наважився йти проти його волі, 
хоча Микола Антонович і піддав критиці в.о. міського голови за небу-
вале зниження різних показників.  Також кандидатуру Куліченка під-
тримав тодішній прем’єр-міністр В. Пустовойтенко.

За  результатами  виборів  міського  голови  2000  року І.І.  Ку-
ліченка підтримало 81,16% електорату. Здебільшого така блискуча пе-
ремога Івана Івановича була результатом грамотного проведення  пе-
редвиборчої кампанії. Акценти в іміджі міського голови, як  господар-
ника, були зміщені  в бік  політика. 

В своєму першому інтерв’ю в якості мера І. Куліченко відмі-
тив: “Когда меня назначили исполняющим обязанности городского  го-
ловы,  я  вспомнил  известное  выражение  Бисмарка:  “Если  ты  не 
занима-ешься политикой,  то политика займется  тобой“.  Однозначно, 
руково-дитель  такого  города  как  Днепропетровск,  не  может  быть 
только хо-зяйственником. Я общаюсь с мэрами других городов, в том 
числе  и  Вильнюса,  Ташкента,  а  это  уже  политика”  (Днепровская 
правда. – 12.02.2000).

До речі, перші кроки Куліченка, як політика, були зроблені в 
ініційованій ним програмі  “Дніпропетровськ – 2010: стратегія росту“. 
Розробкою цього стратегічного документу, який ліг в основу  передви-
борчої  кампанії  Куліченка,  займалися  зокрема  доктор  соціологічних 
наук Ю. Сурмін та голова консультативної ради по доробленню  про-
екту заступник міського голови  П.О. Куделя, крім того, різні розділи 
проекту були закріплені за  конкретними  депутатами  міськвиконкому.

На думку авторів, Дніпропетровську необхідно об’єднати свій 
інтелектуальний потенціал: досвід для прийняття рішень, які  визна-
чать майбутнє міста в новому тисячолітті. Програма – це модель май-
бутнього  міста,  яка  визначає  способи  вирішення  міських  проблем. 
Головна її ідея  –  неминучий перехід Дніпропетровська від великого 
промислового  мегаполіса  з  великим комплексом проблем до  ноопо-
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ліса,  в якому максимально реалізуються досягнення цивілізації,  фор-
муються  сприятливі умови для розвитку людини.

Під  час  виступу на  міжнародному семінарі  в  Академії  Дер-
жавного управління в листопаді 1999 року І. Куліченко, презентуючи 
програму розвитку Дніпропетровська до 2010 року, зазначив, що:  “…
Предусмотрено добиться в городе настолько зрелой демократии, чтобы 
наши люди – члены территориальных и квартальных комитетов  по 
месту жительства – непосредственно принимали участие в управ-лении 
городом” (Наше  місто. – 10.12.1999).

Втілення Програми в життя розпочалося ще у період передви-
борчої кампанії Куліченка, який, виконуючи обов'язки міського голо-
ви, зосередився на таких заходах, як благодійна діяльність, зустрічі зі 
студентами та викладачами вузів, налагодження стосунків Дніпропет-
ровська з іноземними містами та фірмами.

Зокрема,  в листопаді 1999 року між міськвиконкомом та ра-
дою ректорів дніпропетровських вузів в особі І. Куліченка та Г. Півня-
ка була підписана угода “Про об'єднання зусиль сторін в галузі  під-
готовки  кваліфікованих  кадрів,  розвитку  молодіжної  політики,  між-
народної діяльності, соціального захисту студентів, студентських сімей 
та  викладачів”  у  напрямках  створення  студентської  мерії.  “Сту-
денческий мэр, пообещал И. Куличенко, кроме прочего, станет членом 
Днепропетровского горисполкома и “через него мы будем проводить 
молодежную политику” (Днепр вечерний. – 24.11.1999). В червні 2001 
року  ця  обіцянка  була  виконана,  внаслідок  чого  голова  молодіжної 
ради, тобто молодіжний мер, став членом міськвиконкому.
 Також Іван Іванович запропонував досить оригінальний про-
ект вирішення проблем студентських гуртожитків: “От того, как сту-
денты относятся к временному пристанищу, зависит многое”, – отме-
тил Иван Иванович и предложил провести конкурс на лучшее общежи-
тие и лучшую комнату (Сегодня. – 16.12.1999.). Крім того, сесія міськ-
виконкому прийняла рішення про надання іменних стипендій кращим 
студентам дніпропетровських вузів. Підбиваючи підсумки молодіжної 
політики І.І. Куліченка, слід зазначити, що проведені заходи посприяли 
активному голосуванню студентів за кандидатуру ни-нішнього мера.

У сфері благодійності під патронатом в.о. міського голови бу-
ли проведені  такі  заходи,  як:  безкоштовний прийом літніх громадян 
спеціалістами медичних закладів з приводу місячника літньої людини; 
підтримка міською владою Каравану паломників у святі міста Ієруса-
лим та Віфлієм в ознаменування 2000-річчя від Різдва Христова; за- 
безпечення  житлом  учасників  бойових  дій  в  Афганістані;  надання 
середнім  школам  окраїн  міста  комп'ютерної  техніки.  Куліченко  не 
один раз на брифінгах для представників ЗМІ підкреслював, що благо-
дійна діяльність міської влади повинна набути системного та цілеспря-
мованого характеру.

Соціальна політика міської влади під керівництвом І.І.  Кулі-
ченка спрямована на поліпшення соціального захисту малозабезпече-
них громадян. Особлива увага приділяється здоров'ю жінок та дітей. З 
цією метою було вирішено прискорити реконструкцію лікарень, дитя-
чих поліклінік, пологових будинків.

У господарчій сфері  пріоритетними напрямками залишилися 
впровадження новітніх систем теплозабезпечення та очищення води, 
ремонт доріг, віадуків та мостів, вивезення сміття, поліпшення еколо-
гічної ситуації в Дніпропетровській області.
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Звичайно, реалізація таких заходів потребує  величезної кіль-
кості  коштів,  проте міський бюджет,  як  і  раніше,  залишається дефі-
цитним. Тому дії міського голови зосередилися на залученні приват-
ного капіталу: “Главная надежда и опора мэра – предприятия и органи-
зации города”. Именно с их помощью Иван Иванович намерен побе-
дить “скрытый дефицит” (Днепровская правда. – 22.04.2000).

Питома вага підприємницьких структур у формуванні прибут-
кової частини місцевого бюджету складає 15%, що є результатом трьох 
років плідного співробітництва міськвиконкому з Асоціацією промис-
ловців та підприємців м. Дніпропетровська. В листопаді 2000 року та 
березні 2001 року в особі І.  Куліченка та голови правління Асоціації 
В.Третяка  були  підписані  нові  угоди,  які  сприяли  активізації  участі 
дніпропетровських бізнесменів у житті міста. Як зазначив Іван Івано-
вич, “предприятия разных министерств и форм собственности оформи-
ли и наладили производство остро необходимых для городского хо-
зяйства  запасных  частей.  Их  получили  “Днепропетровсклифт”,  гор-
водоканал, трамвайно-троллейбусное управление, другие службы. Бла-
годаря такой форме сотрудничества  Приднепровская  ТЭС входила в 
зимний  режим  с  хорошо подготовленными  мощностями,  строитель-
ство объектов соцкультбыта – школы, больницы – завершаем только 
совместными усилиями, т. к. бюджетных средств на эти цели не хвата-
ет. Опыт показал, что в кризисный период только таким образом мож-
но продвигаться вперед” (Наше місто. – 24.03.00).

Також треба нагадати і той факт, що 17% продукції в Дніпро-
петровську виробляється на підприємствах з іноземними інвестиціями, 
тому діяльність міського голови у налагодженні стосунків у зовніш-
ньоекономічній сфері слід вважати цілком доречною. Наприклад, І. Ку-
ліченко  провів  зустрічі  з  ізраїльською  делегацією,  послами  Канади, 
Фінляндії, ФРН. Головною темою розмов під час таких зустрічей було 
обговорення  розвитку  економічних  зв'язків  між  цими  країнами  та 
м.Дніпропетровськом. У травні 2000 року міський голова та голова ре-
гіональної Ради канадського міста Дюрам Р. Андерсен підписали угоду 
про дружбу та співробітництво. 

Таким чином, у м. Дніпропетровська вже є чотири міста-по-
братими:  Самара  (Росія),  Сеань  (КНР),  Герцлія  (Ізраїль)  та  Дюрам 
(Канада).

Щодо стосунків з містами нашої країни, треба відмітити той 
факт, що І.І. Куліченко є віце-прем'єром Асоціації мерів міст України і 
неодноразово виступав з пропозицією формування міських бюджетів 
безпосередньо міністерством фінансів, а обсяг бюджетів щоб складав 
не менш 40% від загальної суми  податків, які  збираються по місту.

Щодо характеру політичних поглядів мера Дніпропетровська 
треба  зауважити,  що  І.І. Куліченко  підтримує  діючого  Президента 
Л. Кучму і стосовно перемоги виборів 1999 року в своєму інтерв'ю пре-
сі  зазначив,  що “жители города объективно оценили ситуацию,  сло-
жившуюся  в  стране,  и  понимают,  что  курсу экономических  реформ 
Президента  и  правительства  альтернативы  нет”  (Наше  місто.  – 
17.11.1999).

У своїй політичній діяльності Куліченко зосередився на вирі-
шенні таких питань, як укріплення місцевого самоуправління та розви-
ток відносин між міськвиконкомом та партійними організаціями Дні-
пропетровська. Разом з тим міський голова вважає, що “В Дніпропет-
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ровске  нет  ни  одной  партии,  которая  имела  бы серьезное  влияние” 
(Днепровская правда. – 12.02.2000).

Тому  наступними  кроками  Івана  Івановича  стало  створення 
громадської Ради при міському голови та прийняття Статуту Дніпро-
петровська.

На думку Куліченка, Статут є своєрідною міською конститу-
цією. Його головне завдання – визначити основні принципи економ-
мічних, політичних, адміністративних стосунків у місті. Міське госпо-
дарство – складний, цілісний багаторівневий механізм керівництва ви-
робництвом, комунальною сферою, власністю та регулювання ринку. І 
дуже важливо чітко визначити функції та повноваження кожної части-
ни цього механізму, необхідних для його злагодженої роботи. Статут 
також повинен визначити  кінцевий варіант міської символіки; закріп-
лені в цьому документі,  вони допоможуть підтримати імідж Дніпро-
петровська,  зберегти добрі традиції:  “…Гордиться родным горо-дом, 
приумножать его славу и благосостояние – для себя, для своих детей и 
внуков” (Днепр вечерний. – 22.10.2000).
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Левітін  Олег  Юхимович

Міський  голова  міста  Вільногірськ

Загальна  інформація

Народився 7 березня 1954 року на хуторі Солдатський Петрі-
ківського району Кіровоградської області. 

Здобув дві вищі освіти в Київському вищому військовому Чер-
вонопрапорному училищі зв`язку ім. М.І. Калініна (1976) та Національ-
ній юридичній академії України ім. Я. Мудрого (1997). У 1971 – 1989 
роках служив на дійсній військовій службі у м. Армавірі. З січня по 
серпень 1990 року працював у м. Успенка начальником цеху на заводі 
по ремонту радіотелевізійної апаратури. В 1990 – 1994 р.р. працював в 
органах  внутрішніх  справ  м.  Верхньодніпровська  Дніпропетровської 
області.  З  липня  1994  по  квітень  1997  р.  працював  у  прокуратурі  
м.Вільногірська спочатку помічником прокурора, а потім слідчим.  

У березні 1998 року обраний міським головою м. Вільногір-
ська. 

У листопаді 1999 року вступив до Соціал-демократичної партії 
України (об`єднаної).

Також у 1999 році  О.Ю. Левітіну було присвоєно військове 
звання підполковника.

Захоплюється читанням книг.
Одружений. Має двоє синів. 

Громадсько-політична  діяльність  у  дзеркалі  преси

Своїй  перемозі  на  виборах  міського  голови  1998 року Олег 
Юхимович  Левітін  має  дякувати  місцевим  ЗМІ,  зокрема,  міському 
телебаченню. Для нього преса – не просто четверта  влада, а “орган, на 
який слід спиратися, аби втриматися в сідлі їздовому” (Придніпровсь-
кий комунар. – 15.04.1998)

У своїх  передвиборчіх  виступах  О.Ю. Левітін  неодноразово 
наголошував на тому, що: “Місту потрібен порядок на законній осно-
ві,  основним мірилом конституційних  прав  є  Закон.  В  нашій  країні 
чимало негараздів мають місце саме тому, що не діють закони. Стояти 
на сторожі законності  має  міський голова”  (Придніпровський Кому-
нар.  –  15.04.1998).  У разі  свого  обрання на  посаду міського  голови 
Олег Юхимович мав на меті поставити бар’єр тим структурам, які, за 
його словами, “не дають ніякої користі місту”. Це стосується сфери по-
слуг, торгівлі тощо. Також першочерговим питанням, яке вимагало не-
гайного рішення, Левітін вважав переадресування всіх надходжень від 
підприємств  міста  з  податкової  адміністрації  Верхньодныпровського 
району до податкової адміністрації Вільногірська.
             В своєму інтерв’ю регіональній газеті “168 часов” О.Ю. Левітін 
зазначав, що міській владі доводиться вирішувати такі самі проблеми, 
як  і  в  інших  містах  –  вести  господарство  при  дефіциті  бюджетних 
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коштів,  займатися  виплатою боргів  по  заробітній  платі.  Також Олег 
Юхимович акцентував увагу на проблемі безробіття. Проте, незважаю-
чи на всі ці труднощі, в місті продовжується будівництво житла, пра-
цюють  басейн, Будинок культури, спортивний комплекс.

Досить актуальним питанням для Вільногірського міськвикон-
кому є поліпшення екологічної ситуації. В 2000 році міська рада депу-
татів прийняла рішення “Про екологічну ситуацію у м. Вільногірську 
та  стан  виконання  природоохоронних   заходів”.  За  цим  рішенням 
міськвиконком  мав  розробити  екологічну  програму  на  період  до 
01.01.2006 року. Міському голові ставилося в обов’язок:  
♦ вирішити  питання  можливостей  буріння  артезіанських  смердло-

вин (для питної води) і шляхів фінансування даних робіт;
♦ клопотати  перед  обласною  радою,  обласною  державною  аміні-

страцією  про  надання  в  2001  році  місцевому  бюджету  цільової 
дотації  в сумі  250 тис. грн. на фінансування природоохоронних 
заходів по  місту;

♦ клопотати перед обласною радою про ініціювання нею у Верхов-
ній Раді питання про залишення у місцевому бюджеті не менше 
30%   податку  на  прибуток  підприємств  (Придніпровський 
комунар. – 29.11.2000).

1 листопада 2000 року відбулася 31 позачергова сесія Вільно-
гірської місцевої ради 23-го скликання, на якій було затверджено дого-
вір між міською радою депутатів в особі міського голови О.Ю. Леві-
тіна, з одного боку, та ДП “ВД ГМК” в особі генерального директора 
О.М. Сокола, з іншого. Цей договір стосувався, поперше, проведення у 
місті державної екологічної експертизи щодо технологій  виробництва 
підприємств та технологічного процесу очищення питної  води, а, по-
друге, розподілу квартир комунальної власності, що  вивільняються, і 
нового житла, яке будується за рахунок підприємства (Придніпровсь-
кий комунар.  –  11.11.2000).  Треба  відзначити,  що підписання цього 
документу,  а також складання угод з іншими виробничими об’єднан-
нями  не  призвело  до  налагодження  плідної  співпраці  між  міськви-
конкомом та підприємствами Вільногірська.
 Підбиваючи підсумки зробленого за чотири роки свого пере-
бування на посаді міського голови, сам О.Ю. Левітін відзначав зрушен-
ня в напрямку зростання економіки міста. Проте стосунки Олега  Юхи-
мовича з керівниками місцевих підприємств у 2001 році залишаються 
напруженими.

Однією з  проблем і  постійною турботою Олега  Юхимовича 
залишається формування місцевого бюджету. Приоритетними  напрям-
ками його розвитку в 2001 році він вбачає формування бюджету “зни-
зу до верху”, що дало б можливость залишати місцевому бюджету по-
над 14 млн. грн. Це, в свою чергу, забезпечить виконання всіх соціаль-
но-економічних програм.

Головною політичною подією 2000 року О.Ю. Левітін  вважає 
проведення  Всеукраїнського  референдуму:  “Жителі  нашого  міста 
твердо  сказали  своє  рішуче  “так”  референдуму,  тим самим зробили 
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вирішальний вибір змінити життя на краще” (Придніпровський кому-
нар. – 30.12.2000).

В постійному полі зору міської влади знаходиться питання  со-
ціального захисту населення, допомога непрацездатним людям, сиро-
там, багатодітним сім’ям.

У 2000 році Пенсійний фонд перейшов на одноразову щомі-
сячну виплату пенсій, вчасно сплачувалася заробітна плата працівни-
кам бюджетних установ.  Міська лікарня пройшла обласну акредита-
цію, зроблено в ній частковий ремонт. Творчо працюють навчальні та 
культурні заклади міста. 

Надбанням міської влади є й те,  що одинокі люди похилого 
віку перебувають під патронатом служби соціальної допомоги. Значно 
зменьшилася кількість кримінальних злочинів у місті.

Міський голова О.Ю. Левітін відмічає, що: “Все це свідчить 
про те,  що зміни в житті вільногірців відбуваються,  йде поступовий 
вихід  міста  з  економічної  кризи”  (Придніпровський  комунар.  – 
30.12.2000)
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Літвіщенко  Віктор  Іванович

Міський  голова  міста  Новомосковська

Загальна  інформація

Народився  13  травня  1954  року в  с.  Щеглівка  Макіївського 
району Донецької області.

Освіта  вища.  Закінчив Дніпропетровський інженерно-будіве-
льний інститут (1976), інженер-механік.

Член  Всеукраїнського  об`єднання  демократичних  сил 
“Злагода”.

Трудовий шлях розпочав в 1976 році в ПШМК № 66 тресту 
“Кагулсільбуд” на посаді прораба. З 1977 по 1979 р.р. працював у Ка-
гульському  райкомі  комсомолу  завідуючим  орговідділом;  з  1980  по 
1981 – в управлінні тресту “Дніпротрансбуд”  начальником дільниці; у 
1981 – 1982  – в Новомосковському міськкомі комсомолу  другим се-
кретарем; у 1982 – 1987 р.р. – в Новомосковському міськкомі Компар-
тії  України  спочатку інструктором,  а  потім зав.  оргвідділом.  З 1987 
року займає посаду заступника голови Новомосковського міськвикон-
кому. Далі перебуває на посадах спочатку другого, а потім першого се-
кретаря Новомосковського міськкому КПУ. З 1991 по 1994 р.р. працює 
головним інженером у Присамарському НВП.

У  1994  році  В.І.  Літвіщенка  було  обрано  міським  головою 
м.Новомосковська. В березні 1998 року його було обрано на цю поса-
ду  вдруге.

Володіє англійською мовою.
Захоплюється театром, футболом, мисливством, автогонками.
Одружений. Має дочку і сина.

Громадсько-політична  діяльність  у  дзеркалі  преси

26 червня 1994 року в Новомосковську відбулися чергові ви-
бори, в результаті яких було обрано 25 депутатів міської ради та ново-
го міського голову В.І. Літвіщенка.

На сьогоднішній день Віктор Іванович – єдиний в Дніпропет-
ровській області мер-комуніст. Проте, перебуваючи на посаді міського 
голови, він своє членство в КПУ призупинив.

У своїй першій промові Літвіщенко відмітив: “Я не просто хо-
чу поздоровити нових депутатів з обранням, а й з тим довір’ям, яке 
всім нам виявлене. Я б це довір’я сприйняв як аванс, як вексель, який 
ще належить нам всім оплатити своєю діяльністю на благо Новомос-
ковська” (Новомосковська  правда. – 09.06.1994).

Основними положеннями передвиборчої програми В.І.  Літві-
щенка  в  1994 році були:
♦ пошук нових ресурсів поповнення міського бюджету;
♦ впорядкування вулиць, мікрорайонів;
♦ ремонт доріг;
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♦ газифікація мікрорайонів;
♦ будівництво відділення зв’язку в передмісті, телефонізація Ново-
московська;
♦ відродження традиції співробітництва міст-побратимів.

Вбачаючи, що головною умовою залучення достатніх коштів 
до бюджету міста  є  посилення місцевого  самоврядування В.І.  Літві-
щенко ініціював вступ Новомосковська до Асоціації малих міст Укра-
їни в 1995 році. В інтерв’ю газеті “Зоря”  Віктор Іванович констатував 
той факт, що: “У міській казні грошей небагато, бо минулого року  по-
ловина податку на прибуток та три чверті податку на додану вартість 
пішли “нагору”. Місцевими ж податками і зборами всі дірки не залата-
єш. Збільшити кількість податків немає можливості, підвищувати став-
ки теж… Отже, вихід тільки в тому, щоб Київ або повертав  частину зі-
браного, або, щоб більша частка заробленого лишалась у нас” (Зоря. – 
15.02.1997).

Одна із головних турбот міського голови В.І. Літвіщенка – по-
повнення доходної  частини міського  бюджету.  В цьому напрямку в 
1997 році в Новомосковському міськвиконкомі було створено комісію 
з питань забезпечення своєчасної сплати податків, внесення інших обо-
в’язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів.

Також дії міського голови зосередилися на налагодженні сто-
сунків  з  керівниками  підприємств міста,  маючи на  меті  підвищення 
рентабельності місцевого виробництва, і як наслідок цього, збільшення 
надходжень  у  міський  бюджет.  Віктор  Іванович  в  одному  із  своїх 
інтерв’ю особливо підкреслив, що міськвиконкому треба: “…в усьому і 
завжди спиратися на досвідчених, сміливих і талановитих людей, які 
вміють працювати в нових і досить жорстких умовах. Дуже добре, що 
люди, особливо керівники підприємств, зрештою починають усвідом-
лювати: щоб працювати в нових економічних умовах, треба вчитись і 
застосовувати знання. На практиці ми завжди підтримували і будемо 
підтримувати  підприємливість  керівників,  надавати  їм  допомогу” 
(Новомосковська  правда. – 01.03.1997).

Проте складне становище в економіці відбивається не тільки 
на діяльності підприємств, а й на соціальній сфері. Істотною пробле-
мою у  Новомосковську  є вирішення соціальних питань. Адже порів-
няно з іншими містами області Новомосковськ за віковим складом йо-
го мешканців – один з найстаріших. Майже третина населення  прохо-
дить через відділ соціального захисту. Підтримати їх у нинішніх скру-
тних умовах і максимально захистити від негараздів – найперша тур-
бота виконкому.

В 1997 році в місті було проведено комплекс заходів, спрямо-
ваних в першу чергу на матеріальну підтримку людей похилого віку: 
надання матеріальної допомоги, виділення талонів на разове безплатне 
щоденне харчування тощо. Окрім цього, з міського бюджету для під-
тримки малозабезпечених городян було  виділено субсидії  на  оплату 
комунальних послуг. З цього приводу міський голова В.І. Літвіщенко 
зауважив,  що  “…люди  вже  не  вірять  словам,  їх  можна  переконати 
лише конкретними практичними справами. Реальність конкретної  ін-
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валідної коляски, палива на зиму,  грошової допомоги переконливіша 
сотень пустих обіцянок” (Новомосковська  правда. – 01.03.1997).

Реалізуючи один із пунктів своєї передвиборчої програми сто-
совно налагодження співробітництва з іноземними містами, В.І. Літві-
щенко очолив делегацію керівників новомосковських підприємств до 
КНР. Щодо результатів поїздки міський голова відмітив наступне: “Ра-
но говорити, що Новомосковськ і місто Дунган, в якому ми побували, 
вийшли на якийсь договір. Нам вдалося заключити ряд угод між під-
приємствами Новомосковська і провінції на півночі Китаю. Є протокол 
намірів щодо взаємного обміну товарами і продукцією, в тому числі й 
продукцією нашого НТЗ, а також поставки тканин на нашу швейну фа-
брику і одержання продукції для реалізації на нашому ринку. Сьогодні 
Китай шукає вихід на ринок України. Тому думаю, що наша робота бу-
де мати продовження. Хотілося, щоб міста-побратими були у нас не 
лише в Китаї, а й у Німеччині, Угорщині, Франції. Сьогодні  це потріб-
но. Весь світ так живе. Не маючи ринку збуту, не будемо мати ні ви-
робництва, ні реалізації, ні нашого бюджету” (Новомосковська правда. 
– 11.10.1997).

Діяльність Літвіщенка на посаді міського голови знайшла під-
тримку серед городян, тому на виборах 1998 року його кандидатуру 
висунули майже всі трудові колективи  новомосковських  підприємств. 
29 березня 1998 року Віктора Івановича було обрано міським головою 
вдруге.

Пріоритетними напрямками своєї подальшої роботи В.І. Літві-
щенко визначав: продовження газифікації, телефонізації мікрорайонів, 
будівництва житла та інших об’єктів соціального призначення. Проте 
міський голова зауважив,  що:  “Легкої  роботи  не  буде.  Перспективи 
економічного зростання примарні. Отже міський бюджет  буде форму-
ватися  з  великим  напруженням”  (Новомосковська  правда.  – 
15.04.1998).

Головним  резервом  поповнення  доходної  частини  бюджету 
В.І.  Літвіщенко вбачав розвиток приватного підприємництва.  В 1998 
році  за  ініціативою  міського  голови  було  створено  і  зареєстровано 
Асоціацію підприємців м. Новомосковська. Тільки протягом 1998 року 
міськвиконком зареєстрував півтори тисячі приватних підприємців, де-
яких з них навіть було звільнено від сплати за ліцензію. Таким чином 
було створено додаткові робочі місця та збільшено надходження кош-
тів до бюджету. Такі заходи дозволили Новомосковську зайняти перше 
місце в області з будівництва житла на душу населення та рівня теле-
фонізації. Так, якщо в Дніпропетровську на 100 сімей приходилося 38 
телефонів, то в Новомосковську – 46 (Теленеделя-Днепропетровск. – 
17.05.1998).

На думку В.І.  Літвіщенка, міський голова перш за все:“…хо-
зяйственник, занимающийся ежедневно непростым организмом, назва-
ние которому город” (Голос отраслевого профсоюза. – 09.06.1999). Ос-
новними  заходами  благоустрою  міста  в  1999  році  стали:  санітарна 
чистка, ремонт  доріг, устрій  нових  клумб, висадка  квітів, дерев. 
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У соціальній сфері  дії  міського  голови  зосередилися  на вті-
ленні в життя комплексної програми “Діти Новомосковська”, яка пе-
редбачає виділення коштів на безплатне харчування школярів з мало-
забезпечених сімей, утримання сімейного будинку Лискіних, витрати 
на оздоровлення дітей влітку.

Розуміючи, що упорядкування міста та соціальний захист на-
селення залежать від наявності коштів у міському бюджеті, міськви-
конком  постійно  займається  питаннями  стабілізації  роботи  промис-
лових підприємств і в першу чергу трубного заводу.  Для зменшення 
додаткових витрат заводу було вирішено передати об’єкти житлово-
побутового  та  соціально-культурного  призначення  до  комунальної 
власності  міста  (Голос отраслевого профсоюза. – 09.06.1999).
 В  галузі  розвитку  приватного  підприємництва  в  листопаді 
1999 року за безпосередньою участю мера міста В.І. Літвіщенка та при 
підтримці  фонду  “Євразія”  в  Новомосковську  було  відкрито  бізнес-
центр.  “За  бизнесом  в  Новомосковске…ухаживают”,  –  так  сказав 
Віктор Іванович, відкриваючи засідання прес-клубу ринкових реформ 
на тему:  ”Власть, бизнес, люди” (Днепровская правда. – 11.01.2000). 
Зростання  питомого  вкладу  суб’єктів  малого  бізнесу  в  формування 
прибуткової частини місцевого бюджету краще за все характерізуєть-
ся цифрами: 6,1% - 21,9  % - 27,7% - 34,3% (порівнюються 1994 – 1996 
– 1997 – 1999  роки). 

В 2000 році загальна кількість працюючих у сфері малого та 
середнього  бізнесу  становила  11%  працездатного  населення  міста 
(Вісті  Придніпров’я. – 12.01.2000).
Віктор Іванович Літвіщенко вважає, що: “С людьми и для людей  мож-
но много сделать и есть желание сделать как можно лучше, чтобы  за-
щитить простого человека в это непростое время” (Голос отраслевого 
профсоюза. – 09.06.1999).
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Любоненко  Юрій  Вікторович

Міський  голова  міста  Кривого  Рогу

Загальна  інформація

Народився 12  квітня 1950 року в Кривому Розі в сім’ї заліз-
ничника. Позапартійний.

Після закінчення в 1967 році середньої школи №90 працював і 
одночасно  навчався  в  Криворізькому  гірничорудному  інституті,  де 
одержав  спеціальність  інженера-електрика.  Працював  учнем,  потім 
електромонтером цеху зв’язку КМК.

А з жовтня 1971 року по вересень 1984, як і батько, зв’язав 
свою долю із залізничним транспортом. Протягом року був слюсарем 
по ремонту електровозів  локомотивного депо ст.  Кривий Ріг-Сорту-
вальний. З січня 1972 по грудень 1973-го – помічник машиніста елек-
тровоза локомотивного депо. У грудні 1973 року обраний секретарем 
комітету комсомолу залізничного вузла Кривий Ріг-Головний. З 1978 
по жовтень 1980-го працював інженером, потім – головним  інженером 
Криворізької  механізованої  дистанції  навантажувально-розвантажу-
вальних робіт Придніпровської залізниці.

У жовтні 1980 року був  обраний секретарем парткому Ком-
партії  України залізничного вузла  Кривий Ріг-Головний,  а  у  вересні 
1984 – другим секретарем Довгинцівського райкому Компартії Украї-
ни. У листопаді 1986 року обраний головою виконкому Довгинцівської 
районної ради народних депутатів.
 4  березня  1992  року  на  XI сесії  Криворізької  міської  ради 
народних депутатів  обраний головою міськради та головою міськви-
конкому.

У червні 1994 року виборцями міста обраний головою Криво-
різької міської ради та головою міськвиконкому.

В березні 1998 року обраний міським головою втретє.
Одружений. Має дві дочки і онуку.

Громадсько-політична  діяльність  у  дзеркалі  преси

На XI сесії Криворізької міської ради, яка розпочалася 4 бере-
зня 1992 року, було заслухано заяву тодішнього голови  Г. Гутовського 
про власну відставку. Сесія відставку прийняла і у цей же день було 
призначено вибори нового голови. Результатом виборів стало обрання 
на посаду голови Ю.В. Любоненка, за якого проголосувало 175 з 216 
депутатів. Його суперники: П. Левандовський та В. Сидоренко набрали 
33 та 3 голоси відповідно (Днепропетровская панорама. – 16.04.1992).

У  червні  1994  року  виборцями  міста  Ю.В.  Любоненко  був 
обраний головою Криворізької  міської  ради та головою міськвикон-
кому.

Перебуваючи на посаді  мера міста,  Ю.В.  Любоненко мав на 
меті вирішення таких проблем як:
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♦ збільшення надходжень до міського бюджету;
♦ ліквідація заборгованості по зарплатах та пенсіях;
♦ безробіття;
♦ реструктуризація підприємств міста;
♦ поліпшення екологічної ситуації.

В 1996 році розпорядженням Президента Л.Д. Кучми м. Кри-
вий Ріг, який посідає одне із перших місць в Україні за рівнем забруд-
нення навколишнього середовища,  було включено до еколого-еконо-
мічного експерименту.  Проте, як зазначав Ю.В. Любоненко, “у міста 
практично  немає  коштів  для  вирішення екологічних  проблем,  окрім 
платежів підприємств за забруднення довкілля”. Але 70% цих плате-
жів йдуть  “на гору”.  Міська рада вимагала від уряду та парламенту 
залишати в містах, які входять в зону еколого-економічного експери-
менту, всі 100% платежів підприємств за забруднення навколишнього 
середовища (Червоний  гірник. – 10.03.1998) 

Підбиваючи підсумки 1997 року, міський голова відмітив пев-
не зростання обсягів  виробництва, збільшення доходної частини  місь-
кого  бюджету  вдвічі,  повну  ліквідацію  заборгованості  з  заробітної 
плати  в  бюджетній  сфері,  розробку  планів  реструктуризації  підпри-
ємств міста. Початку цих позитивних зрушень передувала копітка ро-
бота  з  проведення  комплексу організаційних  та  технічних  заходів  з 
оздоровлення економіки міста й у першу чергу гірничо-металургійного 
комплексу.

Однак незважаючи на зростання обсягів виробництва, фінан-
сове становище більшості підприємств Криворізького ГМК в 1997 ро-
ці залишалося тяжким. Щоб істотно поліпшити економічне становище 
виробничих об’єднань,  міська рада ухвалила рішення про прийняття 
на  баланс  органів  місцевого  самоврядування  об’єктів  соціальної  ін-
фраструктури,  зокрема таких підприємств як Центральний ГЗК, Пів-
денний ГЗК, ВО “Кривбасруда”.
 Також  міська  рада  висунула  пропозицію  щодо  створення  у 
складі  Дніпропетровської  області  Криворізького  експериментального 
індустріально-аграрного економічного округу площею близько 5 тис. 
кв. км. з розміщенням адміністрації округу в Кривому Розі. Міський 
голова Ю.В. Любоненко в своїй доповіді, яку було опуб-ліковано в га-
зеті “Червоний  гірник”, зазначив, що: ”Основною метою  створення 
такого округу є забезпечення умов для стабільного й ефективного роз-
витку та використання місцевих родовищ корисних копалин, органі-
зація регіонального центру управління підприємствами гірничодобув-
ної галузі на його території” (Червоний гірник. – 10.03.1998). 

Подальша діяльність Ю.В. Любоненка на посаді міського го-
лови зосередилася на вирішенні проблем,  які  було визначено в його 
передвиборчій програмі 1998 року. Зокрема, в сфері захисту інтересів 
регіону на законодавчому рівні та у верхніх ешелонах влади:
♦ продовжити діалог з  урядом по визначенню основних економіч-

них, екологічних, соціальних проблем Кривбасу як державних або 
національних;
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♦ завершити роботу з підготовки законодавчої бази щодо  надання 
Кривбасу  особливого  статусу  з  метою  збільшення  фінансового 
потен-ціалу регіону, забезпеченості мешканців міста бюджетними 
коштами,  підвищення  можливостей  органів  місцевого 
самоврядування в само-стійному вирішенні питань розвитку міста;

♦ забезпечити  захист  прав  власного  товаровиробника,  боротися  за 
впровадження  дійового  механізму  стимулювання  росту  обсягів 
вироб-ництва та створення робочих місць.

В галузі соціально-економічної  політики пріоритетними нап-
рямками стали:
♦ подальше стабільне зростання виробництва;
♦ продовження роботи з реструктуризації ГМК Кривбасу;
♦ соціальний  захист  працевлаштування  звільнених  працівників 

ГМК;
♦ реформування галузей народної освіти та охорони здоров’я;
♦ збереження наукового потенціалу Кривбасу;
♦ практика адресної допомоги малозабезпеченим та літнім людям.

В лютому 1999 року під час зустрічі з криворіжцями на ТРК 
“Рудана” Ю.В. Любоненко відмітив, що: “Відвертий діалог, інформація 
з перших уст сприятимуть ліпшому взаєморозумінню та злагоді, єдно-
сті  громадської  думки,  допоможуть  успішніше  вирішувати  дуже  не-
прості соціально-економічні й інші проблеми міста” (Червоний  гірник. 
– 09.02.1999).

Соціально-економічне становище Кривбасу в 1999 році було 
досить  напруженим.  Підвищення  цін  на  енергоносії  та  перевироб-
ництво залізорудної  сировини й готового прокату зумовили значний 
спад виробництва. Проте, як зазначив міський голова, не зважаючи на 
всі ці негаразди, пенсії в місті сплачували вчасно: “Я думаю, що наш 
регіон, який так багато вкладає в економіку України (сьома частка. – 
прим.авт..), гідний того, щоб люди тут отримували вчасно і пенсію, і 
заробітну плату” (Червоний  гірник. – 09.02.1999).

Визначальною подією м. Кривого Рогу в 2000 році став само-
розпуск райрад. З цього приводу місцева організація КПУ розповсюд-
жувала звернення-листівку, головною вимогою якої було відновлення 
у місті районних рад. В своєму виступі перед криворіжцями на ТРК 
“Рудана” Ю.В. Любоненко прокоментував це наступним чином: “Окре-
мими особами з метою політичної спекуляції уже вкотре піднімалось 
питання про відновлення районих рад у місті… Повторюю – самороз-
пуск райрад не ущемив права жодного мешканця міста. Райвиконкоми 
працюють так, як і працювали раніше. Тепер вони  звуться райвикон-
ком Криворізької міської ради. Проте таке нововведення позитивно ві-
добразилося на розподілі коштів міського бюджету. Перехід на єдиний 
міський бюджет значно збільшив його соціальну спрямованість” (Чер-
воний гірник. – 09.11.2000).

Безпосередньою заслугою  міського  голови  Ю.В.  Любоненка 
стали введення в експлуатацію нової школи та цілої низки об’єктів со-
ціально-побутового призначення. В 2000 році зростання обсягів проми-
слового виробництва позитивно вплинуло на рівень безробіття в Кри-
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вому Розі, який склав 2,24%, що вдвічі нижче, ніж середній  показник в 
Україні.

Позиція  Ю.В.  Любоненка  щодо  інвестування  регіональної 
економіки така:  “Виконком міської ради дуже зважено підходить до 
питань  кредитування,  особливо  іноземного,  чудово  розуміючи  усі 
умови  їх надання.  За  вісім років,  тобто за час  мого перебування на 
посаді міського  голови, міськвиконком  жодного  іноземного  кредиту 
не  взяв.  Хоча  була  цікава  пропозиція  та  пільгові  умови  японського 
кредиту для вирішення проблем очищення стічних вод у нашому місті. 
Але японський уряд поки ніякого рішення з цього приводу не прий-
няв” (Червоний  гірник. – 09.11.2000).  

Місцевий бюджет формується за рахунок надходження подат-
ків  від  підприємств,  зокрема,  п’яту  частину всіх  бюджетних коштів 
надає “Криворіжсталь”.  Тому міський голова Ю.В.  Любоненко нега-
тивно ставиться до питання приватизації  цього підприємства-гіганта. 
“Моя позиція щодо цього така – категорично проти і  вестиму необ-
хідну роботу з тим, аби цей комбінат не приватизувався. Нині це під-
приємство на підйомі, а коли прийде новий господар, то він навряд чи 
показуватиме  справжній  прибуток”  (Червоний  гірник.  –  09.11.2000). 
Усе те позитивне, що було зроблено у місті щодо економічної стабілі-
зації, зроблено завдяки цілеспрямованості місцевих органів влади, ке-
рівників  промислових  підприємств,  плідній  роботі  у  Верховній  Раді 
України народного депутата Вадима Гурова й інших депутатів.

Міськвиконкому вдалося звернути увагу уряду на місто Кри-
вий Ріг. Була створена урядова комісія з вирішення соціально-еконо-
мічних питань і проблем Кривбасу.

Підбиваючи підсумки своєї діяльності та роботи міськвикон-
кому протягом восьми років, міський голова Ю.В. Любоненко підкрес-
лив: ”Ми цивілізовано здійснили реструктуризацію підприємств з під-
земного  видобутку  руди.  Добилися  включення  наших  підприємств 
гірничо-металургійного комплексу до економічного експерименту. Як 
наслідок  –  підприємства  працюють  стабільно”  (Червоний  гірник.  – 
09.11.2000). 
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 Метелиця  Іван  Сергійович

Міський  голова  міста  Павлоград

Загальна  інформація

Народився  24 вересня  1957 року у м.  Павлоград  Дніпропет-
ровської області. Позапартійний. 

Трудовий  шлях  розпочав  у  1974  році  радіомонтером  цеху 
№ 35 хімічного заводу у м. Павлоград. З 1975 по 1980 р.р. навчався в 
Дніпропетровському державному університеті за спеціальністю “гідро-
аеродинаміка”, отримав кваліфікацію інженер-механік. Після закінчен-
ня університету працював інженером науково-дослідної частини Дні-
пропетровського металургійного інституту. 

З 1981 по 1983 р.р. проходив військову службу в Радянській 
Армії.

У 1983-1984 р.р. працював механіком ливарного цеху Дніпро-
петровського заводу засобів механізації; з березня по жовтень 1984 ро-
ку  –  начальником  дільниці  заводу  “Павлоградсільмаш”.  З  1984  по 
1988р.р. працював на механічному заводі у м. Павлоград на посадах 
спочатку заступника начальника  цеху, потім начальника цеху і згодом 
заступника дирактора з виробництва. У 1988 – 1990 роках обіймав по-
саду  секретаря  партійного  бюро  заводу  ливарних  машин  м.  Павло-
града.

Починаючи з 1990 року І.С. Метелиця працює в міськвиконко-
мі м. Павлограда спочатку заступником, а потім першим заступником 
голови. З червня 1994 року займає виборчу посаду голови міської ради 
Павлограда. В березні 1998 року обраний міським головою м. Павло-
града.

Одружений. Має сина і дочку.

Громадсько-політична  діяльність  у  дзеркалі  преси

26  червня  1994  року  І.С.  Метелицю  було  обрано  головою 
міської  ради. Займаючи цю посаду,  Іван Сергійович зосередився на 
вирішенні наступних проблем:
♦ розробка  програм  стабілізації  економічної  ситуації  підприємств 

міста;
♦ ремонт доріг, благоустрій міста;
♦ погашення заборгованостей по заробітній платі;
♦ боротьба з підтопленням міста;
♦ перехід житлового  фонду виробничих об’єднань до комунальної 

власності міста;
♦ соціальний захист населення.

Підсумками діяльності павлоградського мера І.С. Метелиці за 
період 1994 – 1998 р.р. стали:
♦ передача до комунальної власності міста  відомчих мікрорайонів 

підприємств. Цим кроком виконавча влада мала на меті врятування 
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житлового фонду. Також це дозволило підприємствам направляти 
за-роблені кошти не на покриття збитків по утриманню житла, а на 
роз-виток  виробництва.

♦ спільно з керівниками підприємств вугільної, легкої промислово-
сті,  машинобудування  було  розроблено  програму  стабілізації 
еконо-мічної  ситуації  кожного  підприємства.  1997  рік  став  для 
виконкому   роком  максимальної  уваги  та  підтримки  місцевих 
підприємств, тому  що від зростання обсягів виробництва залежить 
наповнення міського  бюджету і реалізація усіх тих програм, без 
яких розвиток міста немов-ливий (Західний  Донбас. – 01.03.1997).

♦ було реконструйовано котельні, вкладено кошти в інженерні мере-
жі, теплотраси. На думку міського голови, такі заходи є запорукою 
майбутньої стабільності в роботі комунального господарства.

♦ уперше в 1996 році була прийнята програма допомоги інвалідам, 
яка  передбачала  відкритття  центру  соціального  захисту, 
безкоштовне  надання одягу, харчів.

♦ міськвиконком багато уваги приділяв організації молодіжного до-
звілля: відкрито спорткомплекс,  спортивний клуб,  валеологічний 
це-нтр, всіляко підтримуються спортивні команди міста.  

Проте деякі проблеми так і не було вирішено. Зокрема, ситу-
ація з підтопленням міста не набула ніяких змін. Залишилася й забор-
гованість по заробітній платі. Таку ситуацію міський голова І.С. Мете-
лиця прокоментував так: “…Погашение задолженности – это, в пер-
вую очередь, задача руководителей предприятий, служб сбыта по реа-
лизации продукции. Сейчас нужно вдвойне ощущать ответственность 
перед коллективами и находить возможности реализации продукции. 
Мы готовы помогать, мы готовы выезжать везде, где можно решать 
проблемы, в том числе и на местном уровне,  но главная ответствен-
ность все же ложится на руководителей коллективов. Я думаю, что на 
заводах должен быть контроль и систематический отчет руководства 
по этому самому важному на сегодня для людей вопросу” (Західний 
Донбас. – 13.02.1998).

В 1998 році Івана Сергійовича Метелицю було обрано мером 
м. Павлограда вдруге.

Міський голова не байдуже ставиться до проблем вугільників, 
тому він бере активну участь в ділових поїздках до Києва, пов’язаних 
з вирішенням питань виплати зарплати, виділенням коштів на облад-
нання та капітальне будівництво.

На початку 1999 року Іван Сергійович був присутній на нара-
ді, яку проводив перший віце – прем’єр – міністр України, відповіда-
льний за вирішення питань паливно-енергетичного комплексу В.А. Ку-
ратченко.  Для  вирішення  всіх  шахтарських  проблем  було  створено 
координаційну раду, в яку ввійшли вісім представників вугільних регі-
онів (у тому числі й І.С.  Метелиця).  Це дозволило павлоградському 
меру  мати  прямі  контакти  з  керівниками  міністерств,  ставити  най-
більш  гострі  питання  та  добиватися  їх  вирішення.  Іван  Сергійович 
прокоментував  цю  подію  так:  “Сегодня  правительством,  министер-
ством угля, облгосадминистрацией и нами, местной  властью, делается 
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все для того, чтобы найти взаимопонимание с шахтерскими коллекти-
вами, избежать забастовки и похода шахтеров в Киев, так как эти ак-
ции разрушительны для нашей и без того слабой экономики. Они не 
улучшают, а, наоборот, ухудшают положение шахтеров и с выплатой 
зароботной платы, и с социальной сферой. Я лично принимаю участие 
во всех совещаниях, направленных на решение шахтерских проблем, 
стучусь во все двери, не только в вопросах выплаты зарплаты, но и в 
поддержании коммунального хозяйства, что меня как городского гла-
ву волнует ничуть  не меньше” (Західний  Донбас. – 27.05.1999).

Також велику увагу  міська  влада  приділяє соціальній  сфері. 
І.С. Метелиця зауважив, що: “ В нашем городе не должно быть забы-
тых и брошенных детей” (Вісник шахтаря. – 16.02.2001).  При міськ-
виконкомі було створено опікунську раду. Протягом року дітям (сиро-
там  та  інвалідам)  було  надано  матеріальну  допомогу  на  придбання 
одягу, навчальних посібників. Окрім того, виконання соціальних про-
грам у 2000, 2001 роках полягало й у наданні допомоги пенсіонерам, 
ветеранам, інвалідам ВВВ у вигляді гуманітарної допомоги та матері-
альної підтримки, безкоштовних санаторно-курортних путівок, талонів 
на безкоштовне опалювання, отримання інвалідних колясок.

В 2001  році  найбільш актуальними  проблемами  Павлограда 
залишаються:
♦ проблема підтоплення та відновлення комунальних мереж;
♦ газифікація віддалених мікрорайонів;
♦ проблема формування бюджету (Вісник  шахтаря. – 16.02.2001).
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Старун  Сергій  Володимирович

Міський  голова  міста  Нікополя

Загальна  інформація

Народився  у  1958  році  в  м.  Києві  в  родині  військовослуж-
бовця. Безпартійний. 

Юність провів у Львові. Там же закінчив школу з фізико-мате-
матичним ухилом. Після закінчення школи продовжив навчання в Ки-
ївському вищому військовому училищі протиракетної та проти повіт-
ряної оборони. 

З 1980 року у військах на різних посадах пройшов шлях від 
лейтенанта, командира взводу до полковника, командира бригади. Слу-
жив в Україні,  Німеччині,  Росії,  на Далекому Сході.  З розпадом Ра-
дянського Союзу подав рапорт про перевод на службу в українську на-
ціональну армію. Міністерство оборони України дало призначення під-
полковнику Старуну в м. Кривий Ріг на посаду командира полка. Через 
рік Старуна з підвищенням було переведено до Нікополя на посаду ко-
мандира бригади. 

В 1995 році балотувався  на посаду міського голови. Вибори 
програв, посівши друге місце.

В 1997 році на виборах мера Нікополя Старун,  кандидатуру 
якого висунуло міське об'єднання “Союз Чорнобиль”, нарешті одержав 
перемогу. В цьому ж році Сергій Володимирович стає студентом заоч-
ного відділення Дніпропетровського філіалу Української академії уп-
равління при Президенті України, яке закінчив у 1999 році.

В березні 1998 року було проведено вибори, в результаті яких 
міським головою було знов обрано С.В. Старуна. 
    Одружений. Має дочку.

Громадсько-політична  діяльність  у  дзеркалі  преси

22 лютого 1997 р. нікопольці обрали своїм мером 38-річного 
військового командира С.В. Старуна, одного з чотирьох кандидатів на 
цю посаду.

В  деяких  місцевих  ЗМІ  цей  факт  оцінили  як  “безпрецеден-
тний”; мовляв, уперше до управління містом в нашій країні прийшла 
військова людина.

Вибори міського голови були досить напруженими, тому що, 
по-перше, в ході передвиборної кампанії тиску піддавалися міська гро-
мадськість та міські структури. А по-друге, тиску зазнав сам майбутній 
голова.

Зокрема,  вже  на  самому  початку  передвиборних  перегонів 
С.В.Старуну було відмовлено в реєстрації в зв'язку з порушеннями при 
оформленні документів. Міський суд розглянув скаргу С. Старуна і зо-
бов'язав виборчу комісію негайно зареєструвати його кандидатом на 
посаду міського голови.

Засідання суду викрило цілу низку фактів того, що виборча ко-
місія зробила це не випадково. Більш того, на допомогу виборчкому у 
цій справі було викликано дніпропетровського юриста В. Скрипника. 
ЗМІ вбачали чинником цієї події зацікавленість основного претендента 
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на посаду міського голови, а саме А. Борисова – заступника начальни-
ка цеху заводу феросплавів. Сам С.В. Старун коментував відмову ви-
борчкому тим, що  “во всей этой кампании за какими-то действиями 
стоят конкретные структуры и конкретные лица. Я знаю, что управля-
лось все из Днепропетровска”. Крім того, С.В. Старун  зазначав, що під 
час виборчої кампанії йому було  завдано  тиску з  боку  його  безпосе-
реднього військового керівництва. В хід йшли різні “традиційні” засо-
би,  навіть  усунення  з  посади  командира  бригади  (Венал  –  визит  – 
11.12.1997).

Проте попри всі ці негаразди, Старун переміг. Відзначальною 
рисою його програми стало положення про “формування нової системи 
патріотичного виховання молоді”. 

В інтерв'ю газеті “Зоря” в березні 1997 р. Старун зазначив, що 
“патріотизм – це риса,  без якої неможливе життя в суспільстві  і  без 
якої не буває поваги до Батьківщини. Сподіваюся особистим прикла-
дом і прикладом своїх однодумців налагодити справи в цьому напря-
мі. Методом виконання своєї програми вважаю колегіальне вирішення 
проблем, постійне цінування думок товаришів по роботі і, найголовні-
ше,  професіоналізма  та  розумної  ініціативи”  (Південна  зоря.  – 
04..03.97).  Тому  першим  кроком  Сергія  Володимировича  на  посаді 
міського голови стало реформування апарату міського управління. Бу-
ло проведено скорочення штату; службовці міськвиконкому пройшли 
курси підвищення кваліфікації, з'явилися такі нові структури, як юри-
дичний відділ, інформаційно-аналітичний відділ та зв'язку зі ЗМІ, еко-
логічний відділ.

Вирішення екологічних проблем було і є одним з пріоритетних 
напрямків нікопольського міськвиконкому.  Тому мер міста С.В. Ста-
рун, стурбований невиконанням навіть вже прийнятих постанов Вер-
ховної Ради, а також відсутністю з боку урядових структур будь-яких 
кроків у захисті населення від екологічних негативних чинників, ініці-
ював проведення у грудні 1997 р. наради з керівниками регіону з при-
воду узгодження екологічних заходів по соціальному захисту населен-
ня регіону,  зокрема – жителів Нікополя, які найсильніше відчувають 
негативний вплив небезпечної атомної сусідки.

С.В. Старун в інтерв'ю газеті “Нікопольська правда” відмітив: 
“Практика показує, що самотужки ми можемо лише боротися з окре-
мими наслідками екологічного неблагополуччя. Радикально ж змінити 
ситуацію реально лише спільними зусиллями, узгодивши свої дії з ке-
рівниками місцевих органів влади, промислових підприємств, а також 
народними депутатами, які представляють інтереси регіону у Верхов-
ній Раді України, але далеко не завжди використовують надані їм мож-
ливості” (Нікопольська правда. – 16.12.1997).

Також діяльність міського голови в 1997 році зосередилася на 
налагоджені  співпраці  міськвиконкому  з  партийними  організаціями 
Нікополя.  Результатом  зустрічей  стало  досягнення суспільної  угоди. 
С.В.Старун відзначив, що “это – для всех благо, а мне главнейшая под-
держка” (Днепровская панорама. – 07.05.1997).

Проте С.В. Старун вважає, що кожна людина повинна йти сво-
їм власним шляхом, а не жити і діяти за чиюсь указкою. Серед політич-
них партій  Сергій  Володимирович не  бачить  жодної,  яка  б  зробила 
щось корисне для Української держави. Тому вважає, що для нього йо-
го партією є народ, міська громада. “Если все уйдут в политику, кто же 
будет заниматься делом? Если для города мне что-то удастся сделать, 
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буду считать свою программу выполненной. В моем положении лучше 
сохранять  партийно-политический  нейтралитет” (Венал  – визит.  – 
11.12.1997).

У міських справах діяльність Старуна зосередилася на вико-
нанні своїх передвиборчих обіцянок. Зокрема було прийнято постано-
ви щодо розробки загального плану розташування кіосків, стандарти-
зації  зовнішньої реклами, реконструкції та упорядкування ринків, тор-
гівлі в місті.

Маючи на  меті  легалізацію  “тіньових” доходів  підприємців, 
було введено в дію програму більш жорсткого збирання податків. Та-
кож було створено своєрідний штаб по оперативному керівництву міс-
том, який дозволив скоординувати дії міських служб на випадок над-
звичайного стану.

Боротьба з прихованим безробіттям, яке виникло в результаті 
спаду виробництва в Нікополі, знайшла своє втілення в міській про-
грамі зайнятості, яка також обіймає розширення сфери культурних, по-
бутових, будівельних, торгових та інших послуг.

У 1998 році напередодні виборів міський голова С.В. Старун 
підбив підсумки своєї діяльності у відкритому листі нікопольчанам.

Основними досягненнями міськвиконкому він вважав:
♦ стабілізацію суспільно-політичного життя в місті,  зокрема,  ство-

рення  політико-консультативної  ради,  на  засіданні  якої 
представники різних партій та рухів можуть висловити свою думку 
з приводу того чи іншого питання, яке стосується життя міста;

♦ створення нормальної робочої атмосфери у виконкомі;
♦ організацію нормальних стосунків місцевого органа влади з гро-

мадськістю, керівниками підприємств та організацій;
♦ реорганізацію роботи з громадянами; завдяки створенню прес-слу-

жби влада стала більш відкритою;
♦ пожвавлення  суспільного  життя;  проведення  чотирьох  загально-

міських свят, фестивалю бальних танців, виставок та ін.;
♦ фінансування  виконкомом  участі  кращих  нікопольських  спорт-

сменів у чемпіонаті  з  кікбоксингу,  сходженні  на вершини Тянь-
Шаню, вітрильній регаті тощо;

♦ поліпшення фінансування системи охорони здоров’я, стабілізацію 
виплати  зарплати  бюджетникам  з  весни  1997  р.  Крім  того, 
порівняно з 1996 р. на соціальний захист населення було витрачено 
на 200 тис. грн. більше;

♦ активізацію  вирішення  екологічних  проблем;  було  відновлено 
“зруйнований” відділ екології  виконкому,  налагоджено зв'язки із 
Запо-різькою АЕС, вченими-екологами. В результаті виконкомом 
були прийняті рішення за програмою “Питна вода”; 

♦ профілактику радіоактивного опромінення населення;
♦ стабілізацію  роботи  транспорту,  безкоштовний  перевіз  пільгової 

категорії громадян, зниження вартості проїзду;
♦ на початку 1997 р. було відновлено будівництво колектора, поча-

лися  роботи  по  споруді  об'їзної  дороги  з  наступною 
реконструкцією моста (Нікопольська правда. – 10.02.1998).

Ситуацію на промислових підприємствах поліпшити не вда-
лося з приводу тяжкої економічної ситуації в Україні взагалі, а також 
тому, що більшість цих підприємств вийшли з-під державного контро-
лю і стали акціонерними товариствами. 
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Проте нікопольці оцінили дії мера та міськвиконкому позити-
вно і на виборах місцевої влади в березні 1998 р. Старуна було обрано 
на посаду міського голови вдруге. Крім того, про зростання авторитету 
Сергія Володимировича свідчив той факт, що в 1997 р. за нього прого-
лосувало лише 46,57% виборців, а в 1998 – вже 55,5% (Никопольские 
известия. – 31.03.1998).

В 1998 р. політичні погляди С.В. Старуна стали більш визначе-
ними: “Мне ближе центристы. Не признаю и не понимаю как крайне 
левых, так и крайне правых. А вот идея социал-демократии в нормаль-
ном понимании слова  мне  ближе  по  духу"  (Нікопольська  правда.  – 
12.11.1998). На президентських виборах 1999 року в Нікополі перемог-
ли: О. Мороз (в першому турі)  та П. Симоненко (в другому турі).

Пріоритетними напрямками роботи міського голови Нікополя 
залишилися розв'язання екологічних проблем (критична ситуація Ка-
ховського водосховища, викиди стоків Південнотрубного заводу, а та-
кож Запорізька АЕС), полипшення соціального захисту населення. Ва-
жливим досягненням нікопольської адміністрації у 1999 р. стало від-
новлення будівництва спеціалізованої дитячої лікарні, на яке було ви-
ділено кошти з обласного бюджету.

В 2000 р. головною проблемою був бюджет. В інтерв'ю газеті 
“Проспект трубников” Сергій Володимирович відзначав,  що бюджет 
поповнюється за рахунок більш ефективного збору податків від під-
приємців. Ці цифри зросли на 300%. До цього процесу було залучено 
також профспілки. Проте отриманих коштів вистачає лише на зарплат-
ню, а все, що залишається (25%), на комунальну, соціальну сферу, до-
роги і таке інше (Проспект трубников. – 07.10.2000).

Міський голова неодноразово наголошував на тому, що “пока 
нам не  дадут  нормальную  законодательную  базу  для  формирования 
местного бюджета, мы ничего не сможем сделать. Мы должны остав-
лять себе не менее 40 – 50 % всех средств, которые мы собираем в го-
роде. Подоходный налог вообще должен быть исключительно город-
ским, а мы половину его отдаем в область. Но я  не  уверен, что 150 ты-
сяч никопольчан пользуются услугами областного центра. Хотя я по-
нимаю, есть регионы, которые не в состоянии себя прокормить, и наши 
деньги растекаются по области. Нас убеждают, что мы должны быть 
патриотами не только своего региона, но и страны. Я согласен с этим, 
поэтому и приходится мириться. А если защищать только свои инте-
ресы, то мы сможем иметь все возможности нормально существовать” 
(Репортер. – 28.10.2000).

В серпні 2000 р. представники обласної організації Руху, неза-
доволені економічною ситуацією в місті, ініціювали проведення місь-
кого референдуму з питань недовіри міській владі. Обласна судова ін-
станція визнала такі дії законними. Проте мер міста С.В. Старун проко-
ментував це так: “…У этого действия нет никакой правовой перспекти-
вы. Кому нравится занимать себя чепухой, пусть занимает… Я готов к 
открытому диалогу и совместной деятельности с представителями по-
литических партий. Но мне кажется, что они играют в совершенно дру-
гую игру. И то, как я вижу развитие города, им не надо тысячу лет" 
(Нікопольська правда. – 12.08.2000).

В  жовтні  2000  р.  С.В.  Старун,  аналізуючи  політичне  життя 
м.Нікополя, відзначив: “Я беспартийный, не являюсь членом никакой 
партии и далек от этих игр. Они как будто бы все заодно, но каждый 
стремится чем-либо отличиться. А чем же отличается политическая си-
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туация от той, которая была несколько лет назад? Как бы они сегодня 
не кичились, все вьется вокруг денег. Вся политика коммерциализиро-
вана. Поэтому говорить о политическом лидерстве в городе нецелесо-
образно. Нет смысла. А вот мэр должен быть обязательно лидером ре-
гиональным, поддерживать все хорошее, выдвигать свои предложения 
и все это реализовывать” (Проспект трубников. – 07.10.2000).

Підбиваючи підсумки 2000 р., міський голова Нікополя зазна-
чив: “Мы с командой потратили четыре года на абсолютно конкретные 
вещи. Мы и цель нашли, и путь определили, и овладели технологиями, 
и сделали какие-то шаги вперед. Причем в каждой сфере города” (Ні-
копольська правда. – 24.02.2001).

Основними досягненнями Старуна слід вважати:
♦ збільшення доходної частини бюджету з року в рік;
♦ здача об'їзної дороги та нового колектора в експлуатацію;
♦ відкриття кардіологічного центру та дитячого садка;
♦ відкриття в новому помешканні дитячого будинку;
♦ відкриття міні-заводів з  виробництва питної води;
♦ вирішення проблеми протистояння підприємців міській владі;
♦ впорядкування ринків;
♦ формування надійної, професійної команди.

Проблема з теплом не знайшла свого вирішення, тому що, за 
словами міського голови, “эта проблема выходит за рамки нашей ком-
петенции, поскольку не наша вина, что городская отопительная систе-
ма зависит практически от одного источника тепла, что изменились в 
стране отношения между государством и потребителями того же газа, 
что люди получают маленькую зарплату. Но мы все равно думаем, как 
изменить ситуацию. Пусть даже наше решение “выстрелит” через нес-
колько лет. Таким образом из сложившейся ситуации видится децент-
рализация отопления” (Нікопольська правда. – 24.02.2001).

Пріоритетними  напрямками  роботи  нікопольського  міськви-
конкому визначено:
♦ затвердження стратегічного плану розвитку міста;
♦ затвердження  концепції  реформування  комунального  господар-

ства;
♦ початок виконання затвердженої соціальної програми (створення в 

місті будинку літніх людей та центру адаптації бомжів);
♦ праця над вдосконаленням структури бюджетних організацій.

Старун  Сергій  Володимирович,  маючи  на  меті  продовжити 
реалізацію тих починань, що були зроблені ним та його командою, бу-
де брати участь у наступних виборах міського голови в 2002 р.: “Поли-
тические сложности и предстоящие выборы несколько притормозят хо-
зяйственную деятельность.  Мне это не нравится,  жалко времени,  но 
что поделаешь.  В любом случае  мы будем продолжать работать для 
блага территориальной громады. Как бы нас ни критиковали, как бы ни 
оскорбляли.  Время  все  расставит  на  свои  места  и  всех  рассудит” 
(Нікопольська правда. – 24.02.2001).
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Трубчанінов  Юрій  Олександрович

Міський  голова  міста  Марганця

Загальна  інформація

Народився 26 липня 1946 р. в м. Марганці Дніпропетровської 
області.

Вищу освіту здобув під час навчання у 1969 – 1974 р.р. в Запо-
різькому машинобудівному інституті  на факультеті  радіоелектроніки 
за фахом “радіоінженер”.

Трудовий шлях розпочав у 1975 р. спочатку на посаді інструк-
тора, а потім завідуючого відділом пропаганди і агітації в Марганець-
кому міськкомі Компартії України. З 1983 по 1987 р. очолював міський 
комітет народного контролю, а з 1994 по 1997 р. перебував на посаді 
директора філії банка  “Новий”.

Громадсько-політична кар'єра Трубчанінова почалася у 1994 р. 
з його обранням депутатом міської ради. З вересня 1997 р. він викону-
вав обов'язки секретаря міської ради, а 29 березня 1998 р. Трубчанінова 
було обрано міським головою м. Марганця.

Також Ю.О. Трубчанінов є членом партії НДП та головою її 
міської партійної організації.

Нагороджений медаллю “За трудову відзнаку”.
Захоплюється  настільним  тенісом  та  читанням  історичної  і 

фантастичної  літератури.
Одружений. Має дві дочки.

Громадсько-політична  діяльність  у  дзеркалі  преси

14 жовтня 1997 р. відбулося третє пленарне засідання ХІХ се-
сії міської ради, на якій  Ю.О. Трубчанінову було надано право на час 
повноважень міської ради виконувати функціональні обов'язки голов-
ної посадової особи міста. Сесія задовольнила заяву колишнього місь-
кого голови О.Г. Бідняка про виведення його зі складу виконкому за 
власним бажанням.

Міське господарство надійшло у “спадщину” до Трубчанінова 
в критичному стані. Термінового вирішення вимагало таке питання, як 
підтоплення  помешкань  у  місті.  Цю проблему Марганецький міськ-
виконком не в змозі був вирішити самостійно, тому звернувся за допо-
могою до обласної держадміністрації. 

Також дії Трубчанінова зосередилися на упорядкуванні місь-
кого житлово-комунального господарства, зокрема наведенні порядку 
на вулицях міста, його достатньому освітленні в темні часи доби, ви-
везенні  сміття, погашенні боргів в/о ЖКГ. Це були ті загальні питання, 
які міська рада та міськвиконком повинні були вирішити негайно.

Стосовно економічної політики Трубчанінов дотримувався тих 
поглядів, що “місцева влада повинна бути зацікавленою в успішній ді-
яльності будь-якого підприємства, незалежно від форм власності, ос-
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кільки  стабільні  виробництва  гарантують  стабільні  надходження  до 
бюджету, які, в свою чергу, даватимуть можливість стабільно вливати 
кошти в соціальну сферу" (Шахтар марганця. – 17.10.1997).

Виведення місцевих підприємств з економічної кризи вимага-
ло ухвалення муніципальної програми. Також треба було визначитися, 
приміром,  якими шляхами відновити житлове будівництво,  здійсню-
вати соціальну допомогу пенсіонерам тощо. 

Основним  джерелом  наповнення  міського  бюджету  Трубча-
нінов вважав  гірничо-збагачувальний комбінат  (як  найкрупніше  під-
приємство міста).  Тож найреальніше наповнення йшло звідси. Проте 
комбінат заборгував у міський бюджет дуже великі кошти, і працівни-
ки бюджетної сфери тривалий час не отримували зарплатню. У вирі-
шенні цього питання  в.о. міського голови Ю. Трубчанінов велику на-
дію покладав на співпрацю з радою директорів та їх допомогу у вирі-
шенні міських проблем. “В складних економічних умовах, – зазначав 
Трубчанінов, – просто не обійтись без об'єднання зусиль. Приміром, 
нещодавно  в  такий  спосіб  розв'язано  важливу  проблему  –  ремонт 
їдальні загальноосвітньої школи-інтернату, яка виявилася в аварійному 
стані.  Свою посильну  допомогу  запропонували  гірничо-збагачуваль-
ний комбінат, будуправління №6, рудоремонтний завод, стрічкоткаць-
ка фабрика (Шахтар марганця. – 17.10.1997).

В березні 1998 р. колективами ВАТ “МГЗК”, Марганецького 
заводу керамзитового гравію та ін. Трубчанінова було висунуто канди-
датом на посаду міського голови. Під час виборів його підтримало 55% 
виборців. Таким чином Юрій Олександрович посів перше місце в рей-
тингу і здобув перемогу, обійшовши 10 своїх суперників.

Пріоритетними  напрямками  дій  міськвиконкому  на  чолі  з 
Ю.О. Трубчаніновим у 1998 – 1999 р.р. стало вирішення таких проб-
лем, як ремонт очисних споруд питного водопостачання, завершення 
газифікації городища, передача до комунальної власності міста водо-
каналу. До речі, фінансувалися ці проекти з обласного та державного 
бюджетів.

Також у 1998 р. виникла проблема з поштовою службою. В ре-
зультаті  реструктуризації  та  скорочення  управлінського  апарату  по 
всій Україні марганецька поштова служба була передана в ведення Ні-
кополю. Таке рішення з Києва було негативно розцінено у місті, тому 
що це втрата робочих міст; погіршення якості послуг через недотри-
мання  контрольних  строків  доставки  періодики  та  кореспонденції; 
втрата одного з платників податків, що суттєво для  місцевого бюдже-
ту.

Для розв'язання цієї  проблеми міським головою Трубчаніно-
вим Ю. О. були зроблені наступні кроки: “Ми наполягаємо на передачі 
місцевої “Укрпошти” до комунальної власності міста. Діємо через Ка-
бінет Міністрів, депутата Верховної Ради О. Жира, міністерства еконо-
міки, зв'язку, асоціацію міст України. Зрушення вже є: з Кабінету Мі-
ністрів на адресу обласного керівництва “Укрпошти” надійшов лист 
від  віце-прем'єр-міністра С. Тигіпка дійти до взаємоприйнятного рі-
шення” (Шахтар Марганця. – 11.12.1998).
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Важка  економічна  ситуація  змушує  міську  раду  забирати  у 
підприємств на свій баланс дитсадки, Палац культури,  стадіон, неза-
вершене  житлове  будівництво.  Така  необхідність,  за  словами 
Ю.О.Трубчанінова,  викликана турботою про збереження цих споруд 
для міста.

Проте дійсно, що такі заходи не могли не відбитися на стані 
бюджету 1999 р., в своєму інтерв'ю місцевим ЗМІ міський голова заз-
начав, що “це на сьогодні найскладніше питання. Для належного фі-
нансування  всіх  сфер  життєдіяльності  необхідно приблизно 30  млн. 
грн. У крайньому випадку можна вижити і на 15 – 18 мільйонів. Ситу-
ацію ускладнює те, що солідні суми відрахувань “витікають з міста” у 
центр: 19 мільйонів податку на добавлену вартість. 50% прибуткового 
податку, а це 8 мільйонів. Повністю залишається в нашому розпоряд-
женні лише 100% податку на прибуток, але за обставин економічної 
кризи сьогодні підприємствам працювати з прибутком просто не мож-
ливо. Ми підтримуємо рішення Асоціації міст про те, що в розпоряд-
женні територіальних громад мають залишатися бодай 15% податку на 
додану вартість і 100% прибуткового податку. Такий перерозподіл бу-
де справедливим” (Шахтар Марганця. – 11.12.1998).

Починаючи з 1999 р., триває протистояння між мером та депу-
татським корпусом, а в останній час воно набуло характеру “бойових 
дій”. У місті постійно відбуваються мітинги, збори. Звичайно, що міс-
цеві ЗМІ також не залишаються осторонь: тільки-но мер проведе прес-
конференцію, як  вже через  декілька  годин по місцевому телеканалу 
опоненти спростовують його слова.

Головною причиною цього конфлікту представники депутат-
ської опозиції вважають погіршення економічної ситуації в Марганці 
та ігнорування міським головою більшості конструктивних пропози-
цій. Наприклад, “фальсифицирована позиция депутатов при принятии 
постановления о повышении зарплаты работникам исполкома. Не вы-
полнено решение суда о восстановлении на работе заведующей общим 
отделом А. Биленко. Да и вообще мэр игнорирует мнение профессио-
налов.

В мае минувшего года 17 из 35 депутатов проголосовали за до-
срочное  прекращение  Юрием  Александровичем  полномочий  город-
ского головы. Это был  “первый звонок”. Но он проигнорировал его. 
Под различными предлогами уклоняется также от регистрации иници-
ативной группы по сбору подписей  за  проведение городского  рефе-
рендума. На последней сессии за недоверие Ю. Трубчанинову выска-
залось 20 депутатов. Но он не уходит с поста” (Днепровская правда. – 
01.08.2000).

Проте позиція самого Ю.О. Трубчанінова зовсім протилежна. 
В своєму звіті, опублікованому в газеті “Шахтар Марганця”, міський 
голова стверджує, що за час його роботи в Марганці не погіршилась, а 
навпаки, поліпшилася економічна ситуація. Так, основними своїми до-
сягненнями  Ю.О. Трубчанінов вважає:
♦ стабілізацію роботи марганецького ГЗК та підвищення зарплатні 

його працівникам;
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♦ перехід дитсадків та житла ГЗК на баланс міськвиконкому;
♦ збільшення обсягів виробництва на ГЗК, рудоремонтному заводі, в 

міській друкарні;
♦ зменшення долі бартера;
♦ активізацію підприємницької  діяльності,  яка  дозволила надавати 

близько 100 різноманітних побутових послуг;
♦ регулярну виплату пенсій, адресну допомогу на дому 450 ветера-

нам і т. ін.
Щодо  напружених  стосунків  з  депутатами  міської  ради, 

Ю.О.Трубчанінов відмітив: “Противостояние в совете не перешло бы в 
открытую  “войну”, если бы страсти не подогревал народный депутат 
Украины по нашему округу А. Жир. Он присутствует на сессиях и от-
кровенно  манипулирует  большинством” (Днепровская  правда.  – 
01.08.2000).

Міський голова Марганця критично оцінює свою діяльність: 
“Согласен, у меня есть просчеты, ошибки. Вот их и раздувает  “боль-
шинство”, чтобы освободить место для А. Жира. Александр Алексан-
дрович – человек в Марганце известный. У него немало сторонников. 
И если бы он употребил свой авторитет и влияние на сотрудничество с 
местной властью, город только выиграл бы. Помню, в свое время мы 
вместе  “выбивали” деньги и материалы на восстановление крайне не-
обходимого Марганцу моста. На выборах 2002 г. я готов поддержать 
кандидатуру А. Жира на пост городского головы. Но обвинения в свой 
адрес не принимаю. С позором уходить не хочу” (Днепровская правда. 
– 01.08.2000).
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Ханіс  Едуард  Наумович

Міський  голова  міста  Жовтих  Вод

Загальна  інформація

Народився 30 серпня 1940 року в місті Дніпропетровську. 
Позапартійний.
Трудовий шлях розпочав у 1957 році, працюючи робітником 

та слюсарем у тресті “Дніпроважбуд”. З 1958 по 1959 р.р. працював ра-
діографом на Дніпропетровському заводі ім. Бабушкіна. Потім три ро-
ки навчався в енергобудівному технікумі. З 1962 р. працював у Черні-
вецькому СМУ-535 “Промхімсантехмонтаж” спочатку майстром участ-
ку, а потім старшим майстром. У серпні 1964 р. Е.Н. Ханіс перевівся до 
промислово-експлуатаційного тресту промислової та побутової газифі-
кації де працював на посаді інженера-інспектора та старшим інжене-
ром тресту “Облпромпобутгаз”. Паралельно із роботою з 1965 по 1971 
роки здобував вищу освіту в Дніпропетровському інженерно-будівель-
ний інституті за фахом “тепло-газопостачання та вентиляція”, отримав 
кваліфікацію “інженер-будівельник”.  З 1968 по 1994 р.р. працював в 
управлінні газового господарства, де пройшов шлях від головного ін-
женера до начальника управління. 

Обирався депутатом Жовтоводської міської ради 5 скликань у 
1980, 1982, 1985, 1987, 1990 роках.

В липні 1994-го Е.Н. Ханіса, кандидатуру якого висунули тру-
дові колективи міста, було обрано головою Жовтоводської міської ра-
ди. В  березні 1998 року його було обрано на цю посаду вдруге. 

Захоплюється  літературою, мистецтвом, рибальством.
Одружений. Має двоє дітей.

Громадсько-політична   діяльність  у  дзеркалі  преси

Треба відмітити, що специфіка міста Жовті Води полягала в 
тому,  що за часів Радянського Союзу фактичним хазяїном міста був 
Східний гірничо-збагачувальний комбінат, який зосередив у своїх  ру-
ках всю інфраструктуру міського господарства і був головним джере-
лом  поповнення  міського  бюджету.  Тому  функції  міськвиконкому 
були суто представницькими. Проте з розпадом СРСР ситуація карди-
нально змінилася: рівень виробництва на ГЗК різко зменшився, і місь-
ке господарство поступово занепадало,  що, в свою чергу,  викликало 
невдоволення  серед  населення.  Місту  негайно  були  потрібні  ради-
кальні зміни, нові підходи до проблем та їх вирішення, нарешті, новий 
“хазяїн”.

Таким “хазяїном” став Е.Н. Ханіс, якого в липні 1994 року бу-
ло обрано міським головою м. Жовті Води. Едуард Наумович мав ве-
ликий досвід роботи в міських структурах, довгий час очолював управ-
ління газового  господарства.  Під його керівництвом було  проведено 
газифікацію міста, багато зроблено для подання газу в села та населені 
пункти П’ятихатського району.

На посаді  міського  голови  його  дії  зосередилися  на  переве-
денні  міської  інфраструктури  до  балансу  міста.  Таке  рішення  мало 
двосторонню вигоду. ГЗК звільнявся від комунальних витрат, які під-
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вищували собівартість продукції і таким чином аж ніяк не сприяли її  
конкурентним спроможностям. Для міськвиконкому таке рішення бу-
ло можливістю утримувати  житлово-побутові  та соціально-культурні 
об’єкти в належному стані (Днепровская  панорама. – 15.02.1997).

В своєму інтерв’ю газеті “Жовтоводські вісті” Е.Н. Ханіс за-
значив: “Я прийшов на цей пост, маючи одним із пунктів своєї про-
грами принцип деполітизації, тобто люди, які прийдуть працювати до 
міськвиконкому,  повинні  займатися  живими  питаннями  життєзабез-
печення міста. …Й не втрачати сили, розум і час на всі ці політичні 
дебати та  балачки,  які  ні  до чого  не  ведуть”  (Жовтоводські  вісті.  –  
12.08.1995).  Таким чином, наступним кроком Е.Н. Ханіса, як міського 
голови, стало рефермування структури міськвиконкому. Були розподі-
лені обов’язки, відповідальність за певну ділянку роботи. В 1997 році 
практично вся міська структура, тепло- та водопостачання, каналізація 
працювали без збоїв.

Тому в березні 1998 року Е.Н. Ханіса, кандидатуру якого вису-
нули трудові колективи міста, було обрано міським головою  вдруге.

На сьогоднішній день головною проблемою Жовтоводського 
міськвиконкому, як і інших виконкомів міст обласного підпорядкуван-
ня, залишається недостатнє наповнення міського бюджету. Це призво-
дить до скорочення фінансування медичного обслуговування та  прове-
дення реабілітаційних заходів як серед населення, так і навколишнього 
середовища, адже екологічна ситуація в регіоні критична. 

Міськвиконком неодноразово звертався до Кабінету Міністрів 
України, маючи на меті вирішення цих питань. До речі, Кабмін прий-
няв декілька постанов, які стосуються міста Жовті Води. Проте його не 
було включено до складу міст еколого-економічного  експерименту. 
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Швець  Василь  Якович

Міський  голова  міста  Дніпродзержинськ

Загальна  інформація

Народився 2 січня 1947 року в  с. Зелений  Луг  Широківського 
району  Дніпропетровської  області. Позапартійний.

Має вищу освіту. Закінчив Одеський інститут народного  гос-
подарства. Кандидат економічних наук.

Свою трудову діяльність розпочав у 1966 році  електро-слю-
сарем цеху контрольно-вимірювальних приладів Дніпродзержинського 
хімічного комбінату. Далі працював на різних управлінських посадах 
у сфері народного господарства.

З 1978 по 1981 рік  працював заступником голови виконкому 
Дніпровської  ради  народних  депутатів, а з 1989 по 1994 роки – за-
ступником голови виконкому міської ради народних депутатів. З 1994 
по  1996 р.р.  очолював  управління  з  питань  торгівлі  та  виробництва 
товарів народного споживання облдержадміністрації. Обирався депута-
том Дніпродзержинської міської ради  народних депутатів. 

У вересні 1996 р. В.Я. Швеця було обрано на посаду міського 
голови м. Дніпродзержинська. 29 березня 1998 року його було обрано 
на цю посаду вдруге.

Нагороджений орденом “За  заслуги” ІІІ ступеня.
         Одружений. Має сина.

Громадсько-політична  діяльність   у  дзеркалі  преси

8 серпня 1996 року сесія Дніпродзержинського міськвиконко-
му обрала В.Я. Швеця заступником голови міськвиконкому. Журналіс-
ти одразу ж охрестили Василя Яковича “человеком из команды Лаза-
ренко”: тот же жесткий стиль, тот же подход к решению проблем, та 
же бескомпромиссная позиция по отношению к пополнению городской 
казны” (Відомості. – 23.08.1996).

На  численних  прес-конференціях  В.Я.  Швець  неодноразово 
робив  наголос на тому, що: “Чудес не будет. Пока город сам не начнет 
зарабатывать деньги, нам не вырваться из круга проблем, а поскольку 
Днепродзержинск целиком  “завязан” на предприятиях, то и судьба у 
нас с ними одна. Воспрянут предприятия – оживет город. А нет, так 
гибнуть  будем  вместе.  Такая  вот  у  Днепродзержинска  специфика” 
(Вісті. – 30.08.1996).

Основними  напрямками  діяльності  В.Я.  Швеця  стали  поло-
ження його передвиборчої програми:
♦ своєчасна виплата заробітної плати;
♦ забезпечення  контролю  за  проходженням  платежів  до  міського 
бюджету;
♦ підвищення дисципліни серед управлінського персоналу;
♦ соціальний захист громадян; пріоритет безкоштовного медичного 
обслуговування дітей та пенсіонерів;
♦ зробити все необхідне для повернення мешканцям міста їх втра-
чених грошових вкладів;
♦ контроль за виконанням прийнятих рішень;
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♦ наведення порядку у сфері торгівлі та послуг;
♦ взаємодія з підприємствами міста;
♦ стабілізація роботи міського транспорту;
♦ відродження духовності.

Методом  вирішення  поставлених  задач  майбутній  міський 
голова  обрав  тактику  локальних  рішень,  сутність  якої,  на  думку 
В.Я.Швеця, полягає в наступному:  “…Не распылять средства, а кон-
центрировать  их  на  наиболее  важных  участках”  (Відомості.  – 
23.08.1996). 

15 вересня 1996 р. в Дніпродзержинську відбулися позачергові 
вибори, результатом яких було обрання В.Я. Швеця  міським  головою.

Підсумками  діяльності  Василя  Яковича протягом ста  днів  у 
якості мера були: кадрові зміни та реструктуризація міськвиконкому. 
Створено апарат міськвиконкому народних депутатів; введено посади 
першого заступника голови міськвиконкому, заступника голови міськ-
виконкому з екологічних питань. В.Я. Швець зазначив: “Для нашего 
города проблемы экологии – самые насущные и приоритетные. Дне-
продзержинск объявлен зоной эколого-экономического эксперимента. 
И хотя в этой оценке много боли, мы должны, тем не менее, сполна 
воспользоваться  всеми  преимуществами  и  льготами  эксперимента” 
(Знамя Дзержинки. – 28.12.1996).

Також в1996 році було розроблено програму з виведення міста 
з еко-номічної кризи, встановлено жорсткий контроль  за будівництвом 
природоохороннихоб’єктів та погашенням заборгованості в позабюд-
жетний фонд охорони навколишнього середовища.  Налагоджувалися 
контакти з міжнародними організаціями, які б могли надати реальну 
допомогу  місту  у  вирішенні  його  екологічних  проблем.  Першочер-
говою проблемою, яка потребує негайного вирішення, було визначено 
проведення протизсувних робіт у Самишиній балці.
              Одним з найголовніших досягнень В.Я. Швеця на посаді місь-
кого  голови слід відзначити вступ  Дніпродзержинська до Асоціації 
міст  України. Василь Якович аргументував це рішення так: “За кілька 
років Асоціація стала консолідуючою силою щодо утвердження право-
вих  засад  місцевого  самоврядування.  Врешті  решт,  це  позапартійна 
організація, яка ставить своєю метою не перемогу на чергових виборах 
з  допомогою  популістських  гасел,  а  повсякденну  роботу  з  питань 
адоптації  бюджетно-фінансової  системи  країни  до  потреб  міст” 
(Відомості. – 20.03.1997).

Протягом 1997 року особливу увагу міськвиконкому та місь-
кого голови було зосереджено на вирішенні проблем у соціальній сфе-
рі. В місті було розроблено і втілено в життя такі програми як ”Вете-
ран” та “Діти Дніпродзержинська”, які мають на меті надання допомо-
ги ветеранам війни і праці, багатодітним родинам, малозабезпеченим 
сім’ям,  дітям, які  знаходяться під опікою. В.Я.  Швець неодноразово 
підкреслював: “Активная социальная политика не антагонистична по-
литике экономической стабилизации, поэтому глубоко заблуждаются 
те, кто считает, что надо сначала наладить экономику, а уже потом ре-
шать социальные вопросы. Наоборот, отсутствие социальной политики 
приводит к снижению уровня жизни, ограничивает потенциал стабили-
зации  и  экономического  роста” (Вісті. –15.01.1998).

Передвиборча кампанія 1998 року в Дніпродзержинську була 
досить  напруженою.  Поряд  з  “чистими”  технологіями  використову-
валися й “брудні” методи, зокрема публікації компрометуючих мате-
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ріалів у місцевій пресі. Не обійшла така участь і діючого міського  го-
лову В.Я. Швеця. Проте Василь Якович у своєму інтерв’ю газеті “Ві-
сті” зазначив, що: “Пристрастие к компроматам испытывают те поли-
тики, которым нечего сказать о своих собственных делах, потому что 
их нет. Вот и занимаются “разоблачениями”, пользуясь тем, что  “на-
рыть компромата“ не составляет труда, поскольку, по причине  мутно-
сти,  законодательство вынужден  нарушать  всякий,  кто  желает  рабо-
тать” (Вісті. –15.01.1998).

29 березня 1998 року В.Я. Швеця було обрано на посаду  місь-
кого голови вдруге. Про збільшення авторитету Василя Яковича серед 
мешканців міста свідчить той факт, що в 1996 році за нього віддало 
свої голоси 51,21% електорату, а в 1998 році – вже 59,68%.

В 2000  році  головною подією в  суспільному  житті  Дніпро-
дзержинська стало святкування 250-річчя від дня заснування. До цієї 
події було приурочено затверження символіки міста (герба та прапора) 
з  урахуванням  традицій  козацтва.  Консолідація  різних  соціальних 
верств, політичних сил, громадських організацій була спрямована на 
єдину мету: зробити місто красивим і гідно зустріти ювілей. В  святку-
ванні брали участь Президент України Л.Д. Кучма та Президент Ка-
захстану Н.А. Назарбаєв. Нурсултана Абішевича з Дніпродзержинсь-
ком пов’язують роки навчання в технічному  училищі  №8 (зараз  ПТУ 
№22) при Дніпровському металургійному заводі. 

Для пошуку оптимальних шляхів співпраці в  громадсько-полі-
тичному житті міста при міському голові було створено політико-кон-
сультаційну  раду,  в  склад  якої  ввійшли  лідери  політичних  партій, 
профспілкових організацій.  Завдання міської  влади та  представників 
громадськості  –  пошук  згоди  та  формування  громадянського  су-
спільства.

Василь  Якович зазначив, що: “Днепродзержинск – город  ми-
ра и согласия. Мы научились жить в нем, понимая друг друга. Научи-
лись спокойно,  терпимо,  с  уважением относиться  к  различным мне-
ниям, политическим убеждениям. В Днепродзержинске мирно ужива-
ются десятки национальностей, около 30 политических партий, различ-
ные  религиозные  конфессии.  Ни разу  эти  различия не  приводили к 
стычкам на политической почве. Мы вправе гордиться этим не мень-
ше, чем своим промышленным, культурным, научным  потенциалом” 
(Вісті  Придніпров’я. – 18.05.2000).
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Керівники  Дніпропетровських  обласних  організацій
політичних  партій  України
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1Абраїмов Микола Олексійович

Голова  обласної організації Ліберальної партії України 
(оновленої)

Загальна  інформація

Народився 10 вересня1950 року в селі Нове Ярмолинецького 
району  Хмельницької області.

Освіта вища. Закінчив у 1979 році філологічний факультет, у 
1990 – історичний факультет Дніпропетровського державного універ-
ситету, у 1993 році – Інститут державного управління та самоврядуван-
ня при Кабінеті Міністрів України (тепер Академія державного управ-
ління при Президенті України).

Після  закінчення  університету  працював  у  системі  народної 
освіти  вчителем,  заступником директора школи,  завідуючим Бабуш-
кінським районним відділом народної освіти, директором СШ № 106 
Дніпропетровська.

З 1992 року працює у Дніпропетровській облдержадміністрації 
радником відділу по зв`язках з політичними партіями, потім – спеціа-
лістом з питань соціально-культурної сфери облдержадміністрації, а з 
1995  року  –  начальником  управління  у  справах  національностей  та 
міграції.

У 1990  році  обраний  до  обласної  Ради  народних  депутатів; 
брав участь у виборах до Верховної Ради у 1994 та 1998 роках.

 З 1993 до 1998 року – член Ліберальної партії України. У 1995 
– 1997 р.р.  голова Дніпропетровської міської організації  Ліберальної 
партії України. В 1997 – 1998 р.р. голова Дніпропетровської обласної 
організації Ліберальної партії України. 

У 1999 році очолив Дніпропетровську обласну організацію Лі-
беральної партії України (оновленої).
 Досконало володіє французькою мовою.
 Одружений. Має сина. 

Громадсько-політична  діяльність  у  дзеркалі  преси

Активна політична діяльність М.О. Абраїмова почалася з його 
обранням до Дніпропетровської обласної ради у 1990 р. 
      У 1992 році у Дніпропетровську відбувся перший страйк пра-
цівників освіти. М.О. Абраїмов став одним з організаторів та керівни-
ків страйкового комітету. Страйкарі намагалися привернути увагу ор-
ганів державної влади до критичного становища у сфері освіти. Страйк 
тривав  декілька  тижнів.  Біля  приміщення  обласного  виконкому  та 
представника Президента в Дніпропетровській області (тоді цю посаду 
обіймав П. Лазаренко) відбувся мітинг та велося пікетування. В цих за-
ходах взяли участь вчителі середніх шкіл, викладачі технікумів та про-
фесійно-технічних училищ, вихователі дитячих садків.

У тому ж році М.О. Абраїмов поступає на навчання до ново-
створеного Інституту державного управління та самоврядування при 
Кабінеті Міністрів України, де здобуває ступінь магістра державного 
управління. По закінченні інституту М. Абраїмов працює в обласній 
державній адміністрації.
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 У тому ж році він вступає до лав Ліберальної партії України та 
стає одним з організаторів місцевого обласного осередку, а трохи зго-
дом очолює міську партійну організацію. 

У 1994 році він балотується до Верховної Ради України по 78-
му Петровському виборчому округу,  в якому програє заступнику ди-
ректора з  маркетингу трубного заводу та представнику Муніципаль-
ного банку. На той час він був одним з небагатьох кандидатів, які вка-
зували на свою партійну приналежність та пояснювали у передвибор-
чій агітації необхідність голосування саме за партійних депутатів. Хоча 
він не виграв вибори, але таким чином вперше на Дніпропетровщині 
пропагував ідеї лібералізму для широкого громадського загалу.

У Верховній Раді другого скликання (1994 – 1998) завдяки ак-
тивним  діям  депутата  від  Ліберальної  партії  Євгена  Щербаня  була 
створена парламентська фракція “Соціально-риночний вибір”, яку на-
зивали фракцією колишніх прем`єрів і в яку вступив Л. Кравчук. Але 
після трагічної загибелі Євгена Щербаня, з приходом до керівництва в 
партії  донецького  губернатора  Володимира  Щербаня,  почався  спад. 
Взимку 1996 року з лав партії був виключений відомий політик В. Ла-
новий, а влітку – М. Поживанов, на той час – мер Маріуполя, поступо-
во розпалася фракція, члени якої, не згодні з авторитарними методами 
нового керівництва, вийшли з ЛПУ (Днепр вечерний. – 2.02.2000).

У  наступних  виборах  до  Верховної  Ради  у  1998  році 
М.О.Абраїмов балотується у одномандатному виборчому окрузі  №24 
та за списком виборчого блоку “Партія Праці та Ліберальна партія – 
разом!”. Цей блок пробував поєднати в своїй програмі ідеї лібералізму 
та соціал-демократії: пріоритет прав та свободи людини над правами 
держави, соціальне партнерство і соціальний мир на засадах правового 
взаємопогодження інтересів, створення соціальної демократичної дер-
жави, підтримка всіх форм самоврядування та ініціативи знизу, спри-
яння вітчизняному товаровиробнику шляхом створення належних полі-
тико-правових “правил гри”, державне регулювання фінансово-госпо-
дарської діяльності підприємств усіх форм власності, земельна рефор-
ма з впровадженням приватної власності на землю, правові гарантії для 
приватної власності тощо.

Але блок  не зміг  подолати  4%-й бар`єр,  отримавши голосів 
менше, ніж було зібрано підписів для реєстрації його участі у виборах. 
Цілком зрозуміло, що після такого провалу члени партії зажадали про-
вести з`їзд, на якому потрібно було б обговорити причини поразки і на-
мітити шляхи подальшого розвитку партії. Але керівництво партії на 
чолі з В. Щербанем намагалося відтягнути цей з`їзд, і тоді керівники 
чотирьох обласних організацій ЛПУ, в тому числі і М.О. Абраїмов, ви-
словили недовіру В. Щербаню і самі розпочали підготовку з`їзду. Від-
бувся розкол. З ЛПУ вийшла більшість і рядових членів,  і  місцевих 
осередків. Це були люди, які вступали в партію заради ліберальної ідеї, 
серед них було багато тих, хто засновував її ще на початку 90-х років, і 
які бажали продовжити справу поширення ліберальних ідей в Україні. 
Тому  і  була  зареєстрована  Ліберальна  партія  України  (оновлена).  Її 
лідером став відомий підприємець Павло Вялов, а М.О. Абраїмов очо-
лив Дніпропетровську обласну організацію.

У своїй програмі Ліберальна партія України (оновлена) заяви-
ла про себе як про політичну масову організацію прибічників свободи, 
яка увібрала в себе прогресивні теоретичні ідеї українського і світового 
ліберального руху.
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ЛПУ(о) намагається створити правове громадянське суспіль-
ство з високорозвинутою ринковою економікою, спираючись у своїй 
діяльності на середній клас як основу усякого розвинутого суспільства, 
об`єднуючи в своїх лавах виробників матеріальних та духовних цін-
ностей, усіх, хто намагається утворити в Україні правову демократич-
ну державу, в якій вільна і творча праця кожного громадянина забез-
печить свій власний добробут і добробут усього суспільства.

Особа,  її  права  та  свободи  –  найвища  цінність  лібералізму, 
права  особи  є  пріоритетними  до  прав  усіх  надособових  утворень. 
Центром усієї теоретичної та практичної діяльності ЛПУ(о) є інтереси 
кожної людини, її права та свободи, вільний та гармонійний розвиток. 
Основними гаслами ЛПУ(о) є гасла: “Не людина для держави, а держа-
ва для людини!”, “Вільна людина у вільній державі!”.

Таким чином, для ЛПУ(о) неприйнятне зрівняльне розуміння 
справедливості, партія акцентує в своїй програмі, що: “Ми – за суспіль-
ство  рівних  можливостей,  але  не  зрівняльного  розподілу  та 
споживання!”

Своєю соціальною базою ЛПУ(о) вважає ті прошарки та групи 
населення, життєва філософія і практична діяльність яких передбачає 
дотримання принципів свободи особи, тих незалежних виробників ма-
теріальних та духовних благ, вчених, художників, викладачів,  квалі-
фікованих працівників і службовців,  підприємців і  фермерів,  праців-
ників установ охорони здоров`я,  культури, молодь, які представляють 
в країні середній клас.  

На початок 2001 року місцеві організації ЛПУ(о) створені вже 
у 48 адміністративних одиницях Дніпропетровської області. Партійні 
організації взяли активну участь у виборах Президента та референдумі-
2000.

На  виборах-1999  ліберали  підтримали  кандидатуру  діючого 
Президента Л. Кучми.

На “круглому столі” на початку листопада 1999 року керівни-
ки обласних партійних організацій, які підтримали Л. Кучму, обгово-
рювали підсумки першого туру і намічали завдання для досягнення пе-
ремоги  у  другому  турі.  М.О.  Абраїмов  звернув  увагу  присутніх  на 
слабке висвітлення з боку ЗМІ позитичних прикладів господарчої та 
соціальної діяльності сьогоднішньої влади і самого Президента (Вісті 
Придніпров`я. – 12.11.1999). Також обласна організація ЛПУ(о) докла-
ла немало зусиль для того, щоб підвищити політичну активність ву-
зівської молоді (Днепр вечерний. – 28.01.2000).

Не  менш  активно  партія  діяла  і  під  час  проведення  рефе-
рендуму-2000.  Його необхідність та значимість для українського на-
роду М.О. Абраїмов пояснював таким чином: “Почему мы так активно 
поддерживаем референдум? На эти вопросы уже давно ответили клас-
сики либерализма,  светочи мировой философской мысли.  Ещё Мон-
тескье обосновал принцип разделения властей для эффективной орга-
низации государственной жизни. Одной из самых главных задач либе-
ральных партий всех стран всегда являлась задача создания наиболее 
оптимальной  системы  государственной  власти,  обеспечивающей  все 
возможности для самореализации личности и для свободного развития 
общества. Поэтому для нас нет вопроса в необходимости всенародно 
высказать мысль о плодотворности и качестве работы высшего законо-
дательного органа нашей страны.
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В прошлом основным местом обсуждения наиболее животре-
пещущих вопросов нашей жизни обычно были кухни. Сейчас мы име-
ем  возможность непосредственно сказать, что нам нравится и что не 
нравится в работе Верховной Рады.

Хочется подчеркнуть, что возможные изменения структуры и 
принципов деятельности парламента потребуют кропотливой и внима-
тельной работы по изменению избирательного законодательства и тща-
тельной проработки системы взаимодействия всех ветвей власти. Но 
самое главное в следующем: если механизм  функционирует недоста-
точно эффективно, его нужно  совершенствовать” (Днепр вечерний. – 
14.04.2000)

Декілька цікавих пропозицій має М.О. Абраїмов і щодо вдо-
сконалення виборчого законодавства: ”У законі повинен бути передба-
чений певний орган, який би відповідав за координацію інформування 
населення під час виборчої кампанії. А ще я пропоную, щоб кожний 
кандидат сплатив певну суму грошей у державну казну  - як покриття 
майбутніх збитків, завданих суспільству внаслідок його бурхливої пе-
редвиборчої діяльності” (Зоря. – 23.11.1999).

Не залишилась ЛПУ(о) і осторонь політичних подій зими 2001 
року. На початку січня М.О. Абраїмов першим підписав заяву ряду по-
літичних партій та громадських організацій, в якій засуджено “спробу 
певних політичних сил кинути тінь на всю державну владу в Україні, 
…спробу в останній раз підняти рейтинг лівих сил” (Зоря. – 6.01.2001).

Щодо  перспектив  політичного  розвитку  України,  то 
М.О.Абраїмов упевнений, що “в Украине увеличивается число сторон-
ников либерализма. В первую очередь это значит, что Украина дви-
жется  к  нормальному  гражданскому  обществу”  (Днепр  вечерний.  – 
14.04.2000).
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Березка Віктор Васильович

Голова Дніпропетровської обласної  ради партії
 Всеукраїнське об`єднання лівих “Справедливість”

Загальна  інформація

Народився  13  вересня  1947  року  у  селі  Тодани  Кам’янко-
Бугзького району Львівської області.

Освіта вища. Закінчив Дніпропетровський державний універ-
ситет,  історичний  факультет  (1978),  Вищу  партійну  школу  при  ЦК 
Компартії України (1985).

З 1970 по 1991 рік – член КПРС, заступник секретаря парт-
бюро облвиконкому, у 1992 році став координатором об`єднання “Тру-
дова Дніпропетровщина”, з 1991 року вступає до Соціалістичної партії 
України, до 2000 року був першим секретарем обласного комітету - 
об`єднання лівих “Справедливість”, є координатором південної части-
ни  парторганізації України, член Ради партії. 

Трудова біографія почалася у 1967 у якості  слюсаря, а потім – 
майстра, старшого майстра тролейбусного депо, у якому він працював 
до 1974 року. У 1974 – 1977 р.р. працював на посаді секретаря комітету 
комсомола профтехучилища № 2, а з 1977 до 1981 року заступником 
директора технічного училища №9. З 1981 по 1982 рік працював ін-
спектором, начальником відділу облуправління профтехосвіти. У 1982 
році  переходить  на  роботу  у  облвиконком,  де  працює  завідуючим 
сектором кадрів, а з 1992 року – радником обласної ради, облдержад-
міністрації. У 1997 році, маючи великий досвід управлінської та адмі-
ністративної  роботи,  переходить  до  “Облтепломережі”  начальником 
відділу охорони праці. З 1998 до початку 2000 року був головним ре-
дактором газети “Трудове Придніпров`я”, а з квітня 2000року – дирек-
тор ТОВ “Лідер-2000”.

Брав участь у довиборах до Верховної Ради України у 1992 ро-
ці, у виборах в 1994 році, а також в  1998 році від СПУ.

Нагороджений медаллю “За військову доблесть”.
Одружений. Має двоє дітей.

Громадсько-політична  діяльність  у  дзеркалі  преси

В. Березка – один з найвідоміших політичних діячів Дніпро-
петровщини. Ще у 1991 році, після заборони КПРС, він став одним з 
організаторів Соціалістичної партії України і очолив обласну дніпро-
петровську організацію. Кар'єра державного службовця для нього за-
кінчилася у 1997 році, і він повністю зосередився на партійній роботі: 
вирішував  питання  партійного  будівництва,  організовував  політичні 
заходи, пропагував соціалістичну ідею, очолював виборчі штаби.

Але поступово його позиція і позиція партійного керівництва 
почали розходитися.  Голова Дніпропетровського обласного осередку 
партії не погоджувався із станом речей, який склався в Соціалістичній 
партії України, і почав піддавати критиці особистість і методи діяльно-
сті лідера партії О.О. Мороза. “В. Березка назвал низкие моральные ка-
чества главы Социалистической партии Украины, народного депутата 
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Александра Мороза, о которых он узнал еще в 1994 году. И который 
все свои действия подчиняет стремлению прийти к власти. На вопрос 
журналистов,  почему В. Березка оставался в Соцпартии, пока его не 
вынудили оставить пост главы ее областной организации, он заявил, 
что не хотел выносить сор из избы” (Днепр вечерний. – 15.12.2000).

В.  Березка,  ветеран Соцпартії,  учасник її  першого з'їзду,  де-
тально проаналізував політичну еволюцію О. Мороза “По его наблю-
дению, А. Мороз  “не прошел испытания властью” и сегодня является 
уже не тем человеком, каким был в 1991 году. Сомнения у него вызы-
вает целый ряд событий, связанных с уходом из партии Н. Витренко, 
И. Чижа и других политиков” (День. – 19.12.2000).

Своїми роздумами про роль О. Мороза в українському політи-
кумі,  про  “феномен  Дніпропетровщини”,  явище  “лазаренковщини”, 
окремі деталі сходження олігархів з дніпропетровським корінням В.Бе-
резка  виклав  у  книгах  “Эх,  Мороз,  Мороз” та  “Десять  років  після 
розпаду”.

Принципова позиція обласного лідера не змогла залишитися 
непоміченою у вищому партійному керівництві.

Наприкінці грудня 1999 року в залі готелю “Рассвет” пройшов 
розширений пленум Дніпропетровського обкому Соцпартії, на якому 
були присутні  керівники партії,  а також кілька сот запрошених пар-
тійців  з  цієї  області.  Але  публічного  “закидання  камінням”  лідера 
обласної організації не вийшло. Їх підтримали 2 – 3 виступаючих, а ін-
ші стали на захист свого обласного лідера, задаючи прості і водночас 
тяжкі для О. Мороза запитання: чому він набрав тільки 11% голосів на 
виборах; чому ще у 1998 році він одноосібно зняв Березку з посади го-
лови обласного виборчого штабу і призначив “громадівця” Демидова, 
який забезпечив вибори Лазаренка у 1998 році.

Згадали соціалісти і теплі відносини О. Мороза з П. Лазарен-
ком, і призначення проти волі В. Березки головою криворізького ви-
борчого штабу С. Іванченка, якого засудили в Дніпропетровську за ор-
ганізацію замаху на Н. Вітренко, і про Демидова, який за два дні до ви-
борів публічно закликав усіх голосувати за Леоніда Кучму.  Але пар-
тійне керівництво було настроєно рішуче, і О. Мороз прийняв добро-
вільну відставку В. Березки, лицемірно пропонуючи йому місце члена 
обкому.  Березка не згодився,  і  вже навздогін,  наприкінці січня 2000 
року, пленум Бабушкінського райкому СПУ одностайно виключив йо-
го з партійних лав, а колишні однопартійці ще й попсували нерви: “Как 
сообщил в беседе с корреспондентом “Дня” первый секретарь Днепро-
петровского обкома СПУ Виктор Якунин, новое руководство организа-
ции якобы до сих пор ищет факс, телефон и машину, а для того, чтобы 
разобраться с финансовыми проблемами, даже обратилось в налоговую 
инспекцию с соответствующим письмом” (День. – 19.12.2000).

Незабаром після цих подій колишні члени Соцпартії утворили 
нову політичну організацію – всеукраїнське об'єднання лівих “Спра-
ведливість”. У Дніпропетровську її очолив В. Березка. Він обгрунтував 
необхідність такого об'єднання гіркими уроками останніх виборів, ко-
ли Президент Кучма наніс поразку комуністу Симоненку і його союз-
никам. “На словах усі були за об'єднання, а насправді – тягнули ковдру 
на себе” (Торговый дом. – 24.02.2000). І така ситуація, на думку В. Бе-
резки, буде залишатися і далі, поки ліві партії – КПУ, СПУ, більшо-
вики, ПСПУ та інші – не об'єднаються, а їх лідери не відкинуть “геть-
манські амбіції”. Впливати на них потрібно знизу рядовим партійцям, а 
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тому потрібно розгорнути всередині партії і в ЗМІ дискусію на цю те-
му, проводити масові акції, вести усну пропаганду. Ця робота поши-
риться і на Верховну Раду, де “нові ліві” планують утворити фракцію 
“об'єднані ліві”.

Матеріальне становище в новій партії буде підтримувати орга-
нізована обласною організацією фірма “Лідер-2000”, яка була прорек-
ламована в газеті “Вместе”: “Фирма возьмется на взаимовыгодных ус-
ловиях  рекламировать  ваш  бизнес  в  оживленных  районах  города”. 
Крім того, “по словам В. Березки, организация также намерена “отка-
пывать таланты” и помогать им выбиться в люди” (Вісті Придніпров'я. 
– 04.07.2000).

Змінюється і характер стосунків між державними органами і 
В.  Березкою:  приміщення  для  нового  офісу  було  виділене  міськви-
конкомом, сам Віктор Березка зустрічався з головою облдержадміні-
страції М. Швецем. “Речь шла о перспективах сотрудничества. Испол-
нительная власть готова принять любые конструктивные предложения 
“Справедливости”,  и если они отвечают интересам людей, то непре-
менно будут воплощены в жизнь” (Вісті Придніпров'я. – 14.12.2000).

Змінюється позиція В.  Березки і  у  ставленні  до Президента. 
Оцінюючи “касетний скандал”, він “выразился предельно четко: это – 
подглядывание  в  замочную  скважину.  И  такие  методы  недостойны 
партии, которая очень старается завоевать имидж кристально чистой 
политической силы… Не сомневаюсь, что за спиной Мороза стояли и 
продолжают стоять довольно влиятельные и не стесненные в средствах 
силы, которые и сегодня подталкивают его ко всякого рода авантюрам. 
Пресса таких людей называет олигархами.

 Кому же выгодно дестабилизировать ситуацию в стране, бро-
сить тень на ее Президента и других высших должностных лиц, от-
влечь внимание людей от решения насущных проблем? Прежде всего, 
тем силам, которые предпочитают ловить рыбку только в мутной во-
де” (Вісті Придніпров'я. – 14.12.2000).
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Войтенко  В’ячеслав  Вікторович

Голова  Дніпропетровської  обласної  організації  
Ліберальної  партії  України

Загальна  інформація

  Народився  27 серпня 1947 року в м. Дружковка Донецької
 області.
              Освіта вища. Закінчив Харківський авіаційний інститут (1971)  
та Дніпропетровську металургійну академію (1988).

З 1971 року і  по цей час  В.В.  Войтенко працює на Дніпро-
петровському радіозаводі – спочатку інженером, потім старшим інже-
нером,  заступником  головного  інженера,  заступником  генерального 
директора, а у 1993 стає віце-президентом АТВТ “Концерн “Весна”. 

У 1995 році разом із генеральним директором АТВТ “Концерн 
“Весна” вступає до лав Ліберальної партії України, і у 1999 році, після 
розколу партії, очолює Дніпропетровську обласну організацію.
   

Громадсько-політична  діяльність  у  дзеркалі  преси

Дніпропетровську обласну організацію ЛПУ В. Войтенко очо-
лює з 1999 року.

Ідеологічною і моральною засадою ЛПУ, а також і фундамен-
том практичної діяльності є лібералізм – одна з найвпливовіших ідей-
них течій сучасності, що послідовно стверджує суверенні права люди-
ни та свободу особистості.

Серед  свобод  особистості  особливого  значення  ЛПУ  надає 
економічній  свободі  –  праву володіти та  розпоряджатися  власністю, 
то-му що економічна свобода є основою і гарантією демократії.
              Своєю метою політичної діяльності ЛПУ вважає: “Утверджен-
ня в Україні системи ліберальної демократії і ринкової економіки. Ми 
виступаємо  за  зменшення  рівня  державного  впливу  на  суспільство, 
перш за все в економічній площині, грунтовне скорочення втручання 
держави в самодіяльність громадян”.

Ліберальна партія України висунула нову економічну концеп-
цію, виходячи з інтересів того соціального прошарку, який є базовим 
для цієї партії, тобто середнього класу. Партія спирається на людей, які 
здатні самостійно піклуватися про власний добробут, не чекаючи допо-
моги від держави, більш того, які своїм внеском до державного бюдже-
ту допомагають тим, хто з різних причин не спроможний себе утри-
мувати.
              Соціально-економічна концепція ЛПУ і головна програмова 
мета – побудова в Україні суспільства народного капіталізму. Суспіль-
ства, заснованого на ринковій моделі господарства, вільній конкурен-
ції, необтяжливій, стимулюючій виробництво системі оподаткування, 
зрозумілих, стабільних і прозорих правилах гри. 

На виборах до Верховної  Ради 1998 року Ліберальна партія 
увійшла до виборчого блоку разом з Партією праці, і програма цього 
блоку  стала  поєднанням  ліберальних  та  соціал-демократичних  ідей: 
"Пріоритет прав і свобод над правами держави, соціальних груп і орга-
нізацій;  соціальне партнерство,  соціальний мир і  злагода на засадах 
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правового взаємопогодження інтересів; створення соціальної демокра-
тичної держави; приведення у взаємну відповідність споживчого попи-
ту і товарної пропозиції; подолання кризи неплатежів і заборгованості 
держави щодо зарплат, пенсій та інших соціальних виплат; впровад-
ження нової податкової політики з єдиним податком на прибуток під-
приємців у розмірі не більше 40%; земельна реформа з впровадженням 
приватної власності на землю та правових гарантій її використання за 
призначенням".

ЛПУ обіцяла у разі приходу до влади та виконання своєї про-
грами до 2001 року зростання середньої зарплати - до 404 доларів та 
мінімальної пенсії  -  до 205 доларів.Популістські гасла не допомогли 
блоку на виборах, і вже через півроку ЛПУ розкололася.

На виборах Президента у 1999 році ЛПУ підтримала Л.Д. Куч-
му. “Либеральная партия Украины приняла решение о необходимости 
консолидации  либерально-демократических  и  реформаторских  сил  в 
Украине и реализует его как в масштабах страны, так и на региональ-
ном уровне. Примером того, что партии могут договариваться, когда 
появится общая цель, явилась Ассамблея блока политических партий 
“Наш выбор – Леонид Кучма”.

Нас объединил общий кандидат в президенты и сознание не-
обходимости активного движения страны путем социально-рыночных 
преобразований,  дальнейшей демократизации общества” (Президент-
ские  выборы  1999  года  и  развитие  демократических  процессов  в 
Украине. Бюллетень ДЦСИ. – 1999).

Також  ЛПУ  підтримала  і  проведення  референдуму-2000.  У 
своєму виступі на “круглому столі”, присвяченому цій події, В. Вой-
тенко відмітив: “Либеральная партия Украины считает, что введение 
новой структуры парламента поможет его конструктивной работе, по-
высит качество законотворческого процесса, устранит случаи принятия 
необдуманных популистских решений.

Существует объективная необходимость реформирования пар-
ламентской системы в Украине – создание двухпалатного парламента, 
который станет настоящим отражением современного украинского об-
щества.  Верхняя палата будет гарантировать представительство каж-
дой области, причем равное, в законодательном органе от численности 
населения” (Референдум на Днепропетровщине. Бюллетень ДЦСИ. – 
2000).

З точки зору В. Войтенка, “наше будущее – это содружество 
цивилизованных европейских стран, свободная рыночная экономика, 
открытое гражданское общество и правовое государство. Всего этого 
можно  достичь  только  решительными  либеральными  преобразова-
ниями” (Президентские выборы 1999 года и развитие демократических 
процессов в Украине. Бюллетень ДЦСИ. -  1999).
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Категоренко  Олександр  Іванович

Голова  ради Дніпропетровської обласної організації
партії "Демократичний союз"

Загальна  інформація
 
 Народився 8 листопада 1949 року у м. Чернівці.
 Освіта вища. Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 

1973 році за спеціальністю “Автоматика і телемеханіка”.      
Трудову діяльність розпочав у 1966 р. Працював слюсарем у 

відділенні “Сільгосптехніка”, м. Верхівцево, згодом – у трамвайно-тро-
лейбусному управлінні м. Дніпропетровська, з 1968 р. – майстром, а 
потім інженером у Всесоюзному науково-дослідному інституті трубної 
промисловості. З 1977 р. – старший інженер у гірничому інституті; з 
1979 р.  –  ведучий  інженер,  потім –  керівник  відділу  НВО “Орбіта” 
м.Дніпропетровська. З 1981 по 1986 рік голова громадської організації 
“Дніпропетровська міська рада молодих вчених”. З 1993 по 1995 рік 
голова  Координаційної  Ради  Дніпропетровської  обласної  Асамблеї 
підприємців.  У 1991 році  очолив  фірму “Комінцерн-сервіс,  LTD”.  З 
1998 по 1999 рік голова Дніпропетровської обласної ради партії “Со-
юз”.  З  травня  1999  року  член  Ради  партії,  голова  Ради  Дніпропет-
ровської обласної організації партії “Демократичний союз”.

Одружений, в сім`ї двоє дітей.

Громадсько-політична  діяльність  у  дзеркалі  преси

О.І. Категоренко має досить вагомий стаж і досвід громадської 
роботи. У 80 – 90 р.р. він керував Дніпропетровською міською радою 
молодих вчених, Координаційною радою Дніпропетровської Асамблеї 
підприємців.

У 1996 році Олександр Іванович очолив Депутатський клуб. 
Цей клуб  був  своєрідною “громадською приймальнею”,  де  депутати 
мали змогу поспілкуватися один з одним, зустрітися з виборцями, жур-
налістами, партійцями, у неофіційній обстановці вирішити питання де-
путатської діяльності, отримати потрібну інформацію чи консультацію 
від спеціалістів, яких запрошували на засідання депутатського клубу. 
“Клуб заявил о себе вполне конкретной деятельностью, а затем… угас. 
Хорошая форма работы не должна быть забыта! Клуб возрождается на 
качественно новом уровне – и  сотрудничество депутатов  Верховной 
Рады и местных советов непременно посодействует реформированию 
политической системы страны, в чём потребность уже назрела” (Вісті 
Придніпров`я. – 22.05.2001). У травні 1999 року О.І. Категоренко очо-
лює Дніпропетровську обласну організацію новоствореної партії “Де-
мократичний союз”.

Головне гасло цієї партії – “Самі будуємо своє життя!”. Як під-
креслював  на  обласній  партійній  конференції  у  лютому  2000  року 
О.І.Категоренко:  “Члены нашей  партии  –  это  люди  с  жизненным и 
профессиональным опытом,  которые  знают и  понимают,  что  только 
конкретные действия и живое дело могут возродить веру у разочаро-
ванных соотечественников” (Вісті Придніпров'я. – 01.03.2000).
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У  політичній  сфері  “Демсоюз”  налаштований  на  конструк-
тивну взаємодію з владними структурами, всезагальну допомогу їм в 
реалізації  конкретних  програм.  Про  принципи  діяльністі  партії  сам 
О.Категоренко  говорить:  “Мы –  партия  прагматиков,  потому что,  в 
отличие от других партий, не абсолютизируем идеологические клише 
или программные принципы. Мы партия нового типа, которая брала на 
вооружение новейшие технологии политической борьбы, в том числе и 
при работе с избирателями. Но это совершенно не озна-чает, что у нас 
нет идеологических принципов” (Наше місто. – 23.05.2000). Ідеологіч-
ними принципами партії за словами О. Категоренка є наступні гасла: 
“Наши принципы просты и понятны всем, кто считает человека глав-
ной движущей силой общественного развития. Украина для человека – 
человек для Украины. Это неукоснительное соблюдение законности во 
всех сферах жизни, обязательное равенство всех граждан перед зако-
ном; максимально возможное расширение пределов самоуправления на 
основе учета местных и общенациональных интересов” (Наше місто. – 
23.05.2000).

Таким чином, основним гаслом партії є гасло “Самі будуємо 
своє життя!”, яке об`єднує в партії однодумців, які готові до конкрет-
ної  роботи  заради утвердження в нашому суспільстві  ідеалів  грома-
дянської відповідальності, демократичних прав та свобод людини.

За  словами  лідера  Дніпропетровського  обласного  осередку 
сьогодні: “Свыше 20 тысяч членов партии активно работают во всех 
областях Украины. “Демсоюз” открыт для сотрудничества с различны-
ми политическими, общественными объединениями, чьи цели не рас-
ходятся с программой партии” (Вісті Придніпров`я. – 22.05.2001). Сама 
партія “Демократичний союз” виступає за створення ринкової еконо-
міки при збереженні регулятивної ролі держави. Основними положен-
нями економічної програми “Демсоюзу” є широке інвестування без по-
датків  з  обов'язковими відрахуваннями  тільки  в  фонди спеціального 
страхування, пенсійний та фонд безробіття, партія також виступає за 
податки – тільки на прибуток і додану вартість, а також за надійну дер-
жавну  протекцію  українському  виробнику  (Вісті  Придніпров'я.  – 
01.03.2000).

На думку О.І. Категоренка, справжнім золотником України є її 
інтелектуальний потенціал. Тому “Демсоюз” залучає в партію його но-
сіїв  для створення необхідних передумов  вирішення складних проб-
лем сьогодення.

О.І. Категоренко вважає, що: “Демсоюз” – це партія усього на-
роду і для народу. “Мы не классовая партия, а партия прагматиков, на-
целенных на результативный труд, мы – партия, которая поддерживает 
личность” (Наше місто. – 23.05.2000).

Партія взяла саму активну участь у політичних подіях остан-
нього  періоду.  З  самого  початку виборчої  кампанії-1999  “Демсоюз” 
підтримував  кандидатуру  Л.Д.  Кучми.  Сам  О.  Категоренко  являвся 
Президентом  Дніпропетровського  обласного  фонду  “Соціальний  за-
хист Придніпров’я”, який під час виборів виконував функцію одного із 
передвиборчих  штабів  Л.Кучми  в  Дніпропетровській  області.  Також 
“Демсоюз” став ініціатором проведення всеукраїнського референдуму-
2000. “Много сил затратили активисты партии и ее сторонники, чтобы 
объяснить смысл изменений, предложенных на всенародное голосова-
ние” (Наше місто. – 23.05.2000).
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Демсоюз вважає конструктивну парламентську діяльність од-
ним з головних двигунів розвитку суспільства. Приділяючи увагу спів-
праці депутатів усіх рівнів, “Демсоюз” може добитися великих успіхів 
у реалізації  програми “Відродження регіонів”  (Вісті  Придніпров`я.  – 
22.05.2001).

Участь у виборах та референдумі сприяла ідейному та органі-
заційному  розвитку  Дніпропетровської  обласної  організації.  “Мы 
окрепли и можем решать насущные задачи партийного строительства. 
За короткий срок сделано много, но еще больше предстоит. Только мы 
сами можем сделать нашу страну сильной державой, а наших людей 
зажиточными… К парламентским выборам партия придет с хорошей, 
тщательно продуманной программой, которая будет принята избира-
телями. Если нам удастся убедить наших граждан в том, что реализа-
ция такой программы улучшит нашу жизнь, мы победим. А в том, что 
так и будет – я не сомневаюсь” (Наше місто. – 23.05.2000).
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Конєв Сергій Іванович

Голова  обласної організації Народного руху України

Загальна  інформація

Народився 18 березня 1961 року в м. Дніпродзержинськ.
Освіта вища. В 1984 році закінчив Дніпропетровський медич-

ний інститут, за фахом лікар-інфекціоніст. У 1984 – 1989 роках працює 
в лікарні, потім проходить клінічну ординатуру по кафедрі інфекцій-
них хвороб. З 1989 по 1991 рік – народний депутат СРСР. З 1991 року – 
перший заступник голови НРУ, голова Дніпропетровської обласної ор-
ганізації НРУ, радник облдержадміністрації. З 1994 по 1997 рік – член 
Ліберальної партії України, голова обласної організації ЛПУ. З 1997 по 
теперішній час – голова Дніпропетровської обласної організації НРУ. 
Працює помічником народного депутата України. З листопада 2000 ро-
ку – керівник апарату Центрального Проводу НРУ. Член Громадського 
комітету підтримки земельної реформи. Брав участь у виборах до Вер-
ховної Ради України в 1989, 1990, 1994, 1998 роках.

Одружений. Має сина.

Громадсько-політична  діяльність  у  дзеркалі  преси

Сергія  Конєва  можна  вважати  одним  із  найстарійших  гро-
мадських  діячів  Дніпропетровщини,  незважаючи  на  його  вік.  Ще  у 
1989 році він переміг у Дніпродзержинську на виборах до І-го з'їзду на-
родних депутатів СРСР. На той час йому виповнилося лише 28 років. 
Після  розпаду СРСР С.  Конєв переходить  на партійну роботу:  його 
обирають першим заступником голови НРУ і головою Дніпропетровсь-
кої обласної організації НРУ. У 1991 році С.Конєв був довіреною осо-
бою кандидата в Президенти України В'ячеслава Чорновола.

У 1994 році він приходить до Ліберальної партії України і не-
забаром його обирають головою Дніпропетровської обласної організа-
ції ЛПУ, а вже у 1997 році, не згодний з авторитарними методами ке-
рівництва ЛПУ, виходить з цієї партії і повертається до НРУ і знову 
очолює Дніпропетровську обласну організацію. Під час розколу НРУ у 
1999 році С. Конєв і большість обласної організації підтримали Г. Удо-
венка, який після смерті В. Чорновола очолив НРУ.

На виборах-99 С. Конєв став довіреною особою Г. Удовенка і 
очолив обласний виборчий штаб.

Але  наслідки  смерті  В.  Чорновола  та  розколу  НРУ  далися 
взнаки на виборах. У Дніпропетровській області Г. Удовенко та Ю. Ко-
стенко разом набрали голосів удвічі менше, ніж єдиний НРУ на вибо-
рах до Верховної Ради у 1998 році.

Сам С.  Конєв оцінив такі  результати  як  провал:  “Вибір  ру-
ховського  кандидата  був  ізначально  провальним  заходом  в  лабетах 
жорстоких обставин напередодні виборів” (Президентские выборы-99 
на  Днепропетровщине:  итоги  и  оценки.  Бюллетень  ДЦСИ  -  1999). 
Серед  причин  такого  провалу  голова  Дніпропетровського  осередку 
НРУ виділяє наступні: по-перше, “з самого початку розчарування знач-
ної частини “симпатиків” після розколу партії. Спрацювала ідеологія 
опонентів НРУ: не змогли зберегти партію, продовжують розборки – 
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як  їм можна  довірити  долю країни?”;  по-друге,  “втрата  лідера  НРУ 
В.Чорновола деморалізувала значну частину рухівського активу. При-
хід Г. Удовенка в Рух – безперечно, позитивний момент. Однак він за 
собою приніс необхідність зміни іміджу самого Руху, до якого партія 
виявилася не готовою”; по-третє,  “Народний Рух як партія вичерпав 
свою програму, яка не змінювалася з дня існування партії. Але дуже 
бурхливо змінювалася ситуація у суспільстві” (Президентские выборы-
99 на Днепропетровщине: итоги и оценки. Бюллетень ДЦСИ. - 1999).

С.Конєв  вважає,  що:  “Партія  повинна  сьогодні  знайти  своє 
місце в новій політичній ситуації. Майбутнє – за суспільно приваблю-
ючою національною ідеєю, яка включає в себе  зростання добробуту 
громадян, соціалізацію державних програм, відкрите громадянське су-
спільство.

На зміну полум'яному немодному патріотизму,  революційно-
му запалу поступово приходять професіоналізм, технічність, інтелект. 
Процес іде досить хворобливо: проходить конфлікт інтересів аксакалів 
Руху, які очолюють партію на протязі 10 років, і нової хвилі політиків, 
які усвідомили “кризу жанру” і згубність “стратегії страуса”, яка орієн-
тована на проїдання колишнього потенціалу,  сконцентрованого в ма-
гічних словах “Народний рух України”. Проїдати вже просто нема чо-
го: 1,22% (отриманих на виборах-99) – це вирок прибічникам консерва-
тивного розвитку партії, тому що з такими показниками неможливо бу-
де попасти в парламент-2002” (Президентские выборы-99 на Днепро-
петровщине: итоги и оценки. Бюллетень ДЦСИ. - 1999).

Цю позицію він висвітлив і у одному із своїх інтерв'ю корес-
пенденту газети “День” В. Рижкову. На питання “Что, по вашему мне-
нию, было ошибочным в политике Руха?”, С. Конєв відповів: “Она бы-
ла не столько ошибочной, сколько соответствовала духу времени в пе-
риод борьбы за независимость. В дальнейшем формы работы в партии 
оставались прежними, а в обществе на первый план вышли другие про-
блемы – социального и экономического характера. Компенсировать это 
призывами возрождать культуру и язык – недостаточно… Для того, 
чтобы достичь успеха, недостаточно мечтать о 4% голосов. Наше влия-
ние постепенно растворяется и влиять на ход событий все трудней. На 
региональном уровне мы это осознали, в центре поддерживают наши 
начинания, но эта поддержка скорее декларативная. Мы уверены, что 
браться надо за решение таких глобальных социально-экономических 
вопросов, как аграрная реформа на селе и реформа коммунальной сфе-
ры в  городе.  Это тот пласт  проблем,  который затрагивает  интересы 
миллионов наших сограждан. Он и будет определять симпатии изби-
рателей на будущих выборах” (День. – 30.11.2000).

Обласна організація НРУ почала проводити низку заходів, які 
повинні продемонструвати позицію Руху щодо головних проблем роз-
витку держави,  надати конкретну допомогу громадянам у вирішенні 
найболючих питань, і, таким чином, завоювати симпатію електорату.

Після візиту президента Росії В.В. Путіна до Дніпропетровсь-
ка, члени проводу Руху І. Петровський, та А. Денисенко провели прес-
конференцію, на якій оголосили, що обласна організація негативно оці-
нює угоди, підписані під час візиту: “Они идут в ущерб украинским на-
циональным  интересам,  увеличивают  зависимость  нашей  страны  от 
России. Кстати, столь же негативно оценили руководители областного 
НРУ и инициативу ряда депутатов городского совета – рассмотреть на 
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сессии  вопрос  о  придании  официального  статуса  русскому  языку” 
(Днепр вечерний. – 27.02.2001).

Велику увагу НРУ став приділяти проведенню аграрної рефор-
ми, за словами С. Конева: “Сейчас возникла опасность повторения то-
го, что уже случилось при “ваучерной” приватизации, а именно: пред-
седатели колхозов превратятся в “красных помещиков” (Днепр вечер-
ний. - 12.02.2000). Також голова обласного осередку НРУ вважає, що: 
“На жаль, люди мало проінформовані щодо земельної реформи. Інколи 
навіть керівники не знають елементарних речей і безпідставно відмов-
ляють громадянам” (Вісті Придніпров'я. – 14.04.2000).

При обласній оргазізації НРУ був створений Громадський ко-
мітет підтримки земельної реформи, в який уже звернулись за консуль-
тацією і допомогою декілька тисяч селян з усіх районів області. До-
цільність його створення керівництво обласного осередку партії  Рух 
пояснювало так: “Йде дискредитація реформи. Ми не хочемо, щоб не-
задоволені нею утворювали протестний електорат. Ми маємо достатню 
базу для проведення консультацій. На обласному телебаченні дуже до-
помагає регулярна програма “Земельна реформа”. Плідно співпрацює-
мо також з керівниками облдержадміністрації та облради, податковою 
інспекцією,  СБУ.  Якщо треба,  надсилаємо  листи  й  до  адміністрації 
Президента, завдяки втручанню комітету частину скарг, судових справ 
вже вирішено на користь селян” (Вісті Придніпров'я. –14.04.2000).

Ініціативу обласної організації по утворенню Громадських ко-
мітетів підтримки земельної реформи керівництво партії поширило на 
всю країну. Всеукраїнський комітет очолив народний депутат академік 
Шепа.  Про  діяльність  Громадського  комітету  С.  Конєв  зазначав: 
“Всего в течение года от жителей сельских районов области поступило 
более 10 тыс. жалоб на нарушение их прав в ходе распаевания земель и 
бывшего колхозного имущества. Мы даем желающим правовую кон-
сультацию, образцы документов. Иногда доходит до судебного разби-
рательства.  Обращаемся  в  прокуратуру,  милицию,  местные  органы 
власти. И надо сказать,  что теперь каждая вторая жалоба решается” 
(День. – 30.11.2000).

Іншою важливою сферою діяльності НРУ стала реформа кому-
нального господарства. Активісти Руху допомагають утворювати жит-
лові товариства – кондомініуми, де усі розрахунки йдуть в обхід жеків. 
Такий досвід був опрацьований у Павлограді. Разом з тим була внесена 
програма кредитування установки побутових лічильників. За словами 
С. Конєва: “…Правительство проспало ситуацию с реформированием 
коммунальной сферы. А это обеспечивает Украине статус государства-
банкрота. В немалой степени из-за этого на нас подозрительно смотрят 
международные финансовые организации и инвесторы, потому что они 
понимают: сколько денег ни давай – они уйдут на латание дыр. Но рас-
точительство  выгодно  посредникам,  которые  паразитируют  на  ком-
мунальной сфере и энергетике. Если дело так пойдет дальше, то у насе-
ления за коммунальные долги начнут описывать имущество и кварти-
ры, а тогда уже социального взрыва не миновать” (День. – 30.11.2000).

Принципову позицію має С. Конєв і щодо співпраці з різними 
політичними силами: “Мы уже давно сотрудничаем с КУНом и ПРП, а 
руководители наших трех партий недавно обратились к УНР с прось-
бой дать четкий ответ – согласны они на совместные действия или нет.  
УНР дал весьма обтекаемые ответы на трех страницах. УНР мы счи-
таем осколком Руха, и воссоединение с ним выглядит логично, но если 
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будет поставлен вопрос о том, что мы автоматически должны объеди-
няться и с “Батькивщиной”, то для нас это неприемлемо. У нас есть во-
просы относительно происхождения ее финансов. Мы, может быть, пе-
реживаем не лучшие времена, но при этом нас никто не может обви-
нить,  что мы  “присосались к титьке” какого-нибудь  олигарха. Брать 
деньги у кого попало – это путь к самоуничтожению, На такие деньги 
лучше  сразу  накрыть  шикарный  стол  на  поминки  партии” (День.  – 
30.11.2000).

Щодо перспектив партії або єдиної коаліції національно-демо-
кратичних сил на майбутніх виборах С. Конєв їх оцінює так: “Впереди 
еще больше года, но все зависит от того, сможем ли мы опять найти 
общий язык. Если идти на выборы порознь, то наши партии дай Бог, 
чтобы получили 4-5%. Скорее всего, в таком случае все сведется к па-
раду амбиций и общему поражению. Первоначально необходимо со-
здать сильное ядро из нескольких партий, вокруг  кото-рых начнется 
процесс кристаллизации. Думаем ли мы о том, что в междоусобицах 
можем потерять  Украину?  Сегодня время  ответственных решений – 
пусть даже сердце не лежит, но умом надо понимать, что без объеди-
нения нам не выжить” (День. – 30.11.2000).

На останньому з'їзді НРУ Сергія Конєва було обрано головою 
секретаріату Центрального Проводу НРУ.
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Кравченко   Петро  Сергійович

Голова обласної організації Народно-демократичної партії,
перший  заступник   голови  Дніпропетровської  

обласної  державної  адміністрації.

Загальна  інформація

Народився у 1944 році.  Після закінчення ПТУ №3 за фахом 
“налагоджувач токарних автоматів та напівавтоматів” працював у цеху 
№12 Південного машинобудівного заводу. Служив у армії. В 1964 році 
повернувся на роботу  в “Південмаш “; паралельно продовжував  нав-
чання на вечірніх відділеннях: спочатку механічного технікуму, а по-
тім – фізико-технічного факультету ДДУ.

 Пройшов шлях від робітника до заступника генерального ди-
ректора  виробничого  об’єднання  з  кадрових  питань  та  начальника 
транспортного управління заводу. З 1974 року П.С. Кравченко працю-
вав у парткомі ПМЗ та КБ “Південне“, був заступником секретаря та 
секретарем парткому ПО “ПМЗ”

У 1995 році Кравченко став першим заступником начальника 
регіонального відділення Фонду державного майна в Дніпропетровсь-
кій області, а в серпні 1997 році його було призначено на посаду пер-
шого заступника голови обласної державної адміністрації. 

Політична  кар’єра  Кравченка  набуває  підйому  в  липні  1996 
року з його обранням   на посаду голови обласної організації НДП.

Діяльність П.С. Кравченка як державного службовця та лідера 
обласної організації  НДП була високо оцінена його однопартійцями. 
На останньому з’їзді НДП у грудні 2000 році він був обраний членом 
політради НДП, увійшов до складу політвиконкому партії.

Громадсько-політична  діяльність  у  дзеркалі  преси

11 серпня 1997 р. Президент України  Л. Кучма розпорядився 
призначити П. Кравченка на посаду першого заступника голови Дні-
пропетровської обласної  державної адміністрації,  яку він обіймає і до 
сьогодні.

Як відзначалося у пресі, “з Л. Кучмою П. Кравченка пов’язу-
ють багато років роботи на “Південмаші “, а також особиста дружба“. 
Тому за відсутності тодішнього керівника Дніпропетровської облдерж-
адміністрдції М. Деркача (ставленика П. Лазаренка) та двох його за-
ступників  фактичним  керівником  обласної  державної  адміністрації 
стає новопризначений заступник Деркача Петро  Кравченко,  “людина, 
що жодного стосунку до команди Лазаренка не має. Навпаки – має до 
команди зовсім протилежної” (ПіК. – 26.05.-01.06.2000).

Своє  завдання  на  цій  посаді  Кравченко  вбачав  у  зміцненні 
вертикалі виконавчої влади. Тому в 1997 – 1998 роках основні його дії 
були спрямовані на нейтралізацію впливу Лазаренка в обласній раді 
народних депутатів. 

Під час своїх численних прес-конференцій Кравченко неодно-
разово наголошував на тому,  що обласна рада протистоїть конструк-
тивно-реформаторським діям  виконавчої влади, “знаходиться в опози-
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ції до Президента і уряду“, і “намагається побудувати свою вертикаль 
керівництва через місцеві ради “ (Собор. – квітень 1998).

До речі,  саме стійка підтримка курсу Президента допомогла 
Петру Сергійовичу майже чотири роки займати свою посаду.

Як перший заступник голови облдержадміністрації М.А. Шве-
ця, Кравченко займається вирішенням соціально-економічних та полі-
тико-правових  питань.

З 1998 року за ініціативою Петра Сергійовича між облдержад-
міністрацією, союзом промисловців та підприємців, а також обласною 
міжгалузевою  радою  профспілок  щорічно  підписуються  регіональні 
угоди. Мета цього співробітництва – поліпшення соціального станови-
ща в області (Днепр  вечерний. – 11.09.1999)

Підбиваючи підсумки 1999 року підписанти угоди відмічали, 
що “в  отчетном периоде удалось смягчить последствия финансового 
кризиса,  не допустить обвального падения производства“,  також під 
час зустрічі сторони“ обменивались необходимой информацией и про-
водили консультации по  трудовым  и социально-экономическим  воп-
росам“ (Днепр  вечерний. – 11.09.1999). Проте ситуація на ринку праці, 
скорочення  промислового  виробництва  вимагали  більш  конкретних 
дій. На засіданні ради соціального партнерства  було вирішено в на-
ступному році зосередитися на більш активній роботі в сфері підтрим-
ки та забезпечення ефективності розвитку регіонального виробництва. 

На нараді  в  облдержадміністрації  в  грудні  1999 р.  П.  Крав-
ченко  зауважив,  що  побудова  плюралістичного  суспільства  в  нашій 
державі неможлива без активізації взаємодії органів виконавчої влади з 
політичними партіями та громадськими організаціями. Щодо стосунків 
виконавчої  та  представницької  влад  Петро  Сергійович  відмітив  на-
ступне: “Впервые за последние несколько лет удалось преодолеть кон-
фронтацию, которая прежде существовала… Сегодняшнее взаимопо-
нимание между облсоветом и администрацией находится на высшем 
уровне” (Вести Приднепровья. – 31.12.1999)  

В 2000 році основна увага облдержадміністрації зосередилася 
на  розв’язанні  проблем  у  паливно-енергетичному  комплексі.  Керів-
ництво Дніпропетровщини доклало багато зусиль, щоб дисциплінувати 
споживача.  Як  відмітив  перший  заступник  голови  облдержадміні-
страції П.С. Кравченко: “…Погубив ТЭК, мы погубим все. Но важно 
не просто усвоить, насколько серьезна ситуация, а найти выход из нее. 
К сожалению, Днепропетровщина первенствует как неплатящий потре-
битель с огромным аппетитом на энергоносители, и  регион должен 
сделать все,  чтобы исправить ситуацию. Мэрам городов, главам рай-
госадминистраций, руководителям предприятий необходимо изыскать 
возможности активизации притока платежей за энергоносители” (Вісті 
Придніпров’я. – 15.06.2000).       

Під час зустрічі   директора Світового банку по Україні та Бе-
лорусії  Л.  Барбоне  з  керівництвом Дніпропетровської  області,  пред-
ставниками громадських та  політичних організацій,  бізнесменами  та 
банкірами перший заступник голови області П.С. Кравченко та  заступ-
ник  губернатора  В.  Антонов  запропонували  керівництву  Світового 
банку проект по керівництву реформами Придніпровського регіону і 
відмітили, що його реалізація призведе до більш швидкої реструкту-
різації в усіх напрямках (Вісті Придніпров‘я. – 06.06.2000).

 На черговому засіданні  ради соціального партнерства  у бе-
резні  2001  року  з  приводу  погашення  заборгованості  по  заробітній 
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платні на підприємствах області було відмічено, що, ріст обсягів ви-
робництва  в області відбився  на скороченні боргів по зарплаті. Проте, 
на таких підприємствах як Нікопольський Південнотрубний завод, за-
вод ім. Петровського, ВАТ “Дніпропрес“ ситуація залишається досить 
напруженою: “Я подпишусь под любым документом, заявив в своєму 
виступі П.С. Кравченко, - если это поможет рассчитаться с долгами по 
зарплате“ ( Вісті Придніпров’я. – 01.03.2001)  

Дніпропетровська обласна державна адміністрація багато ува-
ги  приділяє  проблемам  державотворення.  В  березні  2000  року 
П.С.Кравченко провів нараду із заступниками голів райадміністрацій з 
політико-правових питаннь та завідувачами відділів по взаємодії з по-
літичними партіями і громадськими організаціями з приводу завдань 
органів виконавчої влади в будівництві демократичної оціально орієн-
тованої  держави  та  громадянського  суспільства  (Днепр  вечерний.  – 
04.03.2000).  Також П.С. Кравченко неодноразово зустрічався з пред-
ставниками  ЗМІ  для  обговорення  завдань,  які  стоять  перед  Дніпро-
петровщиною, висвітленням актуальних проблем  державотворення на 
сторінках  періодичних  виданнь,  на  телебаченні  і  радіо  (Зоря.  – 
15.06.2000)

“Студенчество – движущая сила!” – так оцінив важливу роль 
молоді в суспільстві  перший заступник губернатора П.С. Кравченко. 
Тому в листопаді 2000 року на урочистий прийом з нагоди святкування 
Дня студентів  в  облдержадміністрацію було  запрошено кращих сту-
дентів обласних ВУЗів.Під час зустрічі Петро Сергійович розповів сту-
дентам про заходи влади щодо поліпшення умов життя для молоді і 
вручив присутнім листи-подяки голови облдержадміністрації та голови 
обласної ради, а також цінні подарунки (Наше місто. – 18.11.2000).

Кар’єра П.С.  Кравченка як державного службовця органічно 
поєднується з його кар’єроюполітика. В липні 1996 р. Кравченка було 
обрано головою обласної організації НДП.

В одному із  своїх  інтерв’ю під  час  парламентських виборів 
1998  р.  Петро  Сергійович  відзначав,  що:  ”Среди  центристских  сил 
НДП занимает ведущие, прочные позиции, потому что знает, как пре-
одолеть кризис, и делает все, чтобы обеспечить динамическое развитие 
нашего общества.” Динамічний розвиток мислиться тільки через  демо-
кратію: “НДП открыто и публично выступает против деятельности по-
литических  партий  и  тех  лидеров,  которые  дискредитируют  идею 
демократии”(Наше місто. – 21.03.1998). На цих виборах П.С. Кравчен-
ко йшов за партійним списком НДП під № 26. 

Цілі  та  пріоритети  партії  знайшли  своє  втілення  в  гаслі: 
“ Людина – Родина – Добробут – Україна!”

На президентських виборах 1999 року Народно-демократична 
партія підтримала кандидатуру діючого Президента Л. Кучми. Під час 
мітингу демократичних партій та громадських організацій блоку  “Наш 
вибір – Л. Кучма!”, присвячених президентським виборам, П.С. Крав-
ченко, як голова обласної організації НДП, наголошував на тому, що: 
“В канун выборов каждый, отбросив свои эмоции, должен трезво оце-
нить те трудные шаги, которые делает Украина, чтобы выйти из эко-
номического кризиса и войти равноправной державой в мировое сооб-
щество, о необходимости поддержки ныне действующего Президента 
и проводимых им реформ” ( Днепр вечерний. – 10.11.1999).    

   Усвоїй доповіді на 7-й партконференції, підбиваючи  підсум-
ки зробленого на виборах –99, Кравченко підкреслив: “Из серьезных 
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испытаний партия вышла окрепшая структурно и организационно. Ее 
курс  на  синтез  идей  социального либерализма  и  социал-демократии 
нашел широкую поддержку в народе” (Днепр вечерний. – 22.02.2000)

У розумінні П.С. Кравченка НДП є партією державних служ-
бовців, працівників бюджетної сфери, підприємців, партією особистос-
тей,  що відбулися (Україна і світ сьогодні. – 12.02-18.02.2000)

Обласна  органіцзація  НДП  першою  висунула  губернатора 
М.А. Швеця кандидатом у депутати обласної ради за 16-м Синельни-
ківським виборчим округом (Наше місто. – 25.10.2000)     

Діяльність П.С. Кравченка як державного службовця і лідера 
обласної  організації  НДП  була  високо  оцінена  йогооднопартійцямиі 
на останньому з’їзді НДП у грудні 2000 року він був обраний членом 
по-літради НДП, увійшов до складу політвиконкому партії.

В останній час  НДП виступила ініціатором ідеї  консолідації 
демократичних державотворчих сил, здатних узяти на себе політичну 
відповідальність за майбутнє України. Були проведені консультації  і 
укладені угоди щодо співробітництва з політичними партіями  демок-
ратичного спрямування: ПППУ, ЛПУ(о), РХП, МБР, УПС та іншими.

П.С.  Кравченко  підкреслив,  що  “об’єднання  зусиль  у  чітко 
обумовленому  напрямку  завжди  дає  позитивні  результати.  Це  під-
тверджується  діяльністю блоку “Наш вибір  –  Л.  Кучма!”.  Важливо, 
продекларувавши справді прекрасний  курс на прогрес і демократію, 
спільними зусиллями зробити для регіону,  країни якнайбільше у від-
повідності до цього курсу “ (Зоря. – 07.03.2001).
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Пащенко Анатолій Петрович

Голова Дніпропетровської обласної організації
Демократичної партії України

Загальна  інформація

Народився  14  серпня  1955  року в  селі  Бородаївка  Верхньо-
дніпровського району Дніпропетровської області.

Освіта вища. Закінчив Дніпродзержинський індустріальний ін-
ститут, за спеціальністю “технологія верстатобудування, металорі-жучі 
верстати та інструменти”, інженер-механік.

 З 1979 року працював інженером, старшим інженером Верх-
ньодніпровського заводу папероробного устаткування.

Член ДемПУ з 1997 р., у 1998 очолив Дніпропетровську облас-
ну організацію ДемПУ.

З 2000 р. – головний редактор газети “Демократичне слово”.
У 1998 р.  обраний депутатом Верхньодніпровської  районної 

ради.
Одружений. Має  двоє синів.

Громадсько-політична діяльність у дзеркалі преси

Головна  і  кінцева  мета  діяльності  Демократичної  партії  Ук-
раїни – це підвищення добробуту населення, створення умов для зрос-
тання  середньо-забезпеченого  прошарку  населення  як  більшості.  Це 
буде гарантувати безпеку існування України і практичне визнання прі-
оритету громадянина над державою, коли інтереси держави дійсно збі-
гаються з інтересами окремого громадянина.

Дніпропетровська обласна організація ДемПУ наприкінці 2000 
р. налічує 2200 членів, об'єднаних в 43 місцеві організації.

На виборах 1998 р. ДемПУ разом з Партією економічного від-
родження утворила блок НЕП (Народовладдя, Економіка, Порядок).

Метою цього блоку стало:
♦ створення умов для економічного зростання;
♦ збільшення доходів мало- і середньозабезпечених гро-

мадян  через  створення  справедливої  системи  контролю і  розподілу; 
консолідація українського суспільства;

♦ подолання  корупції  та  організованої  злочинності, 
передусім в економічній та політичній сферах;

♦ пріоритетний розвиток освіти, культури, науки;
♦ технологічний прорив України у перспективних нап-

рямках.
Як зазначив цей блок у своїй програмі, “ми маємо конкретну 

програму виходу з економічної кризи і готові її реалізувати. У наших 
лавах  –  лідери  української  економіки,  які  навіть  у  нинішніх  умовах 
створюють робочі місця і вчасно виплачують зарплату.

Ми проводитимемо розумну і зважену земельну реформу. Зем-
ля має належати тому, хто її обробляє.

Найжорсткішими заходами забезпечимо безумовну бюджетну 
і  платіжну дисципліну на всіх рівнях. Це дасть змогу навести лад у 
банківській системі і спрямувати кредитні ресурси у виробництво. Га-
рантуємо повний робочий тиждень і введення мінімальної оплати за 
кожну робочу годину – не менше 1,5 грн. – за годину.
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Ми закликаємо  не  використовувати  мовні  проблеми для  за-
гострення політичної ситуації. Заохочувати вивчення громадянами Ук-
раїни світових мов і мов сусідніх народів.

Підтримайте нас і  це буде Ваша влада, не ліва і не права,  а 
влада, яка служить людям”.

Під керівництвом А. Пащенка Дніпропетровська обласна орга-
нізація ДемПУ розробила перспективну програму “Демократична пар-
тія ХХ століття”. “Як пролунало під час роботи конференції, програма 
розрахована років на 100 вперед – стільки, отже, й жити та діяти партії 
якнайменше” (Вісті Придніпров'я. – 28.11.2000).

Під час виборів-1999 обласна організація ДемПУ направила 12 
своїх  членів  до  дільничних  комісій  (яких  у  Дніпропетровську  було 
майже  800),  близько  70  партійців  направлені  спостерігачами  (Вісті 
Придніпров'я. – 20.10.2000).

Пояснюючи свій вибір -  Леоніда Кучму А.  Пащенко сказав: 
“Підтримуючи Л. Кучму на виборах, ми також несемо відповідальність 
за подальшу долю України. А щоб була реальна можливість впливати 
на події в нашому регіоні, а потім і відповідати, президентська верти-
каль виконавчої гілки влади повинна формуватися із представників тих 
партій, які підтримують нашого кандидата.

Обираючи Л. Кучму, зразу ж після 31 жовтня ми не отримаємо 
“світлого майбутнього”. Обравши його, ми залишаємо віру в те, що бу-
демо і надалі йти в напрямку розбудови демократичних засад у нашій 
країні” (Президентские выборы 1999 года и развитие демократических 
процессов в Украине. Бюллетень ДЦСИ. –1999).

“Але  ми  хотіли  б  бачити  на  посаді  президента  вже  іншого 
Л.Кучму,  такого, який об'єднає націонал-демократичні сили і рішуче 
буде вести Україну до Європи, який за 4 – 5 років проведе реформи із 
приватизації  землі  та підприємств і  введе повне функціонування ук-
раїнської мови в державних органах влади, який заборонить партії, що 
проводитимуть  антидержавницьку  політику”  (Вісті  Придніпров'я.  – 
20.10.2000). 

Також активно виступала ДемПУ і під час референдуму. “Що 
стосується питань, які спрямовані на підвищення ефективності роботи 
парламенту, то ми їх повністю підтримуємо і будемо агітувати за по-
зитивне голосування виборців на референдумі. Зверніть увагу – навіть 
просто Указ Президента щодо референдуму примусив депутатів пра-
цювати  на  Україну,  створити  парламентську  більшість  і  ефективно 
здійснювати  законодавчу  роботу.  Нововведення,  запропоновані  іні-
ціаторами референдуму, допоможуть системно забезпечити ефективну 
роботу  парламенту”  (Референдум  на  Днепропетровщине.  Бюллетень 
ДЦСИ. – 2000).

Останній масштабний захід обласної організації ДемПУ – на-
магання консолідувати діяльність партій, які спроможні виробити кон-
кретний політичний продукт в умовах, коли кожна з них окремо не до-
сягає мети. “На засіданні консультативно-політичної ради при голові 
держадміністрації обласна рада ДемПУ запропонувала підписати резо-
люцію щодо конкретних дій від партії і форми співпраці з владою. Цю 
резолюцію підписали тільки обласні керівники ПРТУ і ЛПУ.

Перша ластівка  в  консолідації  –  резолюцію по законодавчій 
ініціативі підписали ДемПУ, ЛПУ і “Батьківщина”.

Демократична  партія  України  вважає,  що  на  регіональному 
рівні порозуміння між партіями для спільних дій, навіть під час вибо-
рів, можливе: при різних методах мета для всіх одна – досягнення бла-
гополуччя громадян” (Демократичне слово. – 25.11.2000).

72



Скажутін  Ігор Григорович

Заступник  голови  обласної  ради.
Секретар Дніпропетровського обласного комітету
Соціал-демократичної партії України (об`єднаної)

Загальна  інформація

Народився 1 січня 1962 року у смт. Тахталиця Амурської об-
ласті. 

Освіта  вища.  Закінчив  Дніпропетровський  інженерно-буді-
вельний інститут  та Українську національну юридичну академію ім. 
Ярослава  Мудрого.  З  1982  року  працює  в  автотранспортному  під-
приємстві  водієм,  слюсарем,  головним механіком,  головним інжене-
ром,  директором.  З  1993  р.  –  генеральний  директор  територіально-
виробничого об`єднання “Дніпроавтотранс”. З 1998 р. – заступник го-
лови Дніпропетровської обласної ради по виконавчому апарату. Учас-
ник ліквідації  наслідків аварії  на ЧАЕС. Почесний працівник транс-
порту України. Депутат Дніпропетровської обласної Ради у 1994 -1998 
роках. У 1998 році балотувався до Верховної Ради України. У 1999 р. 
очолив Дніпропетровську обласну партійну організацію Соціал-демо-
кратичної партії України (об`єднаної).

Одружений. Має дві дочки.

Громадсько-політична  діяльність  у  дзеркалі  преси

Державно-політична діяльність І.Г. Скажутіна почалася з 1994 
року, коли він був обраний депутатом обласної ради. У 1998 році був 
призначений на посаду заступника голови Дніпопетровської обласної 
ради по апарату.

У 1999 р. І. Скажутін вступає до СДПУ(о). Свій вибір він пояс-
нює так:”Я изучил программы наиболее серьезных политических сил и 
по ряду причин решил, что именно программа СДПУ(о) является наи-
более приемлемой для меня и наиболее перспективной для Украины” 
(Днепр вечерний. – 11.12.1999).  Невдовзі  він вже очолив Дніпропет-
ровську обласну організацію СДПУ(о).

Передвиборча програма СДПУ(о) проголошує її партією робіт-
ників і селян, службовців і підприємців, пенсіонерів, студентів і людей 
науки. 

У політичній сфері  СДПУ(о) виступає за громадську злагоду в 
суспільстві, забезпечення реальної участі громадян в управлінні держа-
вою,  суворе дотримання принципу розподілу і балансу гілок влади.

У економічній  сфері  партія  виступає  за  поєднання ринкової 
економіки з ефективним соціальним захистом громадян, за рівні права 
всіх форм власності, захист національного ринку, державну підтримку 
агропромислового  комплексу,  вдосконалення  податкової  системи, 
ефективну інноваційну політику.

У соціальній сфері партія виступає за створення цілісної та на-
дійної системи соціального захисту,  встановлення розміру заробітної 
плати не нижче прожиткового мінімуму, пенсій – не нижче межі мало-
забезпеченості, встановлення цін на основні продукти харчування, лі-
ки, житлово-коммунальні послуги відповідно до рівня зарплат.
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У березні 2000 року на засіданні Дніпропетровського обкому 
СДПУ(о)  було  обговорено проект  нової  програми партії,  в  розробці 
якого взяли участь провідні науковці України, використано вітчизняні 
теоретичні  розробки європейських соціал-демократів.  Учасники засі-
дання  схвалили  в  цілому  цей  документ.

Під час зустрічі з представниками ЗМІ в березні 2000 року го-
лова обласної організації СДПУ(о) І.Г. Скажутін відмітив, що в обла-
сті налічується 2200 членів партії, і звернув увагу на те, що діяльність 
об’єднаних  соціал-демократів  спрямована  на  встановлення  дружніх 
стосунків з вітчизняними партіями, зокрема:  “На рівні регіону добрі 
стосунки склалися з НДП, хоча у політбюро є думка, що спроби НДП 
взяти на себе побільше керівних функцій стримує розвиток об`єднання 
“Злагода” та блоку “Наш вибір – Леонід Кучма” (Зоря. – 30.03.2000).

Об`єднані соціал-демократи взяли активну участь у підготовці 
та проведенні референдуму-2000, а при обговоренні питання про необ-
хідність скорочення кількості парламентаріїв до 300 чоловік І. Скажу-
тін зауважив: “Считаю, что и это много”. Обласна організація СДПУ(о) 
стала одним з ініціаторів звернення представників політичних партій 
державницького спрямування від блоку “Наш вибір – Леонід Кучма!” у 
Дніпропетровській області  до співвітчизників із закликом взяти саму 
активну участь у референдумі (Днепр вечерний. – 14.04.2000).

В жовтні 2000 року під час  VІІ обласної звітно-виборчої кон-
ференції  НДП  на  якій  були  присутні  представники  інших  обласних 
відділень політичних партій, зокрема: І.  Скажутін (СДПУ(о), В. Вой-
тенко (ЛПУ), С. Конєв (Рух), Г. Півняк (“Злагода”) та інші, обласною 
організацією НДП було запропоновано кандидатом в депутати облас-
ної ради М. Швеця (Вісті  Придніпров’я. –24.10.2000).

За станом на 4 жовтня обласна виборча  комісія, розглянувши 
подані заяви, зареєструвала 13 із 20 політичних партій(блоків) та гро-
мадських організацій, які виявили бажання взяти участь у виборах  де-
путата обласної ради за Синельниківським виборчим округом №16 в 
зв’язку з вакансієй. Було відмовлено в реєстрації СДПУ(о), об’єднанню 
лівих “Справедливость”, партії “Реформи і порядок” та інш. За слова-
ми голови обласної виборчої комісії В. Онікієнко, причина відмови – 
неподання заявки у встановлений термін та ненадання всієї необхідної 
документації (Днепр  вечерний – 04.11.2000).

Після відмови у реєстрації обласна організація СДПУ(о) пода-
ла на виборчу комісію в суд і на підставі судового рішення була заре-
єстрована  в  обласній  виборчій  комісії.  На  черговій  конференції 
СДПУ(о) кандидатом в обласну раду було висунуто професора хіміко-
технологічного  університету  Алпатьєва.

Пізніше Ігор  Скажутін  прокоментував  такі  дії  регіонального 
відділення партії наступним чином: ”  Наша организация и выдвигала 
кандидатуру Президента, и  последовательно поддерживает его курс. 
Но это не значит, что при каких-то отступлениях, в том числе в облас-
ти, партия занимает пассивную позицию. В частности, у нас есть обра-
щения как членов партии, так и жителей в связи с притеснениями со 
стороны ряда должностных лиц. И мы реагируем  достаточно активно, 
политическими  методами” (Днепр вечерний. – 13.03.2001).   

В інтерв’ю газеті “Днепр вечерний” І.Г. Скажутін, підбиваючи 
підсумки 2000 року, констатував, що: ”Анализ социально-экономичес-
кой ситуации, а мы анализируем ее по линии партии, и областного со-
вета,  говорит о положительной динамике в развитии производства. И 
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это характерно для многих отраслей. Что позволило улучшить поло-
жение с выплатой зарплат, уменьшить на 20 процентов образовавшую-
ся задолженность. Социальные пособия, пенсии у нас также выплачи-
ваются достаточно регулярно” (Днепр вечерний. – 13.03.2001).

При розгляді подальших перспектив України І. Скажутін пере-
конаний, що економічну кризу в державі подолано і вже тенденції ко-
лишнього, та навіть 1999 року, є свідоцтвом того, що на підприємства 
прийшов реальний власник, зацікавлений вкладати кошти в розвиток 
виробництва.   

У лютому 2001 р. в Києві відбулася міжнародна науково-прак-
тична конференція “Соціал-демократична ідея в українському та євро-
пейському просторі”, в якій взяли участь керівники Соцінтерну, пред-
ставники європейських соціал-демократичних партій, відомі українські 
вчені та політики. Як відмітив І.  Скажутін, “участие в таком форуме 
дало возможность глубже проанализировать опыт как отечественной, 
так и европейской социал-демократии, задачи, вытекающие из разрабо-
танной Социнтерном концепции контролируемых изменений” (Днепр 
вечерний. – 24.02.2001). 

На обласному рівні  СДПУ(о)  започаткувала  акцію “Зелений 
щит -2000”, під час якої були висаджені 2000 тополь, лип та берізок на 
території  медичного містечка та в інших місцях Дніпропетровська,  і 
був заснований невеличкий парк на околиці П`ятихаток. У 2001 р. така 
акція знов пройшла напередодні свята Першотравня, під час якої було 
висаджено 2001 саджанець біля школи №99, 2-го міського пологового 
будинку, 8-ї лікарні, дитячої обласної лікарні, станції метро “Комуна-
рівська” (Наше місто. – 21.04.2000).

Розвиваючи практичну діяльність по соціальному захисту на-
селення,  СДПУ(о)  розгорнула  діяльність  громадської  приймальні  в 
своєму офісі, в якій кожну п`ятницю надаються безкоштовні юридичні 
консультації для усіх громадян міста. 

“Мы намерены завоевывать авторитет у людей не просто про-
ведением различных шоу, а решением конкретных проблем, используя 
возможности районов, области, парламентской фракции и лидеров пар-
тии” (Днепр вечерний. – 11.12.1999).
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Хазан  Віктор  Борисович

Н ародний  депутат  України
Голова  Дніпропетровської  обласної  організації

Партії  зелених  України

Загальна  інформація

Народився 18 березня 1947 р. в Дніпропетровську. 
Освіта вища. Закінчив фізічний факультет Дніпропетровського 

державного університету (1970) та відділення міжнародних справ уні-
верситету штата Конектикут, США (1994). Кандидат технічних наук, 
доктор філософії.

Народний депутат України з березня 2000 р. Член фракції Пар-
тії зелених України. Голова підкомітету з питань екологічної політики, 
техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Після закінчення університету працював в Інституті геотехніч-
ної механіки АНУ (ІГТМ), а з 1992 р. – в інституті проблем природоко-
ристування та екології НАН України.

У 1990 – 1998 р.р. очолював Дніпропетровську міську, а потім 
обласну екологічну організацію “Зелений світ”.  З  1997  року –  член 
Партії зелених України.

Автор декількох книг науково-технічної, соціологічної та еко-
номічної тематики, понад 100 наукових праць та винаходів, збірки пое-
зій “Логика мгновенья”.

Одружений, в сім'ї двоє дітей.

Громадсько-політична  діяльність  у  дзеркалі  преси

Стратегія Партії зелених України полягає у збереженні пози-
тивних складових життєвого середовища кожної родини, які можна ви-
разити  формулою  “Побут,  родина,  довкілля”,  формуванні  належних 
умов існування народу України і ефективному функціонуванні держав-
них інститутів.  Завданнями своєї політичної діяльності зелені вважа-
ють: по-перше, досягення нормального життєвого рівня кожної роди-
ни;  по-друге,  забезпечення  стабільного  розвитку  України;  по-третє, 
пріоритетна орієнтація на майбутнє.

Зелені  виступають  за  децентралізацію влади  із  збереженням 
унітарного  устрою  України,  за  дотримання  засадничого  принципу 
“держава для людини”, а не навпаки. Партія зелених України виступає 
за скасування районних рад та перехід від “рад” до “радників” – вибор-
них місцевих спеціалістів,  які  відповідають за кожну конкретну прі-
оритетну сферу життя регіону. 

Зрозуміло, що велику увагу в своїй діяльності ця партія приді-
ляє  охороні  навколишнього  середовища  та  вирішенню  екологічних 
проблем. Так, фракція цієї партії доклала багато зусиль в прийнятті за--
кону “Про захист населення і території України від надзвичайних си-
туацій техногенного та природного характеру”, виступала за закриття 
Чорнобильської АЕС. З приводу ЧАЕС Віктор Хазан ще у травні 2000 
року заявляв: “На Чернобыль шли большие деньги, но они использо-
вались неэффективно. Наша задача – направить эти средства в нужное 

76



русло. Я думаю, что Чернобыльскую станцию нужно закрывать” (Вісті 
Придніпров'я. – 30.05.2000).

У 2000 р. ПЗУ провела акцію “Воскресенье-2000”, під час якої 
кожен партієць мав висадити по 10 садженців. Наступними заходами 
цієї акції стали роботи з очищення водоймищ та природних джерел, бо-
ротьба з засміченням міст.

Проблемою захисту оточуючого середовища В. Хазан займа-
ється не один десяток років: “Днепропетровщина – одна из областей, 
которая не только осознает серьезность экологических проблем, но и 
действует в нужном направлении. У нас единственный в Украине Ин-
ститут проблем природоиспользования и экологии, первый Институт 
медицинской экологии, первая организация “Зеленого світу”  была со-
здана у нас. На Днепропетровщине очень сильная  “зеленая” общест-
венность,  не  случайно  “зеленое” влияние  региона  на  политический 
климат в Украине очень сильно” (Вісті  Придніпров'я. – 26.10.2000).

В. Хазан має авторитет не тільки в Україні. Він брав участь в 
розробці Орхусської конвенції, яка стосується прав населення на отри-
мання екологічної інформації, і обов'язок владних структур збирати та-
ку інформацію та знайомити з нею населення.

Фракція зелених в парламенті намагається, щоб у кожному за-
коні оптимально враховувалися екологічні фактори. Земельний кодекс, 
наприклад,  на  думку  В.  Хазана,  враховує  їх  недостатньо.  Важливо 
пам'ятати, що земля не тільки товар, але й народне надбання. Необхід-
но мати комплексний паспорт будь-якої місцевості, в якому була б ві-
дображена якість землі,  визначений ступінь її  забрудненості,  можли-
вості користування. Податок на землю повинен залишатися в регіоні, і 
тільки тоді можна набагато краще вирішувати екологічні проблеми.

Закони про екологічний моніторинг, відходи виробництва, ме-
талобрухт і багато інших значно “позеленіють”, якщо фракція зелених 
зможе бути достатньо переконливою. Однак, на думку В. Хазана, спра-
ва не тільки в законодавстві і, навіть, не у якомусь ідеальному механіз-
мі, який здатний заставити їх виконувати. Важливо добиватися загаль-
ної “екологізації” населення. Коли основна маса людей почне цінувати, 
перш за все, здоров'я середовища свого існування, почнуться зрушення 
в  економіці,  соціальній  сфері,  дозвіллі.  Але  прискорити  цей  процес 
штучно неможливо.

Зелені реально оцінюють свої шанси, багато працюють на міс-
цях, співпрацюють з багатьма громадськими організаціями і вірять, що 
їх ідеї все більше оволодівають масами. Поки, з точки зору В. Хазана, в 
Україні жодна партія не має достатнього потенціалу, щоб стати партію 
влади. Акценти розставлять вибори-2002.

В. Хазан має надію, що майбутній уряд буде “зеленим”. І для 
цього не обов'язково, щоб до нього увійшли тільки члени ПЗУ. Важли-
во, щоб урядовці усвідомили: політичної гри в екологію – немає. Еко-
логія – це саме життя (Вісті  Придніпров'я. – 26.10.2000).
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Хобот  Павло  Васильович

Голова  Дніпропетровської  обласної  організації
партії “Молода  Україна”

                                  Загальна  інформація

Народився 14 травня 1969 р. в Дніпропетровську. 
Освіта вища. В 1997 році закінчив історичний факультет Дні-

пропетровського державного університету. 
Після служби в лавах Радянської Армії закінчив СПТУ №17 і 

працював у ВО “ПМЗ” оператором  верстатів з ЧПУ. З 1992 р. очолює 
науковий відділ Всеукраїнського Братства ОУН – УПА, а з 1999 р. очо-
лив Дніпропетровський обласний осередок партії “Молода Україна”.

Громадсько-політична  діяльність  у  дзеркалі  преси

Метою діяльності  партії  є  сприяння побудові  демократичної 
правової  держави  з  ефективною  соціально  орієнтованою  ринковою 
економікою.

Своїми завданнями “Молода Україна” вважає сприяння поши-
ренню цінностей  демократичного суспільства,  сприяння проведенню 
економічних, правових та політичних реформ, підвищення авторитету 
України на міжнародному рівні, вирішення проблем молоді та само-
реалізації молодого покоління.

В свої програмі партія зазначає: “Ми – партія принципово но-
вого типу, що не збирається вести кулуарні переговори та займатися 
популізмом. Наші цілі – далекосяжні, наша політика – відкрита. “Мо-
лода Україна” – це сила, що захищатиме інтереси не конкретної со-
ціальної  групи,  а  насамперед  задовольнятиме потреби людей,  які  не 
знайшли у нашому суспільстві жодної політичної структури, що відпо-
відає їх інтересам”.

Але невдовзі після реєстрації партію “Молода Україна” спіт-
кало звичайне лихо українських партій – чвари між керівниками і роз-
кол. Питання про те, яка з частин буде обіймати зареєстровану у Мі-
ністерстві юстиції назву, розглядалося в суді. Переможцем цих “моло-
дих перегонів” стала частина партії на чолі з А. Голубченком – народ-
ним депутатом Верховної Ради 1994 –1998 р.р.

За висловом П. Хобота, “Молоду Україну” можна представити 
не як молодіжну, а як партію молодих людей, усіх тих, хто усвідомив 
гостру  необхідність  оновлення  сучасної  української  політики  (Вісті 
Придніпров'я. – 29.08.2000).

“Основную идею “Молодой Украины” можно сформулировать 
таким образом: в нашей стране жизнь изменится к лучшему лишь тог-
да, когда к рычагам управления не только в политике, но и бизнесе, 
культуре, науке придут люди нового поколения. Мы свою идеологию 
называем "молодоукраинизм” (Вісті Придніпров'я. – 29.08.2000).

На виборах Президента у 1999 р. П. Хобот і “Молода Україна” 
підтримали Л.Д. Кучму “Мій вибір – Леонід Кучма. Сьогодні українсь-
ке суспільство не народило не тільки іншої постаті, ніж Кучма, а й від-
повідної структури, щоб цю або іншу постать підтримувала. Це погано, 
що немає конкурентів, що більше ні з кого вибирати. Але, з іншого бо-
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ку, це нормально. А Леонід Данилович – єдина людина, якій сьогодні 
під силу керувати державою” (Вісті Придніпров'я. – 17.11.1999).

П.  Хобот  має  авторитет  серед  членів  партії.  Він  входив  до 
складу оргкомітету з підготовки та проведення IV з'їзду партії в листо-
паді 2000 року, у якому очолював редакційну комісію з проекту про-
грами партії. 

Якоїсь активності на загальноукраїнському рівні цієї партії не 
помічено, на відміну від діяльності Дніпропетровської обласної орга-
нізації, яку очолює П. Хобот.

У грудні 1999 р., в День прав людини, активісти “Молодої Ук-
раїни” роздали в центрі Дніпропетровська декілька тисяч брошур під 
назвою “Які права має споживач?”, в яких були викладені основні пра-
ва споживачів. Крім того, обласна організація відкрила Центр безкош-
товної  юридичної  допомоги,  у  якому надають  консультації  усім  ба-
жаючим з приводу порушення прав громадян як споживачів товарів та 
послуг.

“Також місцеві  “молодоукраїнці” опікуються справами куль-
тури – зокрема, підтримують театр “Верим!”. “Ми – європейці!” – у та-
кому ключі місцева організація “МУ” найближчим часом планує про-
вести  кілька  акцій  –  зокрема,  закликати  мешканців  міста  дбати  про 
чистоту дворів і вулиць, поважати права пішоходів, звернути увагу на 
умови  утримання  і  прогулянки  з  собаками  та  ін.”  (Наше  місто.  – 
18.03.2000).

Також члени “Молодої України” увійшли до групи,  що роз-
робляла програму реформ житлового комунального господарства, в ко-
місію міської ради з тарифів на комунальні послуги. “Підвищення та-
рифів на житлово-комунальні послуги не покращить існуючу в облас-
ному центрі кризову ситуацію і приведе до ще більшої заборгованості 
населення. Вихід – тільки в конструктивній співпраці громадсько-полі-
тичних сил з місцевою владою в напрямку, обумовленому Указом Пре-
зидента України “Про прискорення реформування житлово-комуналь-
ного господарства” (Вісті Придніпров'я. – 13.07.2000).

Політична активність П. Хобота дуже різноманітна. Він очо-
лював центр молодіжних ініціатив "Нова хвиля", а влітку 1998 р. був 
обраний головою Молодіжного парламенту Дніпропетровської області, 
який є обласною структурою всеукраїнського Молодіжного парламен-
ту. “Мета його діяльності – дати молодим людям можливість вивчати 
досвід  роботи  державних структур,  щоб знати,  як  вирішувати  певні 
проблеми” (Наше місто. – 28.08.1998).

Останньою громадською ініціативою П. Хобота стало створен-
ня у квітні 2001 р. Асоціації захисту прав споживачів житлово-кому-
нальних послуг  “Наш дім”,  в  якій представлені  об'єднання співвлас-
ників багатоквартирних будинків, житлові кооперативи та окремі гро-
мадяни. Метою Асоціації  є  “задоволення і  захист законних прав та 
інтересів усіх  громадян у сфері житлово-комунального господарства, 
сприяння реформуванню житлово-комунального господарства”.

“Совсем злые языки утверждают, что  “Наш дім” создан “Мо-
лодою Україною” исключительно  “под выборы”. Что ж, голоса недо-
вольных коммунальной сферой – великая сила” (Днепровская правда. – 
19.04.2001).

П. Хобот – один з керівників громадської ради міста Дніпро-
петровська при міському голові, а також входить в комісію з розробки 
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статуту територіальної  громади м. Дніпропетровська, який був прий-
нятий міською радою 3 червня 2001  року.

На останьому з’їзді  партії  у  червні  2001 року П.  Хобот був 
обраний  заступником  голови  партії  “Молода  Україна”.

Дніпропетровська обласна організація партії  “Молода Украї-
на” дивиться у майбутнє з оптимізмом і великими сподіваннями та зби-
рається взяти найактивнішу участь у парламентських виборах 2002 р.” 
(Наше місто. – 02.10.1999).
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Голови  громадських  організацій
Дніпропетровської  області
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Бичков  Сергій  Анатолійович

Почесний  голова  наглядової  ради  благодійного  фонду
“Духовне  відродження”

Заступник  голови  Дніпропетровської
обласної  державної  адміністрації

Загальна інформація

Бичков Сергій Анатолійович народився 21 липня 1961 року в 
м. Дніпропетровськ. 

З  1978  по  1983  рік  навчався  в  інженерно-будівельному 
інституті за фахом інженер-будівельник. З 1992 по 1997 року навчався 
в Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого (м.Харків) за 
фахом “правознавство”. З 1990 по 1991 рік – голова фінансово-еконо-
мічної комісії Жовтневої районної ради м. Дніпропетровська. З 1991 по 
1994 рік – перший заступник голови виконкому Жовтневої районної 
ради м. Дніпропетровська. З 1994 по 1998 рік – голова Жовтневої рай-
онної ради м.Дніпропетровська. З липня 2000 року – заступник голови 
Дніпропетровської державної адміністрації. З вересня 2000 року – по-
чесний голова наглядової ради благодійного фонду “Духовне відрод-
ження”.

Підполковник запасу ЗС України. Дійсний член Академії бу-
дівництва України по Дніпропетровському територіальному відділен-
ню. Заслужений будівельник України. Володіє англійською мовою. 

Одружений. Виховує доньку.
Захоплюється класичною музикою і футболом. 

Громадсько-політична діяльність у дзеркалі преси

Місцева преса досить часто оцінює С. Бичкова як молодого і 
амбіційного політика.  Дійсно,  за короткий проміжок часу з 1994 по 
2000 рік порівняно молодий керівник Жовтневого району робить блис-
кучу кар’єру і в сорок років стає одним із заступників голови облдерж-
адміністрації. За цей період ім’я С. Бичкова стає відомим широкому 
колу як в Дніпропетровському регіоні, так і за його межами. 

Влітку 1994 року С. Бичков був обраний головою Жовтневої 
районної ради. За період перебування на цій посаді С. Бичкова Жовт-
невий район стає найбагатшим районом міста: в районі реєструється 
найбільша кількість комерційних структур, постійно ведеться активна 
робота по соціальному захисту населення, робота з молоддю, прово-
дяться різноманітні заходи, пов’язані з благодійністю. На фоні інших 
районів міста Жовтневий район у період 1994 – 2001 року виглядає, як 
найбільш процвітаючий та  перспективний.

 В  своєму  інтерв’ю газеті  “Днепр  вечерний”  “Районная  ко-
пейка государственный рубль бережет” на питання кореспондента “От-
куда в городе представление о Жовтневом районе как о богатеньком?” 
він відповідає: “Мы и раньше стремились к тому, чтобы на своей тер-
ритории выращивать  “курочку, несущую золотые яйца”. Иным слова-
ми, больше привлекать потенциальных налогоплательщиков. Поэтому 
в  Жовтневом райисполкоме максимально упрощена  процедура  реги-
страции коммерческих структур. Делается это просто, без проволочек 
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и бюрократических  “рогаток”, в кратчайшие сроки и по государсвен-
ным расценкам. Сегодня у нас в районе около 6,5 тысячи юридических 
лиц – а отсюда и налоги”. Окрім цього, Жовтнева районна рада актив-
но співпрацює з  деякими керівниками  великих  підприємств,  так, в 
своєму інтерв’ю газеті “Наше місто” в березні 1996 р. С. Бичков гово-
рить: “В  районе действует, причем очень активно совет директоров в 
который входят  30  наиболее  уважаемых  в  районе  и  городе  руково-
дителей. Среди них – председатель правления “Приват-банка” С. Ти-
гипко, управляющий трестом “Днепрогорстрой” В.В. Матеш, генераль-
ный директор ПО “ЮМЗ” Ю. Алексеев (часть южмашевского жилищ-
ного фонда расположена на территории района). Возглавляет ее дирек-
тор межотраслевой ассоциации “Приднепровье”, заместитель предсе-
дателя райсовета Л.С. Школьник… Сейчас, когда времена райкомов-
ских окриков прошли, главный метод нашей работы – убеждение. И 
здесь далеко не последнюю роль играют патриотические чувства руко-
водителей” (Наше місто. – 15.03.1996).  Таким чином у період керів-
ництва С. Бичкова Жовтневою районною радою вона перетворюється в 
своєрідний взірець для інших районів, вирішуючи багато проблем са-
мотужки, без втручання центральних ор-ганів влади, насамперед завдя-
ки активному розвитку приватного підприємництва. С. Бичков навіть 
висловлюється  про  надання  більших  повноважень  районним  радам, 
так,  газета “Торговий дом” в листопаді 1998 р.  відмічає, що на 5-й се-
сії Жовтневої районної ради С. Бичков запитав у депутатів: “Чем пло-
хо, если будет райсвет, райгаз, райтепло и райлифты? По его мнению, 
коммунальные вопросы надо полностью отдать райсоветам – целее бу-
дут. А заодно и часть коммунальной собственности. ЖЭКи тоже дол-
жны отойти районам. Сбор, утилизация, транспортировка бытовых от-
ходов должны отойти району. Гороно упразднить, а все его полномо-
чия передать району” (Торговый дом. – 19.11.1998). 

В  1998  році  почалася  реалізація  комплексної  програми  го-
лови Жовтневого райвиконкому С.А. Бичкова “Духовне  відродження”, 
яка об’єднала в собі основні напрямки розвитку всіх сфер суспільного 
життя району.  Програма стала організаційним початком багатьох по-
зитивних конструктивних змін у свідомості громади Жовтневого райо-
ну.  Особливо це стосується  проведення активної  роботи з молоддю, 
оскільки більшість вузів міста Дніпропетровська розташовані саме на 
території району. Так, в 1996 році в кожному вузі Жовтневого району 
впроваджується посада голови комітету у справах молоді. В інтерв’ю 
газеті “Днепр вечерний” (10.01.1996)  С.Бичков відмічає: ”В настоящее 
время за счет своих средств мы ввели в каждом вузе должность пред-
седателя комитета по делам молодежи”. І це не єдина акція, яка прово-
дилася за кошти районної ради. Жовтнева район-на рада постійно про-
водить благодійні акції, так в жовтні газета  “Днепр вечерний” пише: 
“2000 одиноких пожилых жителей Жовтневого р-на прошли с начала 
года комплексный медосмотр в лечебных учереждениях. Благотвори-
тельную акцию организовали сотрудники райсовета, лично его предсе-
датель С.Бичков в соответствии с программой “Здоровье пожилого че-
ловека” (Днепр вечерний. – 19.10.1999). За часів керівництва  С. Бичко-
ва  Жовтневий райвиконком разом  з облдержадміністрацією і міською 
радою неодноразово проводив різні акції, в яких брав на себе організа-
ційні  функції. Зокре-ма, за  сприяння  Жовтневої районної ради і її  
голови в жовтні 1999 року проходить всеукраїнська акція під патрона-
том  голови  облдержадміністрації  М.  Швеця  “Обирай  майбутнє!” 
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(Днепр вечерний. – 20.10.1999). Можна навести ще досить багато при-
кладів активної участі в різноманітних акціях і благодійних програмах 
Жовтневої районної ради і її керівника С. Бичкова. 

Не випадково саме Сергія Анатолійовича, ім’я якого стає ві-
домим далеко за межами району і міста, досить часто згадували в пресі 
в зв’язку з виборами мера міста в жовтні – грудні 1999 року, коли йшов 
процес висування кандидатів. Місцева преса писала в той час, що на 
посаду мера претендують, окрім І. Куліченка, С. Бичков, А. Клименко, 
Г. Петров. М. Швець після складання з себе повноважень мера міста в 
зв’язку з призначенням його на посаду губернатора Дніпропетровської 
області зазначав: “У нас есть много достойных людей. Позиции сильны 
у Д. Ерохина и С. Бычкова. Но я призываю вас, чтобы все подходили к 
этому  вопросу  с  точки  зрения  прагматической.  Надо  поддержать 
И.И.Куличенко” (Торговый дом. – 21.10.1999). С. Бичков так і не вису-
нув свою кандидатуру на посаду мера м. Дніпропетровська. Можливо, 
це  було  пов’язано з  категоричною позицією багатьох  представників 
місцевої влади – бачити  на цій посаді саме І. Куліченка. Хоча преса на 
час висунення кандидатів на посаду мера вважала найбільш серйозним 
конкурентом І.  Куліченка, насамперед С. Бичкова: “Молчат и другие 
потенциальные  конкуренты.  Самым  вероятным  из  них  называют 
С.Бычкова,  главу  Жовтневого  райсовета.  Ходят  слухи,  что  молодой 
амбициозный босс не прочь померяться си-лами с нынешней город-
ской властью. Правда, 38-летний Сергей Бычков не делал публичных 
заявлений о своем намерении баллотироваться” (Сегодня.– 09.12.1999). 

Враховуючи  досвід  і  результати  роботи  на  посаді  голови 
Жовтневого  райвиконкому,  губернатор  Дніпропетровської  області 
М.А. Швець в липні 2000 року призначає С.А. Бичкова своїм заступ-
ником. Як заступник голови облдержадміністрації С. Бичков стає від-
повідальним за міжнародні зв’язки. Можна відмітити, що посади за-
ступника губернатора з таких питаннь до моменту призначення С. Бич-
кова не існувало. Після свого призначення на цю посаду С. Бичков бе-
ре активну участь у налагоджуванні міжнародних зв’язків Дніпропет-
ровської області з іншими країнами. До речі, свою першу робочу по-
їздку по області Бичков зробив у м. Орджонікідзе – на відкриття заводу 
українсько-турецьких  шампуней  “Ольвія”.  Як  відмічає  газета  “Дне-
провская  правда”  в  липні 2000 року:  “Пуск  завода  удачно  совпал с 
назначением Сергея Анатольевича на столь высокую должность. Не се-
крет, что новый зампред давно и плодотворно сотрудничает с прези-
дентом “Ольвии” С. Касьяновым” (Днепровская правда. – 20.07.2000). 
За період своєї діяльності на цій посаді С. Бичков бере активну участь 
у налогоджуванні  єкономічних і  культурних зв’язків з  іншими краї-
нами. Так, в листопаді 2000 року С. Бичков очолив поїздку делегації в 
складі 18 підприємців на економічному форумі в Мілані. Під час візиту 
були встановлені домовленості відносно складання договору про еко-
номічне і культурне співробітництво між Дніпропетровською областю 
і провінцією Ломбардія (Днепр вечерний. – 22.11.2000). Також С. Бич-
ков  очолив  перші  ділові  переговори з  Повноваженим послом Коро-
лівства Бельгія під час його візиту до Дніпропетровська (Наше місто. – 
02.03.2001). Окрім цього, він очолював делегацію від Дніпропетровсь-
кої області до Москви, в зв’язку з налагоджуванням співпраці між гро-
мадами - метою яких є встановлення ділових контактів з організаціями 
і підприємцями різних регіонів України і Росії (Вісті Придніпров’я. – 
09.11. 2000).  
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На  сьогоднішній  день  С.Бичков  –  позапартійний.  Як  і 
М.Швець, він  входить до складу громадської організації “Злагода” та 
є  керівником її  Жовтневої районної організації. 

Також Сергій  Анатолійович продовжує реалізацію своєї про-
грами  “Духовне  відродження”,  започаткованої  ще  у  1998  році.  На 
сьогоднішній день він є почесним головою наглядової ради одноймен-
ного благодійного фонду, який було засновано заради більш ефектив-
ного залучення коштів на виконання програми та їх цільового викори-
стання у  вересні 2000 року.

Діяльність цієї благодійної організації зосередилася на вико-
нанні  координаційних  та  організаційних  функцій  при  проведенні 
таких заходів  як:

♦ конкурс “Студентська  красуня”;
♦ свято  в  Льодовому  палаці  з  нагоди  Міжнародного  дня 

студентів  (Вісті Придніпров’я. – 23.11.2000);
♦ залучення коштів від  підприємців та приватних осіб на 

реставрацію Свято-Преображенського собору. До  речі, робочу групу 
реставраторів, до якої увійшли архітектори, скульптори, інженери-про-
ектувальники  та  будівельники,  очолив  С.А.  Бичков  (Наше  місто.  – 
27.01.2001).

♦ конкурс  “Міні-міс  Дніпропетровськ”  (Наше  місто.  – 
13.03.2001).  
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Катан Ольга Іванівна

Голова Всеукраїнської громадської організації
“Жінки XXI століття”

Загальна інформація

 Народилася 22 лютого 1954 року в м. Мала Виска, Кірово-
градської області. 

Освіта  вища.  Закінчила  Дніпропетровський  інженерно-буді-
вельний інститут. У 1973 році працювала монтажником ІТР в “Дніпро-
стальконструкції”.  З 1974 по 1978 рік працювала інженером ОКСу в 
Луганському міськвиконкомі. З 1978 по 1983 рік – старший інженер у 
Дніпропетровському обласному управлінні кінофікації. З 1983 по 1985 
рік  –  головний  інженер  ОКСу АО “Дніпропетровське  плодоовочеве 
господарство”. З 1985 по 1986 рік – заступник директора Театру опери 
та балету. З 1986 по 1990 рік – заступник директора Міської кіновідео-
дирекції.  З  1991 по 1994 – директор АП “Дніпропетровський відео-
центр”. З 1994 по 1999 рік – директор фірми “Діловий жіночий центр”. 
Брала участь у виборах до Верховної Ради України в 1994 і 1998 р.р. З 
1996 по  2000  рік  –  член  Політради  НДП,  член  виконкому обласної 
НДП. З 1999 року – голова ВГО “Жінки XXI століття”. З 1999 по 2000 
рік – начальник Управління внутрішньої політики Дніпропетровського 
міськвиконкому.  В 2000 році  –  кандидат на посаду міського голови 
м.Дніпропетровська,  пізніше  радник  міського  голови  м.  Дніпропет-
ровська.  Входить до складу жіночого Консорціуму ННД-США, член 
правління Спілки жінок України. Помічник народного депутата Украї-
ни Л.П. Супрун. 
              У  1998  році нагороджена орденом Княгині Ольги III ступеня.

Одружена.

Громадсько-політична діяльність у дзеркалі преси

В 1996 році О. Катан входить до складу Політради НДП, а та-
кож стає членом виконкому обласного осередку Народно-Демократич-
ної партії. В цей же час у НДП формується своєрідне “жіноче крило” 
партії,  яке  оформлюється  в  жіночу  громадську  організацію  “Дія”. 
О.Катан стає на чолі Дніпро-петровського жіночого народно-демокра-
тичного об’єднання “Дія”. Про свою діяльність в НДП в одному із сво-
їх інтерв'ю О. Катан говорить: “Да, я член НДП, председатель женско-
го народно-демократического объединения “Дія”. И знаете почему? В 
НДП я веду…подрывную работу. В пользу женщин. И НДП не только 
сквозь пальцы смотрит на мою подрывную деятельность, но еще и в 
политсовет меня выдвинула. Вот и выходит, что нам по пути. Здесь я 
вижу перспективу возрож-дения исторической роли женщины в госу-
дарстве” (XXI век. – 15.07.1998).

Найпершим завданням організації, за словами О. Катан, було 
підвищення ролі жінки у розбудові  Української держави, своїм ідей-
ним  керівником  організація  обрала  НДП:  “…Координуємо  свої  дії 
перш за все з політичним курсом партії,  однак маємо і особисті на-
прямки діяльності. Отож, члени нашої організації можуть не бути чле-
нами НДП” (Вісті Придніпров’я. – 01.1999. – №3). В 1999 році жіноча 
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громадська організація “Дія” в Дніпропетровській області, за словами 
О. Катан, вже налічувала 500 жінок і мала 8 міських та 12 районних ор-
ганізацій.  В  листопаді  1999 року на  своїй  черговій  обласній  конфе-
ренції “Дія” визначилася щодо підтримки Л.Кучми на виборах прези-
дента. Такий вибір організації О. Катан пояснювала наступним чином: 
“Чому жінки вирішили саме так? Тому, що вважають, що у цієї людини 
є особистий потенціал державного та політичного діяча, який ще в пов-
ній  мірі  не  реалізувався  в  умовах  політичного протистояння”  (Вісті 
Придніпров’я. – 01.1999. – №3). В той же час організація взяла активну 
участь у збиранні підписів під зверненням до Верховної Ради про від-
міну депутатської недоторканості.  Можна відмітити, що діяльність у 
громадській організації  “Дія” це не перший досвід О.  Катан як гро-
мадського діяча, що ставить своєю метою вирішення проблем жіночої 
половини населення. В 1994 році О. Катан очолила Діловий жіночий 
центр, який займався також розробкою та втіленням різноманітних, у 
більшості соціальних програм, направлених на допомогу жінкам Дні-
пропетровського регіону.  Була спроба створення у Дніпропетровську 
інформаційного центру для жінок, ділового жіночого клу-бу. У липні 
1998  року  були  відкриті  курси  для  жінок  при  Діловому  жіночому 
центрі,  що мали на  меті  ознайомлення жінок  з  основами бізнесу  за 
програмою TACIS. В своїх інтерв’ю О. Катан часто відмічала, що одні-
єю із основних проблем для жінок в Україні є безробіття і таку ситуцію 
в державі, коли 70% жінок є бізробітніми (із них 80% є з вищою осві-
тою), називає дискримінаційною, а також антидержавною (XXI століт-
тя. – 15.07.1998). В цей же час багато в чому і завдяки ініціативі О. Ка-
тан  в  Дніпропетровську друкується  газета  “Жінки Придніпров’я”.  В 
1998 році О. Катан балотується до Верховної Ради по мажоритарному 
округу, а не за партійним списком НДП. В 2000 році О. Катан вийшла 
зі складу НДП. Одним із недоліків партії в одному із своїх інтерв’ю 
О.Катан вважала те, що НДП не провела в парламент жодної жінки в 
1998 році: “Действительно, НДП была единственной партией, создав-
шей женское крыло, но она тем не менее не провела в парламент ни од-
ной женщины” (Факты. – 12.10.1999).          

В 1999 році О. Катан створює свою власну організацію, яка ре-
єструється на всеукраїнському рівні під назвою “Жінки XXI століття”. 
Необхідність створення саме такої організації в одному із своїх інтер-
в’ю О. Катан пояснює так: “Выбор именно женской  темы  не случаен 
–  работу в  женских  организациях  считаю своим призванием.  После 
развала СССР пришла в “Союз женщин” Марины Орлик и посвятила 
ему 10 лет. Наработанный там опыт требовал дальнейшего воплоще-
ния.  Были  силы,  энергия.  Это подтолкнуло  меня  к  созданию новой 
женской организации” (Факты. – 12.10.1999). В даній організації О. Ка-
тан планує і надалі займатися захистом інтересів жінок, але вже всієї 
України, вважаючи що багато із створених в країні жіночих громадсь-
ких організацій вирішують проблеми жінок суто декларативно: “Про-
грамні  документи  більшості  політичних  організацій  специфічні  про-
блеми жіноцтва згадують суто декларативно або взагалі обходять їх. В 
українській політиці досі панують традиційні маскулінні підходи й цін-
ності. Подолати патріархальні настрої можна було б через діяльність 
неурядових жіночих організацій, однак сфера їхнього впливу обмежена 
вузьким колом активісток та разовими акціями “на злобу дня” (ПИК. – 
03-09.12.1999).  О.  Катан  займає  активну  громадську  позицію,  бере 
участь в численних акціях, як то в муніципальних слуханнях у Києві, 
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де взяло участь 150 працівників місцевого самоуправління, займається 
питаннями гендерної політики, бере участь в розробці закону про ген-
дерну рівність спільно з депутатом М. Ковалко, входить до довідника 
“Жінки України”, а також стає помічником народного депутата Л. Суп-
рун. О. Катан насамперед виступає за гендерну рівність, в одному зі ін-
терв’ю підкреслює:  “…Был  опубликован  документ,  подготовленный 
Организацией Объединенных Наций, который называется “Гендерное 
равенство в Украине”. В нем как раз констатируется имеющееся у нас 
неравенство мужчин и женщин в различных сферах жизни, в том числе 
при их представительстве в различных органах власти, в высшем ад-
министративном руководстве. Если говорить о Верховной Раде, здесь в 
числе депутатов всего 8% женщин. В нашем областном совете они со-
ставляют  5%,  в  городском  совете  –  11%”  (Днепр  вечерний.  – 
28.10.2000). Тому О. Катан як голова Всеукраїнської громадської орга-
нізації “Жінки XXI століття” активно виступає за більш широке залу-
чення жінок в органи самоврядування в вищі органи влади. 

В 1999 році О. Катан реєструється кандидатом на посаду голо-
ви міста Дніпропетровська, і бере участь у передвиборчій кампанії як 
голова Всеукраїнської громадської організації  “Жінки  XXI століття”. 
Вона набирає на виборах 4,05% голосів, з великим відривом програю-
чи  І.  Куліченку.  Під  час  проведення  підсумкової  прес-конференції 
центром КВУ в Дніпропетровську, вона заявляє про те, що її виборчий 
штаб має інформаційні документи, які свідчать про численні порушен-
ня, що відбувалися в ході голосування. На той час рішення про викори-
стання  даних  документів  у  суді  прийняте  не  було  (Наше  місто.  – 
01.02.2000). До речі, О. Катан не вперше виступала з критикою вибор-
чого процесу. Ще в 1998 році, після виборів до ВР, в яких вона теж 
брала участь, О. Катан заявляла: “Я, мягко говоря, слегка сомневаюсь в 
объективности выборов. Когда цена голоса не поднимается свыше 10 
гривен, о какой уж там объективности говорить. Можно лишь пожа-
леть  о  потере  еще  четырех  лет  для  государства”  (XXI століття.  – 
15.07.1998). 

В 2000 році О. Катан стала помічником І. Куліченка, коорди-
натором по  роботі  міської  ради  з  жіночими  громадськими  організа-
ціями. Сьогодні вона продовжує виступати за гендерну рівність жінок і 
чоловіків, активно співпрацює з жіночими громадськими організація-
ми,  бере  активну участь в громадському житті міста та області. Най-
більшою мрією О. Катан є наближення того часу, “…когда все уехав-
шие из Украины пожалеют об этом” (Факты. – 12.10.1999).
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Півняк Геннадій Григорович

Голова Дніпропетровської обласної організації
Всеукраїнського об`єднання демократичних сил “Злагода”

Ректор Національної гірничої академії України

                                Загальна  інформація

Народився  23  жовтня  1940  року  у  м.  Олександрія  Кірово-
градської області.

Освіта  вища.  Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут 
(1963). Трудова діяльність Г.Г. Півняка пов`язана з цим вузом, в якому 
він пройшов шлях від асистента до професора, ректора Національної 
гірничої академії, а  в науці – від аспіранта до доктора технічних наук,  
академіка  НАН України.  Автор  двох  наукових  відкриттів,  кількасот 
наукових статей та доповідей,  13 монографій, 7 підручників,  має 52 
авторських свідоцтва та патентів на винаходи.  Віце-президент Спілки 
ректорів ВНЗ України. Заслужений діяч науки і техніки України, лау-
реат Державної премії України в галузі науки і техніки. Під його керів-
ництвом ДГІ дістав статус дер-жавної, а з 1997 року – Національної 
академії.

Кавалер орденів “Знак Пошани” (1981), “Трудового Червоного 
прапору”(1986), Ярослава Мудрого 5-го ступеню (1999).

Одружений. Має  двоє синів.

Громадсько-політична  діяльність  у  дзеркалі  преси

Г.Г. Півняк добре знаний у науковому світі як видатний вче-
ний і свою політичну діяльність розпочав зовсім недавно. При цьому 
він не вважає себе політиком: “Я не політик і бути ним не збираюся. 
Моя головна  справа  –  гірнича  академія,  наука,  студентська  молодь. 
Але разом з тим мене хвилює, з яким надбанням ввійде Україна у ХХІ 
століття, її місце у світовому співтоваристві, подальша доля демократії 
та реформ. Я не маю права стати осторонь, коли вирішується доля май-
бутнього  нашої  держави”  (Днепр  вечерний.  –  10.11.1999).  Тому 
Г.Г.Півняк вступив до Всеукраїнського об`єднання демократичних сил 
“Злагода”, а в березні 1999 року його було обрано головою дніпропет-
ровської обласної організації “Злагоди”. На сьогодні обласна організа-
ція налічує більше 120 000 індивідуальних та 400 колективних членів, 
кілька десятків політичних партій та громадських організацій. Разом з 
облдержадміністрацією  вони  здійснюють  курс  економічних  реформ, 
вирішують  складні  соціально-економічні  проблеми   регіону,  поси-
люють  соціальну  спрямованість  економічних  перетворень  (Днепр 
вечерний. – 26.10.1999).  

Свій вибір на користь “Злагоди” Геннадій Григорович пояс-
нює таким чином: “ Стратегія центризму, якої дотримується “Злагода” 
– це стратегія компромісу,  побудованого на принципах відкритості і 
наочної діяльності, демократичності організації, реалізму самостійно-
сті та незалежності. “Злагода” розрахована на довгочасну перспективу 
України, результативно працюватиме на об`єднання всіх демократич-
них сил нашого суспільства, забезпечуючи високу якість і рівень нашо-
го життя” (Днепр вечерний. – 10.11.1999).
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На президентських виборах 1999 року “Злагода”  підтримала 
Леоніда  Кучму.  Г.Г.  Півняк  високо  оцінює  його  діяльність:  “Наше 
об`єднання підтримує  діючого Президента України Л.Д.  Кучму,  під-
тримує запропонований ним курс на подальші радикальні ринкові пе-
ретворення. Ініційована Президентом програма “Україна-2010” є осно-
вою для національного відродження, неухильного руху шляхом про-
гресу. ЇЇ особливість у тому, що програма розрахована на сприятливе 
соціально-політичне оточення” (Днепр вечерний. – 10.11.1999). 

Г.Г. Півняк і Дніпропетровська обласна організація “Злагода” 
доклали багато зусиль в агітаційній діяльності за Л.Д. Кучму – голов-
ним гаслом пропагандистської кампанії стало “Президент за злагоду, 
“Злагода” – за Президента!”.  Сам Г.Г. Півняк був довіреною особою 
кандидата в Президенти Л.Д. Кучми і так характеризував свого канди-
дата: “Я считаю Леонида Даниловича одним из самых авторитетных 
украинских политиков, в том числе – и в глазах лидеров европейских 
государств, к союзу с которыми Украина так стремится. За 5 лет его 
президентства в нашей стране активно велось государственное строи-
тельство: созданы исполнительная вертикаль, судебная система, приня-
та Конституция, развивался и укреплялся парламентаризм. Благодаря 
взвешенности  его  позиции  в  качестве  действующего  Президента 
Украины  страну  не  сотрясали  национальные  распри  и  религиозные 
конфликты, сохранен гражданский мир и согласие. В экономике на фо-
не относительной стабильности наметился рост производства в жиз-
ненно важных отраслях – в машиностроении и топливно-энергетичес-
ком комплексе.  С моей точки зрения, это именно тот курс,  который 
обеспечит  Украине  достойное  место  в  европейском  содружестве. 
Л.Д.Кучма  является  гарантом  этого  курса  –  и  поэтому  я  на  прези-
дентских выборах отдам за него свой голос”  (Вісті  Придніпров`я.  – 
29.10.1999).

31  березня  2001  року  в  Дніпропетровську  пройшов  ІІ  з`їзд 
ВОДС “Злагода”.  На цьому з`їзді були підбиті результати діяльності 
“Злагоди” за попередній період та намічені нові завдання. Делегати ви-
словили впевненість, що “Злагода” зіграє консолідуючу  роль на парла-
ментських  виборах-2002,  щоб  до  Верховної  Ради  були  обрані  най-
достойніші, здатні дати новий імпульс розвитку України. У підсумко-
вому документі з`їзду було заявлено про готовність “Злагоди” до ак-
тивної участі в налагодженні прямого діалогу між владними структу-
рами та широкими верствами громадськості, які  представляють різні 
ідеологічні та політичні течії, а також політична позиція партії: ”Ми за 
політичний діалог та взаємодію, громадянський мир та спільну відпо-
відальність за долю країни, за збереження конституційного ладу та без-
умовне дотримання демократичних процедур під час виборів і у по-
всякденному політичному житті” (Вісті Придніпров`я. – 03.04.2001).  

1
11              
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Северенчук Сергій Васильович

Голова Дніпропетровської  обласної організації
Народно-демократичного об`єднання “Нова Україна”

Загальна  інформація

Народився 7 лютого 1959 року в с. Вознесенське Золотонось-
кого району Черкаської області.

Освіта вища. Закінчив Дніпропетровський інститут інженерів 
транспорту та спецфакультет Московського фізико-технічного інсти-
туту.

З 1992 року працює в органах державної влади – спочатку го-
ловою комітету у справах молоді Дніпропетровського міськвиконкому, 
потім  заступником голови місьвиконкому, а у 1995 р. був обраний на 
посаду голови Кіровської районної  ради м. Дніпропетровська.

Голова  Дніпропетровської  обласної  організації  НДО  “Нова 
Україна”, член Великої ради НДО “Нова Україна”.

Член НДП, член політради партії.
1992 – голова комітету у справах молоді міськвиконкому.
1994 – заступник голови Дніпропетровський міськвиконком,.
1995 – голова Кіровської районної  ради м. Дніпропетровська,.
Брав  участь  у  виборах  1998  року,  депутат  міської  ради, 

депутат Ленінської районної ради м. Дніпропетровська.
 Одружений. Має сина.

Громадсько-політична  діяльність  у  дзеркалі  преси

На останньому засіданні великої ради НДО “Нова Україна” у 
лютому 2001 року було прийнято рішнення зосередитися на активній 
участі  об`єднання  у  процесі  політичного  реформування  суспільства, 
наполягати на необхідності скорішої імплементації Верховною Радою 
України результатів квітневого референдуму 2000 року. Регіональним 
організаціям і колективним членам НДО запропоновано надати пропо-
зиції до Програми розвитку громадянського суспільства в Україні для 
внесення її на розгляд 7-го з`їзду НДО.

Одним з головних завдань є створення районних організацій 
“Нової України”, особливо в сільській місцевості.

“Нова  Україна”  звернулась  до  демократично  налаштованої 
громадськості із закликом свідомо та послідовно протидіяти намаган-
ням  дестабілізувати  політичну  й  соціально-економічну  ситуацію  в 
країні.

Сьогодні  до  складу  Дніпропетровської  обласної  організації 
входять 14 колективних членів, 2 регіональні організації та 5 районних. 
Вона об`єднує близько 80 000 членів.

Керівництво  “Нової  України” добре розуміє, що для успіш-
ного ведення роботи “організація повинна як в ідеологічному плані, 
так і у веденні своєї політичної лінії намагатися об`єднати національ-
ний та соціальний аспекти сучасних перетворень”.

Народно-демократичне  об`єднання  “Нова  Україна”  у  складі 
”Злагоди”  стало  впливовою  силою  під  час  президентських  виборів. 
Про це свідчить створення блоку “Наш вибір – Леонід Кучма”. 

Активну участь брала обласна організація і в підготовці Все-
українського референдуму за народною ініціативою. Представники ак-
тиву увійшли до окружних та дільничних комісій в усіх містах та райо-
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нах області.  Через засоби масової інформуції,  партійну пресу,  пряме 
спілкування  з  виборцями,  проведення  “круглих  столів”  проводилася 
агітаційно-пропагандистська робота по роз`ясненню позиції НДО щодо 
питань, винесених на референдум.

Особливу увагу ми приділяємо розвитку молодіжної політики. 
Адже наша програма – це програма будівництва такого суспільства, в 
якому молодь зможе проявити себе і свої здібності. Діяльність Дніпро-
петровської  народно-демократичної  ліги  молоді,  яка  є  колективним 
членом нашої організації, підтверджує, що ми на правильному шляху” 
(Вісті Придніпров`я. – 15.05.2001).

 С. Северенчук, як керівник районного виконкому,  приділяє 
належну увагу соціально-економічному розвитку міста. Він високо оці-
нює проект розвитку нашого міста “Дніпропетровськ-2010”: “В нём не 
только определены основные социально-экономические, политические 
и  культурные  ориентиры,  являющиеся  объединяющей  основой  дея-
тельности и общественных организаций, и структур власти. По сути, 
мы  имеем  новую  концепцию  функционирования  самого  города  как 
неополиса,  опирающегося  не  на  традиционное  разделение  власти 
(структуры управления) и горожан (управляемой сферы), а на сложную 
полиархическую систему гражданского самоуправления интеркурсив-
ного характера, то есть с приоритетом механизмов взаимодействия и 
взаимозависимости. Город будет развиваться на основе повсеместной 
инициативы горожан, всех социальных групп населения, и городская 
власть одной из наиболее важных своих задач считает создание эф-
фективных механизмов обратной связи на всех уровнях городского са-
моуправления. Объединения граждан – надёжный, проверенный време-
нем демократический способ обеспечения такой связи, поощрения та-
кой  инициативы  и  приобщения  горожан  к  реализации  программы 
“Днепропетровск-2010”.

Основное,  что  нужно  сделать  властям  –  это  перестать  рас-
сматривать объединения граждан просто как надоедливых просителей 
или протестантов, мешающих работать, и целенаправленно формиро-
вать механизмы их использования для решения городских проблем. Из 
собственного опыта могу сказать,  что подобное использование даже 
только возглавляемой мною организации “Новая Украина” в этих це-
лях значительно облегчает мне работу в районе.

С точки зрения интересов города я оцениваю и перспективы 
сотрудничества объединений граждан и структур власти. Несомненно, 
многие  организации,  особенно  партийные,  имеют  политическую  на-
правленность. Они стремятся к власти и реализации своих программ. 
На уровне центральных органов власти это, безусловно, необходимо. 
Но на уровне городского района это абсолютный нонсенс. Ибо на этом 
уровне доминируют конкретные хозяйственные проблемы, а не вопро-
сы политической стратегии. Здесь хороший руководитель – это хоро-
ший хозяйственник  и лишь немного политик.

У нас в Кировском райсовете среди депутатов – представители 
различных партий.  Это не мешает  конструктивной работе  – именно 
потому,  что партийные интересы не преобладают в деятельности де-
путатов.

Я считаю, что на уровне районного и городского совета пар-
тийная принадлежность не должна играть никакой роли, поскольку у 
нас у всех одна партия – “партия города Днепропетровска”, и мы все 
должны  отставивать  только  ее  интересы”  (С.  Северенчук.  Общест-
венные организации и власть.// Взаимодействие  объединений граждан 
и городской власти в Днепропетровске.  Бюллетень ДЦСИ. – 2000). 
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Народні  депутати  України 
від  Дніпропетровської  області
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Альохін Володимир Ілліч

Народний депутат України

Загальна  інформація

Народився  3  серпня  1957  р.  в  селі  Петровське  Курської 
області. 

З 1976 по 1978 рік служив у армії. З 1978 по 1982 рік працював 
водієм,  заступником голови  з  кормовиробництва  колгоспу “За  мир” 
Синельниківського району Дніпропетровської області. З 1982 по 1985 
рік працював заступником голови колгоспу “Серп і молот”, с.Вільне 
Синельниківського району.  З 1985 по 1990 рік – голова колгоспу ім. 
К.Маркса с. Миролюбівка Синельніківського району. В 1987 році за-
кінчив Дніпропетровський сільськогосподарський інститут. В 1996 ро-
ці закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. У 
1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Продуктивність ра-
нньостиглого  гібриду  кукурудзи  Славутич-162  та  його  батьківських 
форм залежно від строків сівби та густоти стояння рослини в умовах  
північної підзони степу України”.  

З 1990 р. – голова виконкому Синельниківської міськради, у 
1992 – 1994 р.р. був представником Президента у Синельниківському 
районі, у 1994 – 1996 р.р. – голова Синельниківської райради та голова 
Синельніківської райдержадміністрації, а з 1996 р. – керівник служби 
міністра агропромислового комплексу України. У 1998 р. обраний на-
родним  депутатом  України  по  39-му  виборчому  округу.  З'явилось 
78,6%  виборців, “за” проголосувало 29,9%, мав 8 суперників. На час 
виборів входив до складу партії “Громада”. З травня 1998 по березень 
1998 року член фракції “Громада”. З березня 1999 по липень 2000 року 
уповноважений представник фракції “Батьківщина”. У Верховній Раді 
третього  скликання  очолив  підкомітет  з  питань  контролю за  додер-
жанням законності і захисту прав та свобод громадян в процесі пра-
воохоронної діяльності, а з лютого 2000 р. стає головою підкомітету з 
питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією у сфері зо-
внішньоекономічної діяльності та грошового обігу. З липня 2000 р. – 
уповноважений представник групи “Солідарність”. 

Одружений. Має двоє синів.

Громадсько-політична діяльністьу дзеркалі преси

Передвиборча програма В.І. Альохіна здебільшого присвячена 
вирішенню проблем сільського господарства та його трудівників: “Ді-
яльність депутата – це створення якісних, діючих законів. Однак у ре-
альному житті – це й вирішення конкретних проблем виборців: надан-
ня допомоги, захист від свавілля чиновників, пошуки ліків, інвалідних 
колясок, клопотання про пенсії, допомога в навчанні, в пошуках робо-
ти… Я знаю шляхи виходу економіки регіону з кризи. Це – комплексні 
заходи і координація дій київських, дніпропетровських та місцевих ор-
ганів влади по впровадженню нових технологій, в боротьбі за ринки 
збуту продукції,  прокладання нових торгівельних шляхів у Росію та 
інші країни…Твердо переконаний, що без підтримки держави і нових 
інвестицій село самостійно не підніметься. Особливі надії – на єдиний 
закон  про  сільськогосподарського  виробника.  Я  працював 
трактористом,  комбайнером,  шофером,  керівником господарства,  ра-
йону  структурного  підрозділу  Міністерства  сільського  господарства. 
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Тому турботи села – це мої керівні турботи!.. Свою діяльність постійно 
буду  спрямовувати  на  вирішення  питань  здорового  способу  життя, 
фізкультури  та  спорту,  ефективного відпочинку,  особливо  шахтарів, 
залізничників і сільських трударів. Багато уваги буду приділяти пита-
нням культури, духовних сторін буття. З моєї ініціативи розпочалася 
кампанія  по  відродженню  козацьких  родів,  сімейних  історій,  ство-
ренню гербів наших селищ, написанню пісень про наші міста та села. 
Збудуємо незалежну державу разом!” 

В. Альохін вважає, що не треба поспішати з розформуванням 
колективних  господарств,  оскільки,  наприклад:  “Досвід  колишньої 
НДР показує: після її об'єднання з ФРН було вжито заходів зі швидкої 
ліквідації колгоспів та кооперативних господарств. Їхні землі й засоби 
виробництва було передано селянам. Але через півроку майже всі се-
лянські  господарства  повернулись  до  попередніх  форм  землекорис-
тування, бо не захотіли втрачати колективне господарство й відносини, 
що  склалися.  Східні  німці  обігнали  західних  за  зростанням  вироб-
ництва продукції й навіть почали тіснити їх на ринку” (Степова зоря. – 
17.10.1998).  Окрім  цього,  народний  депутат  виступає  за  створення 
ефективного ринку оренди землі.

Пізніше В.І. Альохін підтримав президентський указ “Про не-
відкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору 
економіки”. “Указ призван ускорить реформы на селе. Положительной 
стороной этого  документа  является  то,  что  крестьянин как  действи-
тельный владелец земельного и имущественного пая будет заключать 
договор с тем, кто предложит лучшие условия. То есть у крестьянина 
появилось право выбора и своим выбором он будет голосовать за луч-
шего руководителя, лучшего инвестора. И не надо этого бояться. Или 
что мы должны защищать – председателя того КСП, который разба-
заривает  имущество  пайщиков,  или коллективную форму хозяйство-
вания?  Указ  как  раз  “предусматривает  сохранение  крупнотоварного 
производства.  И  если  в  такое  хозяйство  поступит  материально-тех-
ническое обеспечение отечественного и зарубежного инвестора, увели-
чится  урожайность  полей,  производительность  ферм,  будет  своевре-
менно выплачиваться зарплата, большими станут доход и поступления 
в государственный бюджет. Все в выигрыше. Но это при условии по-
литической и экономической стабильности.

Не вижу оснований бояться того, что земля будет иметь свою 
цену. Ведь никто из Украины землю не вывезет.

Нужно создать условия, которые позволят реализовать огром-
ный потенциал аграрного сектора, чтобы он уже начал давать что-то 
бюджету, а не наоборот” (Голос Украины. – 21.01.2000).

Одним  з  головних  завдань  діяльності  Верховної  Ради 
В.І.Альохін  вбачає  у  посиленні  контролюючих  функцій  парламенту: 
“Верховная Рада должна вернуться к своей конституционной задаче: 
контролю за исполнением законов. Это очень важный вопрос. Можно 
увлечься опять валом законов. Но необходимо вернуться к тому,  как 
эти законы выполняются. И здесь необходимо действовать в сотрудни-
честве с исполнительной властью. Если закон не выполняется, то поче-
му? Если он неудачен, давайте вернемся к нему, переработаем.

Нельзя сегодня ставить вопрос однобоко: закон не выполня-
ется по вине исполнительной власти – и только. Мы должны сесть за 
стол переговоров и сказать: вот сегодня есть 5, 10 или 20 законов, кото-
рые мы должны пересмотреть. Или принять новые. Но все это должно 
делаться на благо народа” (Днепр вечерний. – 24.11.1999).
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Балашов Геннадій Вікторович

Народний  депутат  України

Загальна інформація

Народився 20 лютого 1961 року в м. Дніпропетровську  в сім'ї 
робітника.

З 1976 по 1979 – учень  Дніпропетровського ПТУ №20. З 1979 
року по 1981 рік – служив  в армії.  З 1981 року по 1987 рік навчався в  
Дніпропетровському державному університеті  (нині  Дніпропетровсь-
кий національний університет), закінчив економічний факу-льтет і здо-
був спеціальність “Економіка праці.” З 1984 по 1987 р.р. – покрівель-
ник, бухгалтер-розрахувач БУ №7 будівельного тресту №17 м. Дніпро-
петровська. З 1987 по 1988 – інженер  відділу наукової організації пра-
ці, НДІ крупногабаритних шин, м. Дніпропетровськ. З 1988 по 1990 – 
голова торгового кооперативу “Союз” при  Дніпропетровському  бу-
динку торгівлі. З 1990 по 1992 рік – директор МП “Веролла”. З 1992 по 
1996 рік – ґенеральний  директор приватного підприємства “Москва”. З 
квітня  по  вересень 1994 року – фінансовий   директор промислово-
будівельної фірми “Москва-люкс”. 

З 1993 року по 1994 рік – президент  фонду “Центр політичних 
ініціатив”.  У 1994 – один  із засновників блоку МБР (блок Гриньов – 
Кучма); був членом Політради, головою Дніпропетровської реґіональ-
ної організації партії МБР, балотувався у народні депутати України на 
виборах  1994  року  (набрав  49%);  балотувався  у  мери  м.Дніпропет-
ровська (набрав 30%). З липня 1996 по  березень 1997 року – заступник 
голови  з  економічних  питань.  Кіровського  райвиконкому  в  м.  Дні-
пропетровську. З березня по серпень 1997 року – радник  голови міськ-
ради з політичних питань. З 1997 по 1998 – член  Координаційної ради 
виборчого блоку СЛОн. З серпня 1997 року по квітень 1998 року – на-
чальник  управління політики Дніпропетровського міськвиконкому. 

З березня 1998 -  народний  депутат України третього скликан-
ня, виборчий округ №27, Дніпропетровськ. Переміг 22 суперників. На 
час  виборів:  начальник  управління  політики  виконкому  Дніпропет-
ровської міської ради, член МБР. З липня 1998 – член Комітету з пи-
тань фінансів і банківської діяльності. З травня 1998 по червень 2000 
року  - член фракції НДП. З червня по жовтень 1998 року – голова, а з 
жовтня 1998 по червень 1999 – співголова  партії “За красиву Україну”. 
З червня 1999 - голова партії “Красива Україна”. З липня 2000 року – 
член  ґрупи “Трудова Україна”. Автор книги: “Политика...” (1997). 

Захоплюється туризмом.
Одружений. Має  доньку  та  сина.
1
1Громадсько-політична діяльність у дзеркалі преси

В жовтні 1998 року була створена партія з оригінальною на-
звою “За  красиву Україну’,  початок діяльності  якої  поклали дніпро-
петровський бізнесмен Геннадій Балашов і  керівник концерну “Пра-
векс” Леонід Черновецький. 

Саме з цього моменту ім’я Балашова стає відомим широкому 
загалу не тільки в Дніпропетровську, а й в Україні, як і назва самої пар-
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тії. Великі кошти, які використовувались на рекламу партії, в той же 
час працювали  і на рекламу самого Балашова. Так чи інакше, на масо-
вих акціях, які організовувалися членами партії, часто-густо лунали пі-
сні про Балашова на мотиви популярних радянських пісень і ідея 10-
відсоткового податку, яка невідривно пов’язана з іменем Балашова. Та 
і  сама  рекламна  кампанія  партії  багато  в  чому нагадувала  передви-
борчу кампанію Балашова в Дніпропетровську, коли він балотувався в 
народні депутати: і ідея 10%-го податку,  і  пісні про Г. Балашова до-
статньо успішно використовувались на 27-му виборчому окрузі. Тоді 
Балашов переміг своїх основних конкурентів: і директора ОАО "Дні-
прошина"  В’ячеслава  Тютіна,  депутата  ВР  з  міцними  позиціями  в 
окрузі, і багатьох прагматиків, котрі прогнозували його поразку. В ці-
лому  партійна  ідеологія  була  невідривно  пов’язана  з  предвиборчою 
програмою самого  Балашова, яку він виклав своїм виборцям у Дніпро-
петровську.

Так з яскравих акцій почала своє існування партія “За красиву 
Україну”,  а  вже весною, з  наближенням президентських виборів,  на 
своєму з’їзді  партія  висунула  кандидатуру  Балашова  на  пост  прези-
дента. Але далі діло не пішло.

У партії   “За красиву Україну” були свої місцеві відділення в 
багатьох областях України, які створили  в достатньо рекордні терміни. 
11 із них можна  було б по-іншому назвати місцевими відділеннями 
“Правекс-банка”:  саме  на  їх  основі  і  була  створена  більшість  регіо-
нальних відділень. (Пізніше саме ці одинадцять відділень відмовилися 
підтримати  кандидатуру  Балашова  на  посаду  президента  і  були  лі-
квідовані.  Більшість  ЗМІ  писали  в  той  час  про  конфлікт  у  взаємо-
відносинах між Балашовим и Черновецьким. Про причини провалу Ба-
лашова і  його партії  можна навести коментарі  двох експертів:  полі-
толога Н. Михальченка і журналіста Олега Ляшка, надруковані в  стат-
ті  “За  красиву  Україну!”  розкололась.  Балашов  викриває  “зрадників 
партії” (БИП. – 1 – 15.07.1999):

Н. Михальченко: “Перше – Г. Балашов на зміг реалізувати ви-
могу активістів партії створити більш “струнку” ідеологію для ведення 
передвиборчої кампанії.  Друге  – роль  лідера Балашову дуже сподо-
балася, і він став диктувати свої умови і грати у свою політичну гру, 
вочевидь, забувши про головну мету – створення  партії”.

О. Ляшко: “Вони хотіли зробити з нього українського Жири-
новського або хоча б Бринцалова, але зрозуміли, що не на того поста-
вили”.

До речі, дехто дійсно пов’язував створення партії “За красиву 
Україну” зі  спробою створення харизматичного лідера не лівої полі-
тичної  орієнтації,  місце  якого  в  українській  політиці  є  поки  що ва-
кантним. Ідею ж створення такої партії вважали свіжою і новою: на-
приклад, голова партії “Єдина родина” Олександр Ржавський в одному 
із своїх інтерв’ю відмітив: “В Украине действительно началась опре-
деленная мода на партии нового типа. Первой ласточкой стали “зеле-
ные”, второй  “Громада “, третьей  “За красивую Украину!”. Но все они 
не  поставили  перед  собой  конкретных  политических  целей,  а  сразу 
принялись решать глобальные задачи” (Сегодня. – 05.10.1999).

В той же час в ЗМІ з’являється інформація про те, що Г.Бала- 
шов збирається взяти участь у президентській виборчій кампанії 1999 
року як кандидат на посаду президента. Але  участі в президентських 
виборах  Балашов  так  і  не  взяв,  але   одну  із  кандидатур  на  пост 
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президента  підтримав,  закликаючи  про-голосувати   на  виборах  за 
Леоніда  Кучму:  ”Зверненні  парламентаріїв  України”,  підписаним 
депутатами від Дніпропетровської області, яке підписали, окрім нього, 
В. Гуров, І. Кириленко, В. Мартиновський, В.Пінчук, О. Рябченко, С. 
Чукмасов ( Днепр вечерний. – 29.10.1999).

В жовтні 1999 року  М. Швець складає свої повноваження як 
міський  голова  м. Дніпропетровська, і були призначені вибори нового 
мера. В пресі з’являється інформація, що, за попередніми даними, у ви-
борах мера Дніпропетровська, можливо, візьмуть участь 10 – 15 канди-
датів, серед яких – окрім місцевих діячів – ряд  депутатів ВР: “по слу-
хам, побороться за кресло городского головы Днепропетровска плани-
руют А. Рябченко, В. Пинчук и Г. Балашов” (Киевские ведомости. – 
21.10.1999).  Але  жоден  із  названих  кандидатів  e  виборах  участі  не 
брав, у тому числі і Балашов. 

В січні 2000 року Г.Балашов презентує нове політичне об’єд-
нання – блок “Красива Україна” і повідомляє, що вже складений спи-
сок першої десятки організацій, із яких він буде складатися. Балашов 
задоволений розповсюдженням своєї ідеї про 10%-ний податок в масах 
і заявляє про початок 2-го этапу “розкрутки”. На питання, де взяти на 
це кошти, Балашов відповідає, що  в блок прийдуть люди, у яких є гро-
ші. Тут він закликає відродити Десятинну церкву в Києві (Сегодня. – 
26.01.2000). На той час він також стверджує, що в його блок висловили 
бажання  увійти  10  організацій.  Пізніше  реєструється  декілька  осе-
редків новоствореної партії, але про сам  блок “Красива Україна” після 
його презентації  мало що відомо.  Лише ідея про відродження Деся-
тинної  церкви отримує  підтримку в  адміністрації  Президента  і  Пре-
зидент Украины навіть підписує відповідний наказ, а також створюєть-
ся фонд, але до сьгоднішнього дня відродження Десятинної церкви так 
і не почалось.

В той же час Г. Балашов продовжує пропагувати свою ідею 
про 10%-ний податок. У травні 2000 року Балашов узяв участь в роботі 
другої всеукраїнської конференції пасторів, служителів і проповідників 
християнських церков, яка відбулася 19 травня в концертному залі “Зо-
лоті ворота”. Тут він був представлений як послідовний поборник бі-
блейської десятини, прихильник втілення в життя біблейських христи-
янських заповідей. Виступаючи  з вітальним словом, Балашов відмітив, 
що “путь к богатству и процветанию нашего народа лежит через вне-
дрение  библейской  десятины  вместо  нынешней  дьявольски  услож-
ненной системы налогообложения”.

І все ж, можливо, саме наполегливість Балашова у втіленні “бі-
блейської десятини” таки досягла своєї мети: Верховна Рада прийняла 
закон про єдиний 10%-ний податок, яким користуються дрібні та се-
редні підприємці. Тепер Геннадій Балашов намагається розширити цей 
закон і на інших суб`єктів промислової та підприємницької діяльності.

На сьогоднішній день у політичному середовищі Балашов ві-
домий як лідер партії “Красива Україна”. До недавнього часу в парла-
менті він входив до фракції НДП, але 7 липня 2000 року на черговому 
засіданні Верховної Ради І.Плющ оголосив про його перехід до фракції 
“Трудова Україна”.

28  листопада  2000 року на  зустрічі  з  губернатором  Дніпро-
петровської області М.А. Швецем 14 народних депутатів від Дніпро-
петровської області  Геннадій Балашов заявив про створення в Києві 
дніпропетровського представництва, метою якого є лобіювання в сто-
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лиці  інтересів  представників  регіону,  створення  позитивного  іміджу 
Дніпропетровщини. Відкриття даного представництва було призначено 
на 15 грудня в Києві. На той час Балашов уже був координатором взає-
модії  місцевих органів влади з представниками Дніпропетровщини в 
парламенті.

Досить цікаву характеристику в одному із своїх інтерв’ю дав 
Балашову І. Кириленко, нині міністр агропромислового комплексу, зе-
мляк Г. Балашова: “Растет как политик Г. Балашов. Думаю, что он ис-
кренне желает добра людям и Украине. В бизнесе это необычайно та-
лантливый  человек,  но  в  политике  талант  заключается  не  только  в 
предприимчивости, а и в умении вовремя выдержать паузу” (Наше мі-
сто. – 16.11.1999).
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Білик Анатолій  Григорович

                     Народний  депутат  України

                           Загальна  інформація

Народився  19  квітня  1951  р.  в  селі  Шелепухи  Черкаської 
області. 

З 1970 по 1972 рік служив у армії. З 1972 по 1978 рік слухач 
підготовчих курсів, студент Дніпропетровського сільскогосподарсько-
го інституту. У 1978 році закінчив Дніпропетровський сільськогоспо-
дарський інститут за фахом “вчений-агроном”. Після навчання з 1978 
по 1985 рік працював у сільському господарстві:  заступником керів-
ника відділу колгоспу ім. Леніна; заступником голови правління кол-
госпу “Рассвет”; головою правління колгоспу ім. Жданова; начальни-
ком  управління  сільського  господарства  Верхньодніпровського 
району. З 1986 по 1996 рік – голова  колгоспу ім. Калініна.

 З 1992 по 1997 рік – представник Президента України в Ново-
московському районі, голова Новомосковської райдержадміністрації. З 
1997 по 1998 рік – заступник голови Дніпропетровської обласної ради 
по виконавчій роботі. У 1995 р. захистив дисертацію і здобув наукову 
ступінь кандидата сільськогосподарських наук. 

У 1998 році обраний народним депутатом України по 38-му 
виборчому округу в Дніпропетровській області. З'явилося 74,4%  ви-
борців, “за” – 25,4%, мав 20 суперників. У парламенті 3-го скликання з 
травня 1998 по березень 1999 року входив до фракції “Громада”. З бе-
резня  1999  року  по  березень  2000  року  входив  до  складу  фракції 
“Батьківщина"”. З березня 2000 р. – член групи “Трудова Україна”.

Заслужений  працівник  сільського  господарства  України.
Нагороджений  орденом  “Знак  Пошани”. 
Одружений. Має  двоє дітей.

Громадсько-політична діяльність у дзеркалі преси

В своїй  передвиборчій програмі під час виборів у 1998 році 
А.Білик зазначав: “5 років я очолював господарство в селі Багате і ро-
бив все для того, щоб воно виправдало свою назву. Тому на посаді де-
путата буду брати участь у створенні таких законів, які  допоможуть 
усім нашим містам і селам стати заможними…Твердо переконаний, що 
без  допомоги  держави  і  нових  інвестицій  село  самостійно  не  пі-
дніметься. Зроблю все можливе, щоб підтримати великого, середнього 
і дрібного товаровиробника сільськогосподарської продукції… Я знаю 
шляхи  поліпшення  економіки  сільського  господарства…  Свою 
діяльність  буду  неухильно  спрямовувати  на  вирішення  питань 
здорового способу життя,  фізичної  культури та спорту,  ефективного 
відпочинку.  Особливо  дбатиму  про  оздоровлення  працівників  Но-
вомосковського  трубного  заводу,  залізничників і  сільських трударів. 
Особистий спортивний досвід кандидата в майстри спорту з вільної бо-
ротьби надихає мене на постійне піклування про спортсменів”. 

В складі  парламенту 3-го скликання А.  Білик очолив підко-
мітет з  питань туризму,  Комітету ВР з питань молодіжної політики, 
фізкультури і спорту.
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Після свого обрання, звітуючи про свою роботу за перші міся-
ці  свого  депутатства,  А.  Білик  зазначав,  що виконання  своєї  перед-
виборчої програми почав з допомоги у вирішенні багатьох проблем ви-
борців свого виборчого округу: “Взагалі за червень – серпень  до мене 
звернулось  понад  500  чоловік,  розглянуто  більше  сотні  як  колек-
тивних,  так і  індивідуальних письмових звернень. Відбулося  чимало 
зустрічей  з  керівниками  районів,  підприємств,  організацій  округу… 
Найбільше вразило від спілкування з виборцями збіднення людей, зли-
денні умови проживання, відсутність захисту їх конституційних прав 
на безкоштовне медичне обслуговування, неможливість користування 
пільгами, наданими державою, безпорадність деяких керівників місце-
вої виконавчої влади, органів самоврядування, відсутність коштів для 
вирішення  проблем  соціального  захисту  населення,  неможливість 
отримання заробітної плати, мізерна пенсія… По більшості моїх звер-
нень своєчасно і в повному обсязі отримую відповіді. І – головне, про 
конкретні дії – це надання матеріальної допомоги чи безкоштовна опе-
рація, чи ремонт житла” (Днепровская правда. – 17.09.1998).

 А. Білик також зазначав: “Надалі планую бувати в окрузі три-
чі на місяць. Люди чекатимуть, бо впевнені, що народний депутат – то 
найвища інстанція, де можна знайти підтримку, захист, допомогу” (Зо-
ря. – 02.07.1998). Після першої сесії Верховної Ради А.Білик дав інтер-
в'ю місцевій газеті “Собор” в якому розповів про свою роботу в парла-
менті 3-го скликання. А. Білик відмітив: “…основная моя деятельность 
сосредоточена в подкомитете по туризму… Одна из главных задач для 
меня – привлечение в Украину как можно больше иностранных турис-
тов… Сегодня, несмотря на то, что в нашей стране есть прекрасные ку-
рортные зоны, отдыхающие гораздо охотнее едут в Турцию, Грецию 
или Болгарию. Происходит это “потому”, что соотношение сервиса цен 
у нас явно не соответствует современным требованиям… Мы прила-
гаем все усилия для того, чтобы правительство и президент обратили 
внимание на эти вопросы” (Собор. – 12.08.1998). В цьому ж інтерв'ю 
А.Білик зазначив, що депутати, обрані від Дніпропетровської області, в 
парламенті працюють дружно, хоч і входять до складу різних фракцій, 
і підтримують один одного: “Очень радует тот факт, что когда дело до-
ходит  до  решения  экономических  вопросов,  политические  амбиции 
все-таки забываются” (Собор. – 12.08.1998). Входячи в той час до скла-
ду фракції  “Громада”, А. Білик також зазначав, що: “Сегодня можно 
сказать, что Верховная Рада разделена на два лагеря, и, на мой взгляд, 
оппозиционная сторона,  в  которую входят левые силы и “Громада”, 
имеет большее влияние” (Собор. – 12.08.1998).

Але попри, як на його погляд, “великий вплив опозиційного 
лагерю” і фракції “Громада” А. Білик залишив її ряди, спочатку ввій-
шовши до складу фракції  “Батьківщина”, а в березні 2000 року став 
членом зовсім неопозиційної щодо уряду фракції “Трудова Україна”.

   А. Білик неодноразово відмічав, що головну увагу у своїй ро-
боті він буде приділяти реформуванню аграрного комплексу. Він під-
тримав указ Президента України “Про невідкладні заходи по приско-
ренню реформування аграрного сектору економіки”. Щодо цього указу 
в Україні виникли діаметрально протилежні думки, але всі були згодні 
на тому, що без швидких кардинальних змін агропромисловий комп-
лекс приречений на загибель. Свої думки щодо цього указу і підтримки 
розпаювання землі та утворення господарств нового типу висловив і 
А.Г. Білик, оцінюючи досвід голови агрофірми “Орільська”, що ство-
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рена на Дніпропетровщині: “Я 14 років працював головою колгоспу і 6 
років – головою райдержадміністрації,  так  що мені   добре відомі  ці 
проблеми. На мою думку, питання слід ставити так: чи зможе цей указ 
припинити занепад села? Оскільки землі нібито розпайовані, але серти-
фікати лежать в сейфах у  тих голів колгоспів, які не бажають і не вмі-
ють  працювати  по-новому.  Але  маючи  живий  приклад  агрофірми 
“Орільська”, де регулярно виплачують зарплату, мешканці сусідніх сіл 
потягнуться в агрофірму,  почнуть давити на своїх керівників: а чому 
ми нічого не маємо за свої паї? Ще одним важливим питанням, яким 
займаються в агрофірмі, є збереження соціальної сфери. Не секрет, що 
сьогодні  в  селах  закриваються  дитячі  садки,  ліквідується  художня 
самодіяльність, занепадають школи. Так ось – ця  агрофірма узяла на 
себе турботу про соціальну сферу. Більш того, в цій непростій ситуації  
тут  навіть  купили інструменти  для  оркестру.  Начебто  дрібниця,  але 
важлива дрібниця. Так що Верховній Раді замість того, щоб конфлік-
тувати  з населенням,  потрібно об'єднатися і  законодавчо підтримати 
реформи на селі” (Голос України. – 18.01.2000). 
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Гуров Вадим Михайлович

Народний депутат України

Загальна  інформація

Народився  22  лютого  1937  року  в  м.  Кривий  Ріг  в  сім'ї  
робітника. 

Вищу освіту  отримав у Дніпропетровському металургійному 
інституті  (1954–1959) за  фахом “інженер-металург”.  З 1959 по 1994 
роки  працював  помічником  майстра,  підручним  сталевара,  заступ-
ником  начальника  цеху,  заступником  начальника  заводського  ком-
плексу лабораторій, заступником  головного інженера з  техніки без-
пеки, начальником мартенівського цеху на ГМК “Криворіжсталь”.

У квітні 1994 року трудові колективи міста висунули канди-
датуру В.М. Гурова на виборах народних депутатів України у Крив-
басівському виборчому окрузі  № 90 Дніпропетровської області. Вадим 
Миколайович переміг 17 суперників: в першому  турі за нього віддали 
свої голоси 18% виборців, а в другому – 65,24%. В парламенті другого 
скликання був заступником голови Комітету з питань базових галузей 
та соціально-економічного розвитку реґіонів, а також входив до складу 
ґрупи “Єдність”. В 1992 – 1993 роках працював на міжнародних кон-
ґресах сталеплавильників, був обраний головою мартенівської секції. 
Очолював постійну комісію СНД з перспектив розвитку мартенівсь-
кого виробництва у рамках міжнародної асоціації сталеплавильників. 

Під час парламентських виборів 1998 року В.М. Гуров отри-
мав перемогу  над 13 суперниками і був обраний народним депутатом 
України вдруге за виборчим округом № 32, Дніпропетровської області. 
За  нього  проголосувало  21,8%  виборців,  які  прийшли  до  виборчої 
дільниці.  В парламенті третього скликання був  членом фракції  НДП 
(03. – 04.1998); позафракційним (04.1998 – 03.1999). З березня 1999 – 
член ґрупи “Відродження реґіонів”. З червня 1998 по лютий 2000 року 
займав посаду першого заступника голови Комітету з питань проми-
слової політики ВР України, а з лютого 2000 р. – перший заступник Го-
лови  Комітету з питань промислової політики і підприємництва. 

 Заслужений металург України. Нагороджений двома ордена-
ми Трудового  Червоного Прапора,  Почесною відзнакою Президента 
України. 

Одружений. Має двоє дітей.

Громадсько-політична  діяльність  у  дзеркалі  преси

Провідною тезою передвиборчої програми В.М. Гурова в 1994 
році було відстоювання інтересів Кривбасу на законодавчому рівні у 
вищих ешелонах влади. В парламенті другого скликання Вадим Мико-
лайович був заступником голови Комітету з питань базових галузей та 
соціально-економічного розвитку реґіонів,  а  також входив до складу 
ґрупи “Єдність”.  В 1992–1993 роках працював на міжнародних кон-
ґресах сталеплавильників, був обраний головою мартенівської секції. 
Очолював постійну комісію СНД з перспектив розвитку мартенівсь-
кого виробництва у рамках міжнародної асоціації сталеплавильників.
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Своє завдання В.М. Гуров продовжив виконувати в парламен-
ті  третього скликання. У березні та квітні 1998 року він входить до 
фракції  НДП.  Потім перебуває  позафракційним.  З  червня  1998 року 
В.М. Гуров займає посаду першого заступника голови Комітету з пи-
тань промислової політики ВР України. В жовтні 1998 року за  ініціа-
тивою Вадима Миколайовича у Верховній Раді було прийнято поста-
нову, що стосується гірничо-металургійного комплексу. Суть цієї  по-
станови: підтримати найбільш перспективні підприємства України, які 
спроможні прорватися на зарубіжні ринки й тим врятувати галузь від 
занепаду.  Такими підприємствами є:  “Криворіжсталь”, Завод  Ілліча, 
“Дніпроспецсталь” та деякі інші (Червоний  гірник. – 06.09.1999).

 Основними досягненнями В.М. Гурова, як заступника голови 
парламентського  комітету,  який,  до  речі,  очолював  теперішній  пре-
м’єр-міністр А.В. Кінах, в 1999 році стали: прийняття закону про  мета-
лобрухт,  який передбачав заборону експорту кольорових металів,  іс-
тотні обмеження щодо вивозу за кордон чорних металів. Інший закон, 
куди ввійшли декілька положень, запропоновані Вадимом Миколайо-
вичем, стосувався критичного імпорту, зокрема включення до його пе-
реліку магнезитового порошку. Також було врегульовано питання  що-
до амортизаційних відрахувань. В березні 1999 року В.М. Гуров став 
членом ґрупи “Відродження реґіонів”. З лютого 2000 р. В.М. Гуров є 
першим заступником голови Комітету з питань промислової політики і 
підприємництва. 

Для свого регіону В.М. Гуров зробив дуже багато. Він здійс-
нив цілу низку заходів для врятування шахти ім. Кірова. Досить уні-
кальним випадком у парламентській практиці є прийнятий за наполя-
ганням  Гурова  закон  про  реструктуризацію  боргів  “Криворіжсталі”. 
Міський голова м. Кривого Рогу Ю.В. Любоненко зазначав:  “Усе те 
позитивне,  що зроблено у місті  щодо економічної  стабілізації,  зроб-
лено  завдяки  цілеспрямованості  місцевих  органів  влади,  керівників 
промислових підприємств, плідній роботі у Верховній Раді народного 
депутата Вадима Гурова…” ( Червоний  гірник. – 09.11.2000). 

Сам Вадим  Миколайович неодноразово казав: “Я член партії 
на ім'я Кривбас” (Червоний  гірник. – 06.09.1999).
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Жир Олександр Олександрович

                       Народний депутат України

                            Загальна  інформація

Народився  11  грудня  1957 року в  м. Марганець  Дніпропет-
ровської області. 

З 1975 по 1980 рік навчався в Дніпропетровському гірничому 
інституті на механіко-машинобудівному факультеті за фахом “нженер-
електромеханік”. З вересня 1980 по лютий 1982 року – механік діль-
ниці, шахта №8 Марганецького гірничо-збагачувального комбінату. З 
лютого 1982 по травень 1983 року – перший  секретар Марганецького 
МК ЛКСМУ. З 1983 по 1984 рік навчався на вищих курсах КДБ СРСР. 
З 1983 року працює в органах КДБ. З травня 1983 по серпень 1994 року 
– оперуповноваженний, старший оперуповноваженний, начальник на-
прямку,  заступник  начальнику  відділу  з  організованою злочинністю 
управління СБУ в Дніпропетровській області. У 1994 році О.О. Жиру 
було присвоєно звання підполковника. 

На парламентських виборах 1994 року О.О. Жир, кандидатуру 
якого висунули трудові колективи, здобув перемогу у Марганецькому 
виборчому окрузі  №93 Дніпропетровської області,  отримавши 71,9% 
голосів виборців. У Верховній Раді другого скликання обіймав посаду 
голови Комітету з питань законності і правопорядку. Входив до  скла-
ду ґрупи “Реформи” (до цього - ґрупи “Єдність”). З жовтня 1997 по ли-
пень 1998 року – член Координаційної ради з питань судово-правової 
реформи при Президентові України. 

З березня 1998 року народний депутат України третього скли-
кання за  виборчим округом  №35 Дніпропетровської  області.  На  ви-
борчу дільницю  з'явилося 69,4%  виборців, із  них 24,8% віддали свої 
голоси  за О.О. Жира. Також О.О. Жир входив до виборчого списку 
партії “Реформи і порядок” під  №9. З грудня 1998 року – член  фракції 
ПРП “Реформи – конґрес”. З травня 1999 року – член правління ПРП, 
голова Дніпропетровської областної організації ПРП. З липня 1998 ро-
ку по лютий 2000 року – член Комітету з питань законодавчого забез-
печення правоохоронної діяльності та боротьби з організованною зло-
чинністю і корупцією. З лютого 2000 року – член  Комітету з питань 
боротьби з організованною злочинністю і корупцією в ВР України.

Нагороджений  медаллю “За відзнаку у військовій службі”. 
Захоплюється  волейболом.    

              Одружений. Має  двоє  дітей.

Громадсько-політична діяльність у дзеркалі преси

О. Жир двічі  обирався  депутатом від Дніпропетровської  об-
ласті. В 1994 році вперше О. Жир переміг по Марганецькому виборчо-
му округу №93. В складі парламенту 2-го скликання він очолив Комі-
тет з питань законності і правопорядку, а також увійшов до складу гру-
пи  “Реформи”. До роботи в парламенті кар’єра О. Жира була пов’язана 
з роботою в СБУ, у відділі по боротьбі з організованою злочинністю, 
тому не випадково, що в Верховній Раді 2-го скликання він очолив Ко-
мітет з питань законності і правопорядку, а в парламенті 3-го ввійшов 
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до складу Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і 
корупцією у ВР України. Під час виборчої кампанії 1998 року О. Жир 
балотувався одночасно по списку партії ПРП і як кандидат в депутати 
по Нікопольському округу №35. Свою прихильність до партії  “Рефор-
ми і Порядок” О. Жир пояснював так: “Головна риса партії  “Реформи і 
Порядок” – це те що ми не боїмося відповідальності, і я особисто гото-
вий  відповідати  перед  людьми  за  кожен  крок”  (Південна  зоря.  – 
06.03.1999). О. Жир називає партію “Реформи і порядок” партією мо-
лодих економістів і політиків, які зіткнулися з нерозумінням необхід-
ності  реформ з боку старшого покоління: “Більше 830 тис. виборців 
віддали нам свої голоси. Ми, партія молодих економістів і політиків, 
зіткнулися з нерозумінням необхідності реформ з боку старшого по-
коління,  і  тут  є  над  чим працювати”  (Південна  зоря.  –  06.03.1999). 
Окрім цього, О. Жир зазначав, що особисто він і члени партії пиша-
ються тим, що в списку партії практично нема представників нинішніх 
владних структур,  а також спеціально залучених на ви-бори відомих 
артистів і футболістів (Південна зоря. – 21.03.1998).  Відносно лідера 
ПРП В. Пінзеника О. Жир зазначав: “Спочатку в мене було негативне 
ставлення до В. Пензеника, яке склалося під впливом наших газет, те-
лебачення. Але за період частих робочих стосунків у законотворчій ді-
яльності моє ставлення до нього змінилося. Коли говорять, що В. Пін-
зеник розвалив державу, то я прошу назвати його вчинки, пропозиції і 
підготовлені закони, які б погіршили стан економіки чи життя людей” 
(Південна зоря. – 11.04.1998). До травня 1999 року О.Жир офіційно не 
входив до складу партії заявляючи, що: “Я не є членом жодної партії. 
Як військовослужбовець не маю на це права. Партію “Реформи і По-
рядок” підтримую тому, що вона має конкретну програму, реалізація 
якої дозволить вивести Україну із кризового стану” (Південна зоря. - 
11.04.1998). 

В одному із своїх інтерв’ю, О. Жир відзначав, що він: “Пере-
конаний, наступні  вибори слід проводити тільки за партійними спи-
сками… За  умови  формування  парламенту  за  партійними  списками 
стануть реальністю партійна дисципліна і політична відповідальність” 
(Шахтар Марганця. – 19.03.1999). Входячи до виборчого списку партії, 
О. Жир потрапив до складу парламенту 3-го скликання завдяки пере-
мозі по мажоритарному Нікопольському виборчому округу №35. Під 
час виборчої кампанії О. Жиру двічі відмовляла в реэстрації, окружна 
виборча комісія.  Подібні  дії  виборчої  комісії  О. Жир пояснював на-
ступним  чином:  “Незаконно  восседавшему  на  посту  председателя 
окружной избирательной комиссии В.  Лященко было четкое прямое 
указание: сделать все,  чтобы любыми методами, не зарегистрировать 
А. Жира” (Південна зоря. – 21.04.1998). Після своєї перемоги О. Жир 
відзначав, що його зусилля як народного депутата будуть направлені 
багато в чому на сприяння розвитку промисловості в м. Нікополь: “Для 
нашого округа головною ланкою є Нікополь, а саме вирішення питань 
життя підприємств. Будуть працювати ПТЗ, НЗФ, нитковий комбінат, 
кранобудівний завод – тоді буде жити і увесь округ. Тому моя головна 
увага  буде  спрямована  на  Нікополь,  на  розвиток  його  підприємств” 
(Південна зоря. – 11.04.1999). Неодноразово О. Жир висловлювався і 
про своє негативне відношення до депутатської  недоторканості,  вва-
жаючи її існування неприпустимим: “Перед законом усі повинні бути 
рівними” (Шахтар Марганця. – 19.03.1999).  Пізніше, напередодні про-
ведення референдуму, на якому виносилося питання і про депутатську 
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недоторканість, О. Жир виступаючи на  місцевому нікопольскому те-
леканалі “Кварц”, зазначав: “У нас не повинно бути прошарку людей, 
які б жили за іншими правилами чи законами, ніж більшість населення 
держави”. 

В складі парламенту 3-го скликання О. Жир в грудні 1998 року 
ввійшов до складу фракції ПРП “Реформи-центр”. Під час формування 
нового  складу парламенту О.  Жир виступив з  критикою тодішнього 
новообраного керівництва Верховної  Ради.  Після  обрання на посаду 
спікера Верховної Ради О. Ткаченка в своєму інтерв’ю одній із місце-
вих газет О. Жир відзначив: “На мій погляд, на посаду голови ВР ми 
обрали не ту людину, яка здатна забезпечити нормальну роботу парла-
менту. Це результат політичної гри керівництва НДП, Руху, “Громади” 
та інших партій… Я входжу до депутатської групи “Реформи-центр”. 
Ми вважаємо, що у нас не те керівництво ВР, якого чекали. До самого 
ж голови багато запитань щодо діяльності асоціації  “Земля і  люди”, 
зокрема,  про  використання  зарубіжної  позики  на  80  млн.  доларів” 
(Південна зоря. – 21.07.1998 ).

Під час президентської кампанії 1999 року О. Жир був одним 
із  небагатьох  депутатів  від  Дніпропетровської  області,  котрі  не  під-
тримали кандидатури Л. Кучми.  В березні 1999 року він заявив: “Як 
відомо,  ПРП направила  Л.  Кучмі  листа,  в  якому наполегливо  реко-
мендує йому не висувати своєї кандидатури на вибори” (Південна зоря. 
– 06.03.1999). Таким чином О. Жир не підписав звернення більшості 
депутатів дніпропетровців, із закликом проголосувати за Л. Кучму. Під 
час виборів президента О. Жир навіть заявив, що кандидат ,котрий пе-
реможе на президентських виборах,буде фігурою “перехідною”: “Хто б 
не прийшов до влади в Україні у жовтні 1999 року, переможцю буде 
неймовірно важко змінити політичний курс без тяжких потрясінь. А 
переможець  гонки  –  99,  на  жаль,  приречений  бути  фігурою  “пере-
хідною. Який час – такі і герої” (Піденна зоря. – 06.03.1999).

У вересні 1999 року народні депутати О. Жир і А. Єрмак на-
правили запит генеральному прокурору України про необхідність пе-
ревірки  інформації  про  відкриття  рахунків  за  кордоном  та  при-
ховування на них валютної виручки народним депутатом України та 
радником Президента України В.М. Пінчуком, а також фактів з озна-
ками розкрадання держмайна в особливо великих розмірах та ухилу від 
сплати податків посадовими особобами окремих комерційних струк-
тур (День. – 18.09.1999). Як відомо, запит О. Жира та А. Єрмака був 
спростований  пізніше  генеральним  прокурором  України  М.  По-
тебенько, котрий неодноразово заявляв, що “справа Пінчука” є спро-
бою вирішення особистих стосунків без конкретних доказів.

В листопаді 2000 року О. Жир увійшов до складу тимчасової 
слідчої комісії з розслідування справи Гонгадзе.  В той же час Прези-
дент України Л. Кучма доручив працівникам правоохоронних органів 
активізувати  проведення  повного  комплексу  експертизи  по  іденти-
фікаціації тіла, знайденого під Таращею, і постійно інформувати гро-
мадськість про хід розслідування справи Гонгадзе. Члени депутатської 
слідчої комісії В. Філенко і О. Жир провели прес-конференцію, на якій 
висловили “побоювання, що експертиза може бути проведена не з тим 
матеріалом і її результати можуть бути підтасовані”. Депутати вважа-
ли, що комусь може бути вигідно, щоб не було доказано, що це труп  
Гонгадзе (Голос України.  –  22.11.2000).  О.  Жир і  В.  Філенко затре-
бували забезпечити громадський контроль над експертизою ДНК тіла, 
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знайденого неподалеку від райцентра Тараща Київської області. Як ві-
домо, Генеральна Прокуратура України, а пізніше і представники Фе-
дерального бюро розслідувань (США) підтвердили, що тіло, знайдене 
під Таращею, належить зниклому журналісту  Г. Гонгадзе.

В грудні 2000 року члени тимчасової слідчої комісії О. Жир, 
С.Головатий і В. Шишкін виїхали за кордон з метою взяти свідчення у 
майора Мельниченка відносно наданих ним О. Морозу записів. Повер-
нувшись з-за кордону, депутати повідомили, що в аеропорту “Борис-
піль” працівники української митниці вилучили в них  касету, на якій 
були записані свідчення майора Мельниченка.  За словами депутатів, 
касету їм повернули, але в пошкодженому вигляді. В зв’язку з цим на-
родні депутати С. Головатий і В. Шишкін 11 грудня передали голові 
Верховного суду України заяву відносно протиправних, на їх погляд, 
дій Бориспільської митниці. За словами В. Шишкіна, С. Головатого та 
О. Жира, касету було записано ними за кордоном, де в той час знахо-
дився майор Мельниченко. Ними була оприлюднена наступна заява: 
“Ми, члени тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, Шишкін Віктор 
Іванович,  Головатий  Сергій  Петрович  та  Жир  Олександр  Олек-
сандрович,  -  відповідно до постанови  Верховної  Ради  від 1  вересня 
2000 року у приміщенні (з метою безпеки приміщення не зазначається) 
застосували відеозапис, у відповідності до вимог ряду статей Кримі-
нально-процесуального  кодексу  України  і  отримали  пояснення  від 
Мельниченка”  (Українська правда. – 11.12.2000). Касету із записами 
свідчень майора Мельниченка пізніше було оприлюднено спершу на 
телеканалі ICTV, а потім і на інших каналах телебачення, а також на-
друковано розпечатку розмови з Мельниченко в деяких газетах.
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Мартиновський  Валерій  Павлович

Народний  депутат  України

Загальна  інформація

Народився  27  грудня  1955  р.  в  селі  Новоолексіївка 
Херсонській області. 

З  1971  по  1975  навчався  в  Скадовському  сільськогоспо-
дарському технікумі.  З 1971 по 1974 рік працював агрономом у кол-
госпі “Зоря”. З 1975 по 1978 рік служив у Радянській армії. У 1983 році 
закінчив  Українську  сільскогосподарську  академію,  отримав  спеці-
альність  зооінженера.  Паралельно  з  навчанням  в  сільгоспакадемії  у 
1981–1983 р.р. працював зоотехніком Нікопольської міжколгоспної ін-
кубаторної птахівничої станції. 

З 1983 р. перейшов на роботу в державні органи – спочатку ін-
структором оргвідділу Дніпропетровського облвиконкому, а потім по-
мічником першого заступника голови Дніпропетровського облвикон-
кому,  помічником  представника  Президента  України  в  Дніпропет-
ровській  області.  У  1995  р.  стає  керівником  служби  першого  віце-
прем'єр-міністра. З червня 1996 по квітень 1997 року був першим по-
мічником прем'єр-міністра України П. Лазаренка. У 1997 р. обирається 
президентом ЗАТ “Аграрний союз” у Дніпропетровську, головою прав-
ління Дніпровського крохмале-патокового комбінату.

У березні 1998 р.  В.П.  Мартиновський обирається народним 
депутатом України по виборчому округу №29 Дніпропетровської об-
ласті.  На  виборчу  дільницю  з’явилося  65,6%  виборців,  із  них  за 
В.П.Мартиновського проголосувало 18,4%. Таким чином, В.П. Марти-
новський обійшов своїх 18 суперників і посів перше місце  в  рейтингу.

Одружений. Має двоє дітей.

Громадсько-політична діяльність  у  дзеркалі  преси

У  своїй  передвиборчій  програмі  в  1998  році  В.П.  Марти-
новський зробив наголос на сільському господарстві: “Реальні пільги 
для агропромислового комплексу, Україна була і повинна бути світо-
вою житницею: відродимо село – відродимо державу. Землею повинен 
володіти  і  розпоряджатися  той,  хто  її  обробляє.  Гарантувати  рівно-
правність  усіх  форм  власності  на  селі,  без  примусової  деколекти-
візації”. 

У промисловому секторі В.П. Мартиновський зобов'язався під-
тримувати вітчизняного виробника. 

“Підтримувати  високотехнологічні  та  наукомісткі  підпри-
ємства. Зменшувати енергоємкість виробництва. Розвивати галузі еко-
номики з швидким обігом капіталу”. Окрім цього, В. Мартиновський 
виступав  за:  “Розвиток  житлового  будівництва  у  селах  та  містах”, 
“Сприяння  відновленню  сфери  комунальних  та  побутових  послуг”. 
Вважаючи, що: “Держава повинна забезпечити мінімальну пенсію на 
рівні споживчого кошика”. Виступав за посилення ролі та впливу пра-
ва  на  забезпечення  реалізації  Конституції,  законів  та  інших  норма-
тивних актів України. Також за:  “Гарантування безплатної середньої 
освіти гарантування кожній молодій людині працевлаштування”. 
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Довгочасна  робота  поруч  із  П.І.  Лазаренком  в  облдерж-
адміністрації  (а потім – і  в уряді) зумовила спочатку і фракційну при-
належність В.П. Мартиновського. Хоч він і був безпартійний і не ввій-
шов до складу самої партії “Громада”, в березні 1999 року став членом 
фракції “Громада” в парламенті. Пізніше, в березні 1999 року,  пере-
йшов  у  фракцію  “Батьківщина”,  а  з  лютого  2000  року  ввійшов  до 
складу  групи  П.  Порошенка  “Солідарність”.  У  Верховній  Раді  В.П. 
Мартиновський  став  заступником  голови  Комітету  Верховної  Ради 
України з питань аграрної політики та земельних відносин і, зрозуміло, 
його діяльність більш пов'язана з вирішенням аграрних проблем.

Так, В. Мартиновський бере активну участь у розробці земель-
ного кодексу, законів про іпотеку, про вартість землі, про біржовий ри-
нок. В одному із своїх інтерв'ю на початку своєї  депутатської діяль-
ності В. Мартиновський відмічав: “Якщо судити по Києву, де я нині 
працюю у Верховній Раді, можна подумати, що ми вже справились з 
кризою, і почали жити в цивілізованому суспільстві. Але це в столиці. 
Провінційна Україна завсім інша. Особливо село. Воно доведене до та-
кої скрути та злиднів, про які важко говорити” (Злагода. -  18.11.1998).

Оскільки  виборчий  округ  В.  Мартиновського  розташований 
здебільшого в сільській місцевості, то свою діяльність народний депу-
тат забов'язувався зосередити  на питаннях, пов'язаних з проблемами в 
агропромисловому комплексі: “…буду робити все можливе, аби справ-
ді ліпше жилося селянам” (Злагода. – 18.11.1998). Також В.П. Марти-
новський активно виступає за захист вітчизняного виробника,  стверд-
жуючи,  що  для  цього  робить  і  буде  робити  все  можливе:  ”Я,  на-
приклад,  писав кілька доповідних записок, листів стосовно заборони 
вивезення продуктів харчування з-за кордону.  І що ж? Наткнувся на 
стіну, яку не можна пробити” (Злагода. – 18.11.1998).

 Робота В.П. Мартиновського в окрузі здебільшого пов'язана з 
вирішенням соціальних програм: “У Верхньодніпровському районі се-
лище КПК на утриманні крохмале-патокового комбінату, в селі Лихів-
ка  П'ятихатського  району  за  рахунок  виробництва  проведено  гази-
фікацію. Зараз займаюсь забезпеченням населення питною водою. Під-
приємець, що займається виробництвом в Україні, вже працює на дер-
жаву, забезпечуючи соціальну стабільність передусім для власного під-
приємництва” (Демократичне слово. – 25.11.2000). 

В.П. Мартиновський також виступає категорично проти будь-
яких пільг окремим категоріям громадян, окрім забезпечення ветеранів 
війни. У сфері виробництва не повинно бути пільг і держава має забез-
печити  всім  рівні  можливості.  “Для  підвищення  благополуччя  гро-
мадян потрібні, передусім, підтримка і взаємодія конструктивних сил в 
Україні,  демократизація  суспільства  і  конкретні  справи  кожного,  як 
громадянина”  (Демократичне  слово.  –  25.11.2000).  Своїм  виборцям 
В.Мартиновський сказав, що він нічого не обіцяв і обіцяти не буде: “Я 
буду  работать  в  парламенте  так,  чтобы  хоть  чуть-чуть  моим 
избирателям стало легче” (Ведомости. – 26.08.1998).

Критично відізвався  В.  Мартиновський про проект Податко-
вого  кодексу,  запропонованого наприкінці  2000 р.:  "Запропонований 
кодекс оцінюю негативно, плекаю надію, що новий проект буде більш 
цивілізований. Кабінету Міністрів і Верховній Раді в цьому питанні по-
трібно наважитись на більш рішучі кроки. Оптимальні податки – запо-
рука  наповнення  бюджету  і  дійсне  відродження  економіки"  (Демо-
кратичне слово. – 25.11.2000).
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На виборах  президента  В.  Мартиновський підтримав  канди-
датуру Л. Кучми, підписавши звернення народних депутатів України, 
котрі  представляють  Дніпропетровську  область  (Днепр  вечерний.  – 
29.10.1999).

В листопаді 2000 року в Дніпропетровську відбулася конфе-
ренція Аграрної партії України, на якій був присутній і сам голова пар-
тії Михайло Гладій. На конференції було обрано нового голову облас-
ного  осередку  партії,  яким став  В.  Мартиновський.  На  конференції 
М.Гладій відмітив, що Дніпропетровське відділення партії саме найчи-
сельніше.

Свою діяльность  депутата  і  голови  Дніпропетровського  від-
ділення Аграрної партії України В. Мартиновський поєднує з роботою 
в  Дніпропетровській  обласній  федерації  футболу.  В.  Мартиновський 
вважає, що київське керівництво федерації футбола займається лише 
тією роботою, яка приносить великі гроші конкретним людям, як то 
продаж  українських  легіонерів  багатим  зарубіжним  клубам.  Вся  ж 
чорнова робота – проведення змагань, закупка інвентаря для дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, матеріальна допомога гравцям – лежить на 
плечах  регіональних  федерацій,  котрі  вже  5  років  не  отримують  з 
бюджету ні копійки: “До меня Днепропетровской областной федера-
цией футбола руководил всем известный г-н Тигипко. В Киеве регио-
нальных  футбольных  начальников  назначают  не  по  принципу  при-
частности к спорту, а по принципу – можешь ли ты дать, например, де-
нег, на проведение областных соревнований. Таким образом, почти в 
каждой области сидят “свадебные генералы”, для которых спорт – это 
зарядка по утрам, а професиональный спорт – это вообще нечто из раз-
ряда неопознанного…” (Днепровская правда. – 08.02.2001).
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Пінчук Віктор Михайлович

                      Народний депутат України

                          Загальна  інформація

Народився 14 грудня 1960 року в м. Києві. 
В  1983  році  закінчив  Дніпропетровський  металургійний  ін-

ститут за фахом “Обробка металів тиском”, отримав кваліфікацію ін-
женера-металурга.  З 1981 по 1983 рік – лаборант Дніпропетровського 
металургійного  інституту.  З  1982  року  –  різальник  холодних  труб 
Нижньодніпровського трубопрокатного заводу. З 1983 року по 1997 рік 
– стажист-дослідник, інженер, старший інженер, молодший науковий 
співробітник,  старший науковий  працівник,  Державного  науково-до-
слідного  проектного  інституту  трубної  промисловості  в  м.  Дніпро-
петровську. З 1992 року – ініціатор  програми “Інвестиції в культуру”. 
З  1997  –  президент  науково-виробничої  інвестиційної  ґрупи  “Інтер-
пайп”. В 1998 році – засновник Фонду соціального порятунку в м. Дні-
пропетровську. 

З березня 1998 року – народний  депутат України 3-го скли-
кання за виборчим округом №26 Дніпропетровської області. На  вибор-
чу  дільницю  з'явилося  59,8%  виборців,  з  них  25,8%  віддали  свої 
голоси за В.М. Пінчука. Також з березня 1998 року – кандидат в народ-
ні  депутати  України  від  виборчого  блоку “Трудова  Україна”,  №8 в 
списку.  З  липня  1998  року  –  голова  підкомітету  з  питань  підпри-
ємництва, інвестиційної політики та антимонопольного законодавства 
Комітету з питань економічної політики, управління народним госпо-
дарством, власності та інвестицій в ВР України. З травня 1998 по кві-
тень 1999 року – член  фракції НДП. З квітня 1999 року – член  ґрупи  
“Трудова Україна”. З травня 2000 року – член політвиконкому партії 
“Трудова Україна”. До  січня 2000 року – радник Президента України, 
до лютого 2000 року – член Ради підприємців при Кабінеті Міністрів 
України. 

Кандидат технічних наук. Автор та співавтор понад 100 науко-
вих праць. 

Володіє анґлійською мовою. 
Захоплюється музикию, театром, класичним та сучасним обра-

зотворчим мистецтвом, читанням  україно-, російсько- та анґломовної 
літератури.

Громадсько-політична діяльність  у  дзеркалі  преси

У ході  виборчої  кампанії  1998  року Віктор  Пінчук  висунув 
свою  кандидатуру  по  виборчому  округу  №26  Дніпропетровської 
області.  Виборчий  округ  №26  був  розташований  на  території  Інду-
стріального та Самарського районів міста Дніпропетровська. Саме тут 
знаходиться  Нижньодніпровський  трубопократний завод,  на  якому і 
розпочав свою трудову біографію В. Пінчук. В 1997 році завод було 
приватизовано, і володарем контрольного пакету акцій стала інвести-
ційно-наукова група “Інтерпайп”, президентом якої в тому ж році було 
обрано В. Пінчука. Напевно, ні в кого з кандидатів у народні депутати 
в Дніпропетровській області в 1998 році не було такої яскравої перед-
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виборчої кампанії як у Віктора Пінчука. На місцевих телеканалах по-
стійно прокручувалися рекламні ролики, в яких російські зірки І. Коб-
зон та Л. Броневой, виказували довіру В.Пінчуку під музику із кіно-
фільму  “Семнадцать  мгновений  весны”,  були  створені  плакати  і 
листів-ки,  на  яких  В.  Пінчук  був  зображений  в  робітничому  одязі 
(символ  то-го,  що  він  вийшов  з  народу),  а  також  проведено  безліч 
благодійних  ак-цій.  В  своїй  передвиборчій  програмі  В.  Пінчук 
зазначав:  “Сьогодні  де-ржава  не  виконує  своїх  зобов’язань  перед 
громадянами,  а  саме  їм  і  са-ме  зараз  потрібна  підтримка.  Поки  що 
законодавці  мало  що  для  цього  зробили…  Я,  наш  завод,  група 
“Інтерпайп”  взяли  на  себе  частину  зо-бов’язань  держави.  Ми 
допомагаємо  тим,  хто  цього  потребує  в  першу чергу.  Допомагаємо 
заводчанам та іншим мешканцям міста”. Дійсно, під час передвиборчої 
кампанії і після її завершення В. Пінчук та за-снований ним в лютому 
1998 року Фонд соціального порятунку надали матеріальну допомогу 
багатьом малозабезпеченим мешканцям міста і області,  ясна річ,  що 
більшість благодійних акцій проходила на тери-торії 26-го виборчого 
округу.  Допомога  стосувалася  насамперед  опла-ти  Фондом 
комунальних  платежів  учасникам  війни  і  інвалідам  в  Дні-
пропетровську, Новомосковську, Орджонікідзе, Марганці та Нікополі. 
У вересні 1999 року в інтерв’ю газеті “Наше місто” директор Фонду 
соціального  порятунку  Н.  Мухіна  зазначала:  “…благотворительные 
пункты,  расположенные  на  территории 26-го  избирательного округа 
Днепропетровска, а также в Новомосковске, Никополе и других горо-
дах  области,  посетило  около  2  тысяч  человек”  (Наше  місто.  – 
21.09.1999). Окрім цього, в 1999 році Фонд соціального порятунку на-
дав фінансову допомогу міській лікарні №6 в придбанні медикаментів, 
також  В.  Пінчук  особисто  подарував  усім  школам  Індустріального 
району  по  телевізору  (Вісті  Придніпров’я.  –  10.09.1999).  Під  па-
тронатом В. Пінчука і Фонду соціального порятунку постійно прохо-
дили  концерти  класичної  музики  відомих  російських  і  українських 
виконавців. До речі, головою доглядової ради Фонду соціального поря-
тунку є мати Віктора Пінчука Софія Пінчук. Сам В. Пінчук відносно 
Фонду соціального порятунку зазначав: “Совесть моя чиста, фонд ра-
ботает уже более полутора лет, но в последнее время некоторые ре-
гионы по количеству и масштабам благотворительных акций обошли 
Днепропетровщину, и я понял, что нужно поднажать” (Наше місто. – 
14.09.1999). Природно,  що  для  проведення  такої  широкомасштабної 
передвиборчої  кампанії  потрібні  великі  кошти,  відносно  фінансової 
сторони своєї передвиборчої кампанії В. Пінчук зазначав: “…Все опла-
чивалось из моих личных средств и средств  моей фирмы, президентом 
которой я являюсь” (Приднепровский металлург. – 01.10.1998). 

В  складі  парламенту третього  скликання  В.  Пінчук  у  липні 
1998 року очолив підкомітет з питань підприємництва, інвестиційної 
політики  та  антимонопольного  законодавства  Комітету  з  питань 
економічної політики, управління народним господарством, власності 
та інвестицій у ВР України. 18 травня 1998 року В. Пінчук визначився 
зі своєю фракційною приналежністю і вступив у фракцію НДП, де пе-
ребував до квітня 1999 року.   Як свідчить статистика, надзвичайною 
активністю в сесійній залі протягом року Віктор Пінчук не відзначався 
і не взяв слова ні з трибуни, ні з місця. У вересні 1999 року народні де-
путати  О.  Жир і  О.  Єрмак  подали  запит  к  генеральному прокурору 
України, який  стосувався діяльності депутата і на той час вже радника 
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Президента  Віктора  Пінчука.  В  запиті  ставилося  питання про  необ-
хідність перевірки інформації: “…об открытии счетов за границей, и 
утаивании на них валютной выручки народным депутатом, советником 
Президента Украины Пинчуком В.М., а также фактов с признаками хи-
щения государственного имущества в особо крупных размерах и укло-
нения от уплаты налогов должностными лицами отдельных коммер-
ческих структур” (День. – 18.09.1999). Однак усі звинувачення, вису-
нуті  депутатами,  були  відкинуті  й  спростовані  Генеральним проку-
рором  України  Михайлом  Потебеньком.  Так,  на  одній  із  прес-кон-
ференцій, присвяченій боротьбі з корупцією,  М. Потебенько заявив: 
“А что касается “сигналов” на Волкова и Пинчука, то перед тем, как 
“сигнализировать”, нужно иметь конкретные доказательства, а не про-
бовать выяснить личные взаимоотношения при помощи прокуратуры и 
СБУ” (День. – 10.02.1999). 

Під  час  президентської  передвиборчої  кампанії  в  1999  році 
В.Пінчук підтримував кандидатуру Л. Кучми. Так, він підписався під 
зверненням парламентаріїв України від Дніпропетровської області з за-
кликом проголосувати за Л. Кучму.  Окрім цього, В. Пінчук завжди і 
неоднарозово  давав  позитивну оцінку діяльності  нинішнього  Прези-
дента України: “Мне давно известна личная позиция Л. Кучмы, для не-
го  всегда  государственные  интересы  стоят  выше  интересов  опреде-
ленных групп влияния” (Киевские ведомости. – 24.02.2000). Як стверд-
жували деякі ЗМІ, під час проведення президентської кампанії в 1999 
році на Л. Кучму працювали два штаби, пов’язані з іменами двох ві-
домих депутатів О. Волкова та В. Пінчука. Фонд “Соціальний захист” 
(О. Волкова) і Фонд соціального порятунку (В. Пінчука) на президент-
ських виборах виконували функцію виборчих штабів Л. Кучми. В газе-
ті “День” від 14 жовтня 1999 року була опублікована стаття В. Яку-
бенка під назвою “Как я работал имиджмейкером Кучмы”, в якій роз-
повідалося  про  діяльність  штабу  В.  Пінчука  під  час  президентської 
кампанії людиною, яка там, за її словами, працювала. В даній публі-
кації  відмічалося:  “Штаб  В.  Пинчука,  в  отличии,  скажем,  от  штаба 
А.Волкова создавался практически на пустом месте.  Отдельные кон-
тролируемые  Пинчуком  СМИ  не  были  объединены  единой  инфор-
мационной  политикой.  Создание  общей  организационной  структуры 
было возложено на приглашенных из России специалистов – знаме-
нитых  российских  имиджмейкеров.  Основная  продукция  Пинчуков-
ского  штаба  –  это  телепрограммы “Вопрос  дня”  (УТ-1),  “На  самом 
деле” (Интер).  Пинчук планирует использовать газеты “Киевские ве-
домости”,  “Урядовий кур’єр”, “Зеркало недели”, “Сегодня”, “Украина 
молода”. На телевидении штаб еще готовит отдельные сюжеты о дея-
тельности Кучмы для УТН, ТСН, “Подробностей”.  Непосредственно 
Пинчук  также  имеет  в  своем  распоряжении  11-й  канал  в  Днепро-
петровске.  Среди так  называемых социальных проектов  Пинчука  на 
первом месте – телемосты”. Далі в публікації відмічається, що відому 
книгу мемуарів Л. Кучми приготували саме в штабі В. Пінчука. Штаб 
мав  свою соціологічну службу,  спеціалістів  –  іміджмейкерів,   пере-
важно російських, а також розгалужену систему фондів на місцях, які 
проводили  роботу  з  населенням,  переважно  займаючись  благо-
дійницькою  діяльністю.  За  словами  колишнього  працівника  штабу: 
“Виктор Пинчук, возможно, не самый большой украинский олигарх, но 
он не хочет с этим фактом мирится. Для него выборы – это вариант 
“или, пан или пропал… На выборах 1994 года Пинчук немало сделал 
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для  победы  Кучмы  (преимущественно  финан-сово),  теперь 
рассчитывает  получить  ощутимые  дивиденды  и  выход  на  большое 
информационное  поле”. Також  в  ЗМІ  під  час  виборів  президента 
стверджувалося,  що  В.  Пінчук  володіє  мережею  ву-личного 
телебачення, а також при його підтримці під час виборів пре-зидента 
була організована акція “Ми діти твої, Україно”, у ході якої в Україну з 
гастролями прибули Софія Ротару та Йосиф Кобзон. 

У жовтні 1999 року в місцевих ЗМІ з’явилася інформація про 
те, що у виборах мера Дніпропетровська збираються взяти участь і ряд 
депутатів  Верховної  Ради,  серед  яких  О.Рябченко,  В.Пінчук  і 
Г.Балашов. Але ніхто із вищезгаданих депутатів участі у виборах мера 
Дніпропетровська так і не брав, у тому числі й В.Пінчук. 

 В квітні 1999 року в Верховній Раді про себе заявила група 
“Трудова  Україна”,  яку  очолив  Михайло  Сирота.  Подібний  крок 
М.Сироти  поставив  під  удар  фракцію  “Реформи-Центр”,  яку  він  до 
цього очолював.  У новій групі опинилися такі відомі бізнесмени, як 
Віктор Пінчук (“Інтерпайп”), Ф. Шпіг (банк “Аваль”), Л. Миримський 
(промислово-фінансова група “Імперія”) та інші. Влітку 1999 року на 
базі  групи  “Трудова  Україна”  виникла “Трудова  партія  України” на 
чолі з М. Сиротою. Але пізніше Сирота вийшов із фракції, а у 2000 
році  в  Запоріжжі  провів  установчий  з’їзд  Трудової  партії  України 
(оновленої). В той же час виникає нова партія “Трудова Україна”, яку 
спочатку очолював І. Шаров. Пізніше формується найчисельніша  піс-
ля комуністів фракція в парламенті – фракція “Трудова Україна”. Біля 
джерел її  створення стояв Віктор Пінчук, який  ще в квітні 1999 року 
ввійшов  до  складу  групи  “Трудова  Україна”.  В  травні  2000  року 
В.Пінчук також стає членом політвиконкому партії “Трудова Україна”. 
Пізніше в 2001 році партію “Трудова Україна” очолив С. Тигіпко. На 
сьогоднішній день партія представляє собою досить вагому політичну 
силу, оскільки до її складу входять відомі бізнесмени, які в будь-який 
момент можуть  надати їй  фінансову підтримку.  Партія  виступає  під 
гаслом  “За  союз  труда  і  капітала”.  Одним  із  таких  бізнесменів  є 
В.Пінчук, якого часто називають українським олігархом, і  який грає в 
партії і фракції “Трудова Україна” далеко не останню скрипку. 
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Пустовойтов Володимир Сергійович

Народний  депутат  України

Загальна  інформація

Народився 1 серпня 1948 року у селищі Старий Калкаїв Семе-
нівського району  Полтавської  області. Член КПУ.

Трудовий  шлях  розпочав  у  1966  році,  працюючи  в  Ново-
калкаївській  8-річній школі вчителем фізкультури та співу.  У 1967-
1969 р.р. – проходив військову службу в Радянській Армії. У 1969 – 
1973 р.р. навчався у Полтавському державному педагогічному   інсти-
туті  ім. В.Г. Короленка за фахом “історія”, де йому було присвоєно 
кваліфікацію вчителя історії та суспільствознавства середньої школи.

Після закінчення інституту з 1973 по 1976 р.р. працював  учи-
телем історії, організатором позакласної роботи Красінської  середньої 
школи. В 1976 – 1980 роках – директором Христофорівської середньої 
школи.

Починаючи  з  1981  року  займається  партійною  роботою.  У 
1981 – 1986 р.р. знаходиться на посадах завідуючого кабінетом полі-
тичної освіти, заступником завідуючого відділом пропаганди і агітації 
Криворізького райкому. З 1986 по 1988 роки – слухач Київської вищої 
партійної  школи при ЦК КПУ. 1988 – 1991 – консультант  кабінету 
політосвіти,  заступник  завідуючого  організаційним  відділом  Криво-
різького райкому Компартії України, голова партійної комісії  Криво-
різької районної партійної організації. З 1991 року працював учителем 
історії Криворізької загальноосвітньої СШ №69.

Під час парламентських виборів 1998 року В.С. Пустовойтова 
було висунуто кандидатом в народні депутати України від КПУ (№64 в 
списку)  за виборчим округом №33 Дніпропетровської області.  Воло-
димир Сергійович переміг 12 суперників, оскільки за нього віддало  го-
лоси  майже 27% електорату, який прийшов до виборчої дільниці.

 З липня 1998 року – член  Комітету Верховної Ради України з 
питан прав людини, національних меншин і  міжнаціональних відно-
син. З травня 1999 р. – член Тимчасової спеціальної комісії ВР України 
з питань дотримання органами державної влади і місцевого самовря-
дування та їх посадовими особами, Центральною виборчою комісією 
норм виборчого законодавства під час підготовки і проведення виборів 
Президента України.

Одружений. Має  дочку та сина.
 
Громадсько-політична  діяльність  у  дзеркалі  преси

Під час виборів до Верховної Ради в 1998 році В.Пустовойтова 
було висунуто кандидатом в народні депутати України від КПУ, де він 
значився  в  виборчому  списку  партії  під  №64.  В  цей  же  час 
В.Пустовойтов балотується по мажоритарному виборчому округу №33 
Дніпропетровської  області,  де  і  здобуває  перемогу.  В  своїй  перед-
виборчій програмі В. Пустовойтов зазначав, що в основi його “програ-
ми дiй” лежить передвиборча програма Комунiстичної партiї України. 
В  цілому  передвиборча  програма  кандидата  в  депутати  В.Пу-
стовойтова  виглядає  як  досить  типова,  на  той  час,  програма  пред-
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ставника КПУ. Так, в ній зазначається, що сьогоднi полiтика паную-
чого в Українi режиму здiйснюється в iнтересах тiльки злочинної мен-
шостi населення України i є несправедливою i антинародною, тому її 
потрiбно як  найшвидше змiнити.  Також в  своїй  передвиборчій  про-
грамі В. Пустовойтов обіцяє виборцям, що, в разi завоювання консти-
туцiйної бiльшостi у Верховнiй Радi, він та його товарищi-комунiсти 
рiшуче усунуть на основi Закону вiд влади продажних полiтиканiв, чи-
новникiв,  “нових українцiв” i правовим шляхом повернуть трудовому 
народу України владнi повноваження у формi Рад депутатiв трудящих: 
“Законодавчо змiнивши Конституцiю України, передавши владу трудя-
щим, буду боротися за вiдновлення i змiцнення правових основ соцiа-
лiстичного ладу,  переваг суспiльної власностi на засоби виробництва 
наряду  з  розвитком iнших  форм  власностi,  гарантованих  соцiально-
економiчних прав i свобод наших громадян  та  їх нацiонально-куль-
турну i  мовну рiвноправнiсть”.  В  реалізації  своїх  намірів  В.  Пусто-
войтов настроєний співпрацювати не лише з комуністичною партією. В 
своїй  передвиборчій  програмі  він  також  зазначає,  що  пiдтримка 
виважених програм економiчного та екологiчного вiдродження Крив-
басу буде завжди лежати в основi його спiвпрацi з мiською владою. 

В парламенті 3-го скликання В. Пустовойтов ввійшов до скла-
ду фракції КПУ. В липні 1998 року він стає членом Комітету Верхов-
ної Ради України з питань прав людини,  національних меншин  і  між-
національних відносин.

Протягом своєї депутатської діяльності В. Пустовойтов неод-
норазово приймав участь у мітингах та страйках, організованих кому-
ністичною партією на території Дніпропетровської області. Так в жовт-
ні 2000 року він взяв участь в мітингу-пікетуванні Дніпропетровської 
облдержадміністрації  з  приводу  підвищення  сплати  за  комунальні 
послуги, що був організований регіональним відділенням КПУ. Під час 
пікетування  біля  приміщення  облдержадміністрації  зібралися  пред-
ставники КПУ від 22 районів і 13 міст Дніпропетровської області, в ці-
лому 7 тисяч чоловік. Головною метою проведення мітингу було зая-
вити свій протест проти значного погіршення життя простих людей і 
затребувати рішучих дій влади на захист інтересів городян. На цьому 
мітингу, спільно з іншими керівниками КПУ регіону, В. Пустовойтов 
виступив  з  промовою,  а  після  закінчення  акції  відповів  на  багато-
численні запитання пересічих учасників мітингу (Правда Приднепро-
вья. – 11.2000).
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Рябченко Олександр Володимирович

Народний  депутат  України

Загальна інформація

Народився 25 серпня 1953 року в м. Дніпропетровську.
З 1971 по 1976 рік навчався в Дніпропетровському державно-

му університеті на механіко-математичному факультеті за фахом “Ди-
наміка і міцність машин”, отримав кваліфікацію інженера-механіка. З 
1976 року по 1979 рік – аспірант Дніпропетровського державного уні-
верситету. З січня 1980 року – молодший науковий працівник, з 1986 
року – старший науковий працівник, з 1988 по 1990 рік – завідуючий 
лабораторії економічних методів управління Всесоюзного науково-до-
слідного і конструкторсько-технологічного інститутут трубної проми-
словості в м. Дніпропетровськ. 

З березня 1990 року по 1993 рік - депутат міської ради, голова 
постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів і економіки 
Дніпропетровської міськради. З липня 1993 по липень 1994 року – го-
лова правління АБ “Муніципальний банк”. 

З  квітня  1994  року  до  квітня  1998  року  народний  депутат 
України 2-го скликання від Вузівського  виборчого округу  №75 Дні-
пропетровської області. Був лідером протягом двох турів. У першому 
турі за нього проголосувало 31,94% з 64,3% виборців, які прийшли до 
виборчої дільниці. А в другому турі за О.В. Рябченко віддали голоси 
64,07% з 56,1% електорату. З липня 1994 по вересень 1996 рік – заступ-
ник голови Комісії з питань фінансів і банківської діяльності. З вересня 
1996 року по квітень 1998 року – голова Контрольної комiсiї Верховної 
Ради України з питань приватизацiї.

 На парламентських виборах 1998 року О.В. Рябченко балату-
вався  до  Верховної  Ради  3-го  скликання за  виборчим округом №25 
Дніпропетровської області, де одержав перемогу. За нього протолосу-
вало 23,1% з 58,7% виборців,  що взяли участь у голосуванні.  Також 
О.В. Рябченко висувався кандидатом в народні депутати України від 
Всеукраїнського об'єднання  “Громада” (№43 в списку).  З липня 1998 
року – член Комітету з питань економічної політики, управління на-
родним  господарством,  власності  та  інвестицій,  голова  Спеціальної 
контрольної комісії з питань приватизації України. З травня 1998 член 
фракції ПЗУ.

Володіє англійською мовою.
Одружений. Має сина. 

Громадсько-політична діяльність  у  дзеркалі  преси

О. Рябченко двічі обирався до складу Верховної Ради України 
від  Дніпропетровської  області.  В  попередньому  складі  парламенту 
О.Рябченко як і багато інших депутатів, обраних від Дніпропетровської 
області на той час, входив до складу групи “Єдність”, яку очолював 
П.Лазаренко. В червні 1994 року постановою Верховної Ради України 
О. Рябченка було затверджено членом Комісії з питань фінансів і бан-
ківської діяльності ВР України. З квітня 1995 року він є членом Комісії 
з розробки Податкового кодексу України. З вересня 1996 по квітень 
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1998 року О. Рябченко очолює парламентську Контрольну комісію з 
питань приватизації. Під час виборів до Верховної Ради 1998 року в 
своїй передвиборчій програмі О. Рябченко зазначав: “Чотири роки то-
му з волі виборців я став народним депутатом України. За цей час не 
збагатився, не маю рахунків у банках, не придбав ані машини, ані дачі. 
Усе  моє  надбання  –  безцінний  досвід  державної  і  законодавчої  ді-
яльності  на  професійному рівні… Я був  і  залишаюсь  чесним перед 
своїми виборцями, мені не соромно дивитись їм в очі. Ні на один день 
я  не  поривав  зв’язки  з  ними,  намагався  бути  їм  корисним.  Я  не 
політиканствував у Верховній Раді, а виконував конкретну, практичну 
роботу”.  Дійсно,  О.  Рябченко  завжди  демонстрував  себе  як  людина 
конкретних справ, не був замішаний ні в яких політичних скандалах. 
Після своєї перемоги на виборах до ВР в 1998 році О. Рябченко за-
значав: “Я человек глубоко беспартийный и буду держаться до конца. 
И надеюсь, что здравый смысл и Конституция победят. Но если в кон-
це концов вынудят сделать этот выбор, я выберу такую политическую 
фракцию, которая наименее политическая” (Наше місто. – 05.05.1998). 
На думку О. Рябченка, в 1998 році виборці отримали не той парламент, 
який обирали, і це насамперед пов’язано з тим, що депутати, обрані по 
можаритарним округам, вимушені ввійти до складу фракцій, які будуть 
сформовані  за  партійною  приналежністю:  “С  первых  дней  в  парла-
менте нет равновесия между депутатами,  победившими по одноман-
датным округам,  и  избранными по партийным спискам.  Более  того, 
фракции предполагается создавать по партийной принадлежности. Та-
ким  образом,  беспартийные  и  члены  других  партий,  не  набравших 
“проходного  балла”  должны будут  примкнуть  к  той  или  иной  пар-
тийной  фракции  и  подчиняться  ее  дисциплине,  то   есть,  хотят  они 
этого или нет, проводить в парламенте линию этих партий” (Наше мі-
сто. – 05.05.1998). Тому в травні 1998 року О. Рябченко вступає, як на 
його  погляд,  до  найменш заполітизованої  фракції  ПЗУ,  про яку  го-
ворить:  “Доволен  тем,  что  фракция  не  занимается  пропагандой 
политических  позиций”  (Семь  дней.  –  05.1998).  Під  час  парламент-
ських   виборів   1998  року,  О.  Рябченко одночасно балотується  по 
мажоритарному  виборчому  округу  і  окрім  того,  висувається  канди-
датом  в  депутати  від  партії  “Громада”,  де  значиться  у  виборчому 
списку партії під №43.

В парламенті  третього скликання О.  Рябченко знову очолив 
Контрольну комісію з питань приватизації. Голова Контрольної комісії 
з приватизації О. Рябченко вважає, що доцільніше було б продавати на 
біржах великі підприємства – контрольними пакетами акцій, щоб до 
нас прийшли серйозні інвестори (Зоря. – 15.02.2000). Але на сьогод-
нішній день Фонд державного майна, за словами Рябченка, максимум 
може  виставити  на  конкурс  40%  акцій  (Киевские  ведомости.  – 
20.11.2000). В 2000 році О. Рябченко ввійшов до складу комісії з при-
ватизації  “Укртелекома”.  Після  підписання закону про приватизацію 
“Укртелекома” О. Рябченко зазначав: “По “Укртелекому” изменения в 
закон должны быть обязательно. Иначе просто нет смысла продавать” 
(Киевские ведомости.  –  20.11.2000).  В той же час  Фонд державного 
майна збирався виставити на продаж деякі крупні стратегічно важливі 
підприємства,  як-то три Обленерго.  Відносно самого процесу прива-
тизації, який проводится Фондом державного майна, О. Рябченко за-
значав: “…я считаю, что проблема в другом: концепция приватизации 
через одного финансового советника – тупиковая… При существую-
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щей сегодня системе  в  случае  неудачной продажи,  естественно,  все 
свалят на советника, как это уже было, и никаких выводов не будет 
сделано…  В  крайнем  случае  пакеты  можно  продавать  через  двух 
советников.  Но  самый  лучший  вариант  –  это  пара  финансовых 
советников плюс непосредственный продавец ФГИ” (Киевские ведо-
мости. – 20.11.2000). В цілому ж О. Рябченко був задоволений програ-
мою приватизації, розробленою ФГІ, і назвав її однією з найкращих за 
останні 5 років (Голос України. – 17.11.2000). 

У вересні 1999 року Кабінет Міністрів затвердив до продажу 
акції  304  ОАО,  створених  на  базі  хлібозаготівельних  підприємств, 
офіційна  аргументація  цих  дій  була  така:  “забезпечення  додаткових 
надходжень  коштів  від  приватизації  в  держбюджет”,  на  думку 
О.Рябченка, в той час держава продає ці підприємства як “последние 
штаны” (День. – 03.09.1999). Відносно приватизації житла О. Рябченко 
вважає, що в Україні вже приватизовано 57% житла, але він не бачить 
сенсу в 100%-ній  приватизації (Киевские ведомости. – 29.12.1999).

О. Рябченко неодноразово виступав з критикою дій уряду на 
чолі з В. Пустовойтенком і вважав, що Верховній Раді не вдалося ство-
рити дієвий уряд, який зміг би “тримати” ситуацію в державі. На його 
погляд, загальний склад уряду,  очолюваного В. Пустовойтенком, ви-
кликає багато питань, а що стосується питань енергетики, яку О. Ряб-
ченко вважає найбільш “вогненебезпечною” галуззю, то, на його по-
гляд, ситуація  на той час  була просто провальною. В керівництві  ж 
уряду, на погляд О. Рябченка, чітких рішень нема: то домінує одна то-
чка зору, то інша. Взагалі він вважає, що за останні 2 роки, окрім роз-
мов і обговорень, урядом нічого серйозного не було зроблено (Днепр 
вечерний. – 15.09.1999). З іншого боку, О. Рябченко підтримував кан-
дидатуру  В.  Ющенка,  на  чолі  Кабінету  Міністрів,  вважаючи,  що: 
“Ющенко самая забойная реформаторская фигура для Украины” (Наше 
місто. – 29.01.2000). Більше того, О. Рябченко вважав, що якщо уряд 
реформаторів,  очолюваний В.  Ющенком,  провалиться,  то  наступний 
уряд буде страшним: “Нет, это не будет правительство коммунистов, 
возродится административная система. Но мы все надеемся на лучшее” 
(Наше місто. – 29.01.2000). Але пізніше О. Рябченко виступив з крити-
кою і дій уряду В. Ющенка, так після підвищення комунальних тари-
фів він заявляв: “Повышение коммунальных тарифов – элемент нера-
зумной политики правительства. Расчитывать на то, что люди станут 
больше  платить,  -  позиция  глупая.  Платить  больше  не  станут…” 
(Днепровская правда – 01.12.2000 ).     

Ім’я О. Рябченка досить часто можна зустріти в місцевих ЗМІ, 
він  активно  співпрацює  з  клубом  “Ринкових  реформ”  у  Дніпропет-
ровську,  який  часто  проводить  брифінги  для  журналістів,  регулярно 
дає інтерв’ю місцевим телеканалам і газетам на актуальні теми, які сто-
суються діяльності Верховної Ради і уряду. Окрім цього, час від часу 
проводить  зустрічі  з  виборцями  свого  округу.  Останні  соціологічні 
опитування показують, що О. Рябченко один із найбільш відомих депу-
татів в Дніпропетровську серед інших депутатів-дніпропетровців. Не-
даремно місцеві ЗМІ прогнозували появу О. Рябченка, як кандидата на 
посаду мера м. Дніпропетровська у 1999 році. Але, як і більшість про-
гнозованих кандидатів на посаду міського голови, О. Рябченко участі у 
виборах не брав, більше того, з самого початку передвиборчої кампанії 
О.Рябченко  спеціально  приїздив  до  Дніпропетровська  з  ціллю  під-
тримати кандидатуру І. Куліченка на посаду міського голови. На думку 
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О.Рябченко, І.  Куліченко є самою найбільш кандидатурою на посаду 
головного керівника міста (Наше місто. – 03.12.1999).

О. Рябченко виступає за надання більших повноважень регіону 
і вважає, що надання регіонам більших прав є залогом економічного 
росту (Днепр вечерний – 14.04.2000). Тому під час прийняття бюджету 
О.Рябченко  піддав  критиці  деякі  його  положення,  що  стосувалися 
фінансування  регіонів:  “Между  бюджетом-2000  и…бюджетом-2000. 
От  первого  до  второго  чтения  Днепропетровская  область  теряет  66 
миллионов, Донецкая – 93  миллиона гривен, а все остальные… Тоже 
теряют. Кроме Киева и Крыма” (Вести Приднепровья. – 28.01.2000). В 
іншому своєму інтерв’ю О. Рябченко зазначав: “Немає нічого гіршого, 
ніж говорити про підвищення ролі регіонів і в той же час обмежувати 
їх у коштах” (Зоря – 15.02.2000).

На президентських виборах 1999 року О. Рябченко підтримав 
кандидатуру Л.  Кучми  і  поставив свій  підпис в  зверненні  народних 
депутатів, обраних від Дніпропетровської області на підтримку Л. Куч-
ми (Днепр вечерний – 29.10.1999). До проведення референдуму О. Ряб-
ченко поставився дещо скептично, так, в квітні 2000 року на семінарі,  
який організував Дніпровський центр соціальних досліджень, відпові-
даючи на запитання журналістів,  він зазаначав:  “После референдума 
мы потеряем еще часть демократических завоеваний. В том виде, в ка-
ком Верховный Совет сложится на основании законодательной реали-
зации решений референдума,  он  будет  еще более  зависимым от ис-
полнительной власти. Что касается самого референдума. Да, действи-
тельно, это форма прямой демократии. Однако уборщица не может ре-
шать  сложные  проблемы  государственного  устройства.  Это  ведь  не 
1917 год. Что может сказать по вопросам референдума не искушенный 
в политике гражданин, если даже я, депутат парламента, не могу одно-
значно  утверждать,  нужен  или  не  нужен  нам  двухпалатный  парла-
мент?” (А.В. Рябченко. Проблемы разграничения функций центра и ре-
гиона  в  современной  Украине.//  Референдум  на  Днепропетровщине. 
Материалы семинара ДЦСИ. – 2000). 

В квітні 2001 року О. Рябченко дав інтерв’ю місцевій газеті 
“Днепр вечірній”, в якому підбив деякі підсумки роботи парламенту за 
останній рік. В ньому О. Рябченко зазначив: “Для нашей страны сегод-
ня важней всего разработка законодательства не по политическим во-
просам,  а  по  экономическим  вопросам”  (Днепр  вечерний.  – 
03.04.2001). На думку народного депутата, парламентська більшість на 
сьогодні завжди знайде порозуміння, якщо треба буде голосувати по 
економічних питаннях, а не по політичних.  Відносно справи Гонгадзе 
О.Рябченко  відзначив: “Я эти события воспринимаю так: достаточно 
ли в каждом депутате силы, чтобы решить: закон – это  главное. И он 
должен исполняться независимо от того, идет ли речь о президенте или 
о рядовом гражданине. Никто не может быть обвинен в чем-либо, если 
это  сделано  не  в  порядке,  предусмотренном законом.  Если  же  верх 
возьмут политические обвинения, это будет означать, что завтра может 
быть обвинен любой. Закон должен стать главным фактором при рас-
смотрении любого спора, как бы ни казалось, что все и так очевидно” 
(Днепр вечерний. – 03.04.2001). О. Рябченко вважає справу Гонгадзе і 
“касетний скандал” серйозним випробуванням для демократії в Украї-
ні, але зазначає, що подібні випробування пройшли і інші країни світу:  
“Это серьезное испытание.  Но через  подобное проходят все  страны. 
Посмотрим на Америку. Разве нормально, когда исход президентских 
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выборов решает флоридский суд? Но американцы прошли это испыта-
ние, свято веря, что это и есть демократия. Как бы все ни выглядело 
странным, неестественным. Была соблюдена процедура. И мы должны 
пройти  испытания,  веря,  что  это  есть  элемент  нашей  демократии” 
(Днепр вечерний. – 03.04.2001).

О. Рябченко вважає, що: “Никто не может быть объявлен пре-
ступником до решения суда” (Днепр вечерний. – 03.04.2001).

1
1
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Сафронов Станіслав Олександович

Народний депутат України

Загальна  інформіція

Народився 17 червня 1956 року в с. Знам'янка Знам'янського 
району  Кіровоградської  області. 

В  1980  році  закінчив  Дніпропетровський  інститут  фізичної 
культури за фахом “викладач фізичного виховання”. З 1981 по 1982 рік 
працював  заготівельником  Новомосковського  райспоживтовариства 
Дніпропетровської облспоживспілки. З 1982 по 1985 рік – бриґадир, 
реалізатор радгоспу “Монагаровський” м Лівни Орловської області. З 
1985 по 1988 рік – завідуючий складу заготконтори Дніпропетровсь-
кого райспоживтовариства. В 1991 році закінчив Полтавський коопера-
тивний інститут за фахом “Економіка і організація заготівлі продуктів 
сільського господарства”, здобув  кваліфікацію  економіста. З 1988 по 
1997 рік – майстер, керівник комплексу ”Модуль”, директор Дніпро-
дзержинського  виробничого  комбінату  Дніпропетровської  області.  З 
1997 року – голова  ради акціонерів АТЗТ “Дніпродзержинський завод 
продтоварів”. 

З березня 1998 року народний депутат України 3-го скликання 
від виборчого округу №30 Дніпропетровської області. За нього  прого-
лосувати з'явилось 12,4% з 60,6% виборців, які прийшли до виборчої 
дільниці. Член Всеукраїнського об'єднання “Громада”. Також з березня 
1998 року кандидат в народні депутати України від Всеукраїнського 
об'єднання “Громада”, №162 в списку. З липня 1998 року – член  Комі-
тету з питань економічної політики, управління народним господарст-
вом, власності та інвестицій ВР України. З травня 1998 по березень 
1999 року – член фракції  “Громада”. З березня 1999 року – уповнова-
жений  представник фракції  “Батьківщина”.

Кандидат економічних наук. В 1997 році захистив кандидат-
ську дисертацію на тему “Трансформація економічних функцій держа-
ви в перехідний період” в Дніпропетровському державному аграрному 
університеті.

Громадсько-політична діяльність у дзеркалі преси

В  1998  році  на  виборах  до  Верховної  Ради  С.  Сафронов 
балотувався  одночасно  по  мажоритарному  округу  №30  Дніпропет-
ровської  області,  а  також за  партійним списком партії  Громада  під 
№162. До парламенту третього скликання С. Сафронов потрапив завдя-
ки своїй перемозі по мажоритарному округу №30 Дніпропетровської 
області. В липні 1998 року С. Сафронов стає членом Комітету з питань 
економічної політики, управління народним господарством, власності 
та інвестицій, а в травні 1998 року визначається зі своєю фракційною 
приналежністю входячи до складу фракції “Громада” де перебуває до 
березня 1999 року.  В березні  1999 року С. Сафронов переходить до 
фракції “Батьківщина”.

Протягом своєї депутаської діяльності С. Сафронов постійно 
зустрічається з народними депутатами місцевох рад  Дніпропетровсь-
кої області. Так в листопаді 1999 року С. Сафронов приймав участь у 
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зустрічі народних депутатів з губернатором Дніпропетровської області 
М.Швецем. Під час цієї зустрічі бговорювалася ситуація, яка склалася 
після першого туру президентських виборів,  а також інші проблеми. 
(Днепр Вечерний. – 12.11.1999).  В грудні 2000 року С. Сафронов взяв 
участь в роботі 14 сесії областної ради 23 скликання, на якій в тому 
числі розглядалися питання “Про уточнення показників обласного бю-
джету на 2000 рік” (Зоря. – 21.12.2000). Відомо, що керівництво обла-
сної  ради неоднарозово наголошувало на налагодженні плідної спів-
праці з депутататами-дніпропетровцями при вирішенні питань, пов’я-
заних з бюджетом області. 

В 1999 році під час президентських виборів С. Сафронов не 
підписався під зверненням депутатів від Дніпропетровської області с 
закликом проголосувати за Л. Кучму. З іншого боку він не виступав з 
будь-якою критикою на адресу Президента  та уряду.

В грудні 1999 року в Верховній Раді відбулося голосування по 
кандидатурі  прем’єр-міністра  України  В.  Пустовойтенка,  якого  було 
запропоновано знову обрати на посаду головови уряду.  Кандидатура 
В.Пустовойтенко не була затверджена. С. Сафронов прокоментував ці 
події так: “Думаю, в основе результатов голосования – политические 
интриги,  а  не  желание  экономических  реформ”  (Голос  України.  – 
15.12.1999).
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Тигипко Сергій Леонідович

Народний депутат України

Загальна  інформація

Народився 13 лютого 1960 року в с. Драґонешти Ла-зовського 
району, Молдова. 

З 1977 по 1982 рік навчався  в  Дніпропетровському металур-
гійному інституті за фахом “Ливарне виробництво чорних і кольорових 
металів”, здобув кваліфікацію “інженер-металург”. З  1982 по 1984 рік 
служив в армії. З 1984 по 1986 рік – секретар комітету комсомолу, заві-
дуючий відділом і заступник директора з навчально-виробничої роботи 
Дніпропетровського механіко-металургічного технікуму. З 1986 року – 
завідуючий  відділу  аґітації  та  пропаґанди  Дніпропетровського  МК 
ЛКСМУ;  завідуючий  відділу  аґітації  та  пропаґанди Дніпропетровсь-
кого ОК ЛКСМУ. З вересня 1989 року по жовтень 1991 року – перший 
секретар Дніпропетровського ОК ЛКСМУ. З жовтня 1991 року по лю-
тий 1992 року – заступник голови правління комерційного банку “Дні-
про”. З березня 1992 року по квітень 1997 року – голова правління  ко-
мерційного банку “Приватбанк” (м. Дніпропетровськ). 

З листопада 1994 року по травень 1997 року – позаштатний 
консультант Президента України з питань грошової політики. З квітня 
по  липень1997 року –  віце-прем'єр-міністр  України  з  питань  еконо-
мічної  реформи.  З липня 1997 року –  член Вищої  економічної  ради 
Президента України, а також обіймає посаду заступника голови Дер-
жавної  комісії  з  проведення  в  Україні  адміністративної  реформи.  З 
липня 1997 року по грудень 1999 року – віце-прем'єр-міністр  України 
з питань  економіки. У 1997 – 2000 роках – голова Національної ради з 
питань статистики при Президентові України. З листопада 1997 року – 
голова Експертної ради з питань страхування при Кабінеті  Міністрів 
України. З червня 1998 року по липень 2000 року – голова  Комісії з 
питань повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно зна-
ходяться  за  її  межами.  З  1998  року  –  голова  Міжнародного  еконо-
мічного комітету СНД (МЕК СНД). З липня 1998 року – голова  Міжві-
домчої комісії з питань регулювання ринку продовольства, цін і дохо-
дів  сільсько-господарських  товаровиробників.  З  серпня  1999  року  – 
представник України в Економічній раді СНД. З листопада 1997 року 
по лютий 1999 року - член Комісії з питань аграрної та земельної ре-
форми при Президентові України. З грудня 1999 року по липень 2000 
року – міністр економіки України. З лютого 2000 року - член Коор-
динаційної ради з питань державної служби при Президентові України; 
а також  член української частини Стратегічної ґрупи з питань україно-
російських взаємовідносин. З 17 лютого 2000 року входить до складу 
таких Урядових комітетів як: Урядовий комітет економічного розвит-
ку, Урядовий комітет соціального та гуманітарного розвитку,  Урядо-
вий комітет з реформування паливно-енергетичного комплексу, Урядо-
вий комітет з реформування аграрного сектору та з питань екології. З 
квітня 2000 року – член Національної ради з питань молодіжної полі-
тики при Президентові України. З травня 2000 року – голова  Митно-
тарифної ради України. 
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З червня 2000 року - народний депутат України 3-го скликання 
від виборчого округу №36 Дніпропетровської області. За нього прого-
лосувало 58,9% з 53,0% виборців, які  прийшли до виборчої дільниці. З 
липня 2000 року член ґрупи “Трудова Україна”. З березня по жовтень 
2000 року - член Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в 
Україні. З жовтня 2000 року - член Комітету з питань фінансів і банків-
ської діяльності. З лютого по листопад 2000 року - член Ради націо-
нальної безпеки і оборони України. 

 Кандидат економічних наук. В 1996 році захистив дисертацію 
на тему “Формування  і  державне реґулювання системи комерційних 
банків України”.

Одружений. Має  доньку.

Громадсько-політична  діяльність  у  дзеркалі  преси

В травні 2000 року Кабінет Міністрів, очолюваний В. Ющен-
ком, залишив міністр економіки С. Тигипко, котрий написав заяву про 
свою добровільну відставку. На посаду міністра економіки С. Тигипко 
був  призначений  в  грудні  1999  року,  до  цього  він  працював  віце-
прем’єр-міністром з  питань економіки  в  уряді  В.  Пустовойтенка.  14 
грудня 1999 року В. Пустовойтенко звільнив посаду прем’єр-міністра. 
В ЗМІ на той час відмічалось декілька претендентів на посаду нового 
голови уряду, серед яких називалися С. Тигипко, В. Ющенко, Л. Дер-
кач, А. Кінах, М. Азаров (Голос України. – 16.12.1999). Сам С. Тигипко 
підтримував кандидатуру В. Ющенка і заявляв: “В. Ющенко – это са-
мый удачный выбор, который можно было сделать Украине, учитывая 
все  факторы,  которые  влияют  на  экономику  страны”  (День.  – 
18.12.1999).  “Я  уверен,  что  Виктор  Андрееевич  самый  подходящий 
человек, который может возглавить правительство. И я готов предло-
жить  ему  свое  сотрудничество”  (Сегодня.  –  18.12.1999).  В  той  час 
Ю.Тимошенко  відмічала,  що  більш  реальною  є  можливість  пред-
ставлення в парламент кандидатури голови Нацбанку В. Ющенка ніж 
кандидатури С. Тигипка, оскільки на її погляд кандидатуру С. Тигипко 
ніхто підтримувати не хоче. За її словами: “Тигипко несколько лет ра-
ботая  главным реформатором  страны,  ничего  не  инициировал”  (Се-
годня. – 16.12.1999). Так чи інакше новим керівником уряду було при-
значено В. Ющенка, а С. Тигипко був призначений міністром економі-
ки в новосформованому Кабміні. Під час своєї роботи в Кабінеті Мі-
ністрів В. Ющенка, і після своєї відставки С. Тигипко неодноразово да-
вав позитивну оцінку діяльності уряду. Причому, за словами міністра 
економіки,  йому  краще  працювалось  в  уряді  Ющенка  аніж  в  уряді 
В.Пустовойтенка Так, порівнюючи діяльність двох урядів в одному із 
своїх інтерв’ю, він відмічав: “Премьеры, конечно, совершенно разные, 
–  безусловно,  у  каждого  есть  свои  плюсы  и  свои  минусы,  –  и 
естественно,  постановка  задач  совершенно  разная…  Методы  теперь 
другие.  Точнее,  инструментарий был один и тот же,  но приоритеты 
были разными. Помните, как жестко Валерий Павлович решал “вопро-
сы” во дворце “Украина”, да и мне приходилось буквально ночевать с 
директорами предприятий в большом зале Кабмина. Сейчас приоритет 
отдан экономическим, финансовым методам… Я уже больше трех лет 
работаю в  правительстве  и  могу  сравнивать:  сейчас  надо мною нет 
“погонялы” (День. – 06.04.2000). Під час формування нового Кабінету 
Міністрів Президент України Л.  Кучма  підписав  Указ  “Про зміни в 
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структурі центральних органів виконавчої влади”, який позитивно оці-
нив тоді  виконуючий обов’язки віце-прем’єра С.  Тигипко.  В своєму 
інтерв’ю С. Тигипко відмічав, що за допомогою цього указу: “Кабмин 
стал  более  коллегиальным,  а  министры  получили  больше  полномо-
чий…Главное, чего удастся добиться, уменьшить возможность корруп-
ции  и  злоупотреблений.  Остающимся  чиновникам  почти  в  полтора 
раза  повысили  должностные  оклады”  (Киевские  ведомости.  – 
20.12.1999).  Одна із головних проблем, яка, на погляд С. Тигіпка, так і 
залишилася невирішеною в уряді В. Ющенка, це проблема “ключових 
спеціалістів”: “Я думаю, что решение проблемы ключевых специалис-
тов – это одна из главных проблем, которую правительство пока не ре-
шило. Этих людей обязательно нужно каким-то образом закрепить, со-
здать им нормальные условия работы” (День. – 06.04.2000). Після де-
кількох місяців роботи уряду В. Ющенка, С. Тигипко звітував про ріст 
промислового виробництва в Україні в січні-лютому 2000 року, який 
склав 10,2%. За його словами, найбільші темпи росту були досягнуті в 
легкій  та  харчовій,  а  також  деревообробній  і  целюлозно-паперовій 
промисловості.  Виробництво  в  кольоровій  металургії  виросло  на 
25,5%,  чорній  металургії  –  на  15,4%,  хімічній  і  нафтохімічній  про-
мисловості – на 14%, в енергетикціц – на 4,2%. Спад, на його погляд, 
був  помічений  лише  в  паливній  промисловості  на  16,2%  (Киевские 
ведомости.  –  14.03.2000).  Але  вже  в  квітні  2000  року  на  четвертій 
Міжнародній банківській конференції, яку ще в 1993 році започаткував 
“Приватбанк”, С. Тигипко, говорячи про темпи промислового росту в 8 
із 10 основних галузей економіки за перший квартал 2000 року (збіль-
шення інвестицій на 26%, доходів населення-на 12%, ВВП – на 5,6%), 
заявив: “Эти положительные сдвиги не имеют под собой достаточно 
стойкой  основы.  Большей  частью  это  следствие  инерционных  про-
цессов IV квартала 1999 года, связанных с девальвацией гривни и со-
кращением задолженности по заработной плате” (Киевские ведомости. 
– 29.04.2000). С. Тигипко не разу не виступив в офіційній пресі з кри-
тикою дій В. Ющенка і очолюваного ним Кабінету Міністрів, здебіль-
шого позитивно оцінюючи діяльність уряду в цілому. З іншого боку мі-
ністр економіки не піддавався критиці з боку голови уряду. Тому до-
бровільна відставка міністра економіки в травні 2000 року стала для 
деяких ЗМІ неочікуваною, так газета “День” від 16 травня 2000 року 
писала:  “Информация  о  возможной  отставке  министра  экономики 
С.Тигипко, которая вначале казалась невероятной в силу хотя бы того, 
что никакой резкой публичной критики, в отличие от энергетического 
блока Кабмина Сергей Леонидович не знал…”. Прес-служба міністра 
економіки прокоментувала на той час відставку С. Тигипка наступним 
чином: “С понедельника, 15 мая, Сергей Тигипко ушел в отпуск. Ряд 
организаций  Днепропетровщины  предложили  Сергею  Леонидовичу 
баллотироваться в народные депутаты по 36-му округу (г. Павлоград, 
Днепропетровской области)”. 

Вибори  на  виборчому  округу  №36  були  призначені  на  25 
червня  2000  року  в  зв’зку  з  припиненням  повноважень  народного 
депутата  України  І.  Кириленка,  який  в  той  час  вже  був  міністром 
аграрної політики. На 25 травня 2000 року було зареєстровано 12 кан-
дидатів в народні депутати по 36-му виборчому округу (Вісті Придні-
пров’я. – 01.06.2000). Частина кандидатів зняла свої кандидатури, тому 
на час виборів С. Тигипко мав вже 7 суперників. Місцева газета “Дне-
провская правда” під час передвиборчої кампанії писала: “Очевидно, 
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что, несмотря на обилие кандидатов, выборы в павлоградском округе 
большой интриги нам не подарят. Во всяком случае, если С. Тигипко 
не  передумает  расстаться  с  министерским портфелем”  (Днепровская 
правда. – 23.05.2000). Газета “День” писала в той час: “Уже сейчас в 
36-м округе  о  своих  видах  на  депутатство  заявили представители  и 
областные лидеры пяти политических партий… Вряд ли, однако, они 
смогут  составить какую-либо конкуренцию такой известной на Дне-
пропетровщине фигуре как С. Тигипко, возглавлявшему во времена со-
циализма обком комсомола, а затем в течение пяти лет крупнейший в 
регионе КБ “Приватбанк” (День. – 18.05.2000). Дійсно, без особливих 
зусиль С. Тигипко переміг по виборчому округу №36, за нього прого-
лосувало 58,9% виборців. Кандидатуру С. Тигипка під час передвибор-
чої кампанії підтримував і М. Швець, який на одній із робочих прес-
конференцій відзначив: “Нам усім хотілось, аби на місце Івана Кири-
ленко  було  обрано  такого  ж  професіонала  і  патріота  Дніпропетров-
щини”. На особисту думку М. Швеця, таким є донедавній міністр еко-
номіки С. Тигипко (Зоря. – 03.06.2000).

В той же час на початку своєї передвиборчої кампанії С. Ти-
гипко не робив ніяких коментарів щодо причин своєї відставки. 30 тра-
вня 2000 року Дніпропетровську область відвідав голова уряду рефор-
маторів В. Ющенко, який своє відношення до участі у виборах С. Ти-
гипко прокоментував наступним чином: “Давайте смотреть на прави-
тельство  как  на  команду  ответственных  людей,  политиков,  которые 
могут  видеть  свое  будущее,  особенно с учетом процессов,  происхо-
дящих сегодня в политической жизни… Я считаю, что каждый член 
правительства имеет право выбора… И я публично заявляю, что в тех 
обстоятельствах Сергей Леонидович поступил верно. Был мой совет, я 
попросил Сергея Леонидовича публично прокомментировать свои дей-
ствия. Его комментарии будут. И я считаю, не стоит далее делать на 
этом акцент” (Киевские ведомости. – 03.06.2000). Свій вчинок і став-
лення до уряду В. Ющенка, С. Тигипко прокоментував наступним чи-
ном: “Ідеологічно, скажімо, ідейно я абсолютно підтримую цей уряд. 
Перебуваючи у Верховній Раді,  буду підтримувати  і  Ющенка,  і  цей 
уряд… Основна причина, яка сьогодні, на мій погляд, заважає більш 
конструктивно працювати уряду – це проблема взаємодії з Верховною 
Радою” (За матеріалами ДІНАУ, Наше місто. – 30.05.2000). Вже після 
свого обрання народним депутатом під час слухання звіту уряду в пар-
ламенті за останні півроку діяльності, коментуючи доповідь В. Ющен-
ка, С. Тигипко відзначав, що є достатньо багато позитивних моментів, 
пов’язаних з діяльністю уряду В.  Ющенка, зокрема ріст обсягу вну-
трішнього валового продукту і зменшення боргів по соціальних випла-
тах. В той же час він зазначив, що уряд не прийняв кардинальних захо-
дів  для  запобігання  загостренню  ситуації  в  енергетиці  (Факты.  – 
18.07.2000). Пізніше Тигипко зазначав, що слабими місцями Кабміну 
вважає недостатню роботу над адміністративною реформою (Сегодня. 
– 04.12.2000).

В парламенті 3-го скликання С. Тигипко ввійшов в липні 2000 
року до складу групи “Трудова Україна”,  а в жовтні 2000 року став 
членом Комітету з питань фінансів і банківської діяльності. 18 листо-
пада 2000 року на другому  позачерговому з’їзді партії “Трудова Украї-
на” С. Тигипко одноголосно був обраний головою партії. Після свого 
обрання на з’їзді партії С. Тигипко заявив: “Мы должны стремиться к 
власти, не бояться и не стыдиться этого стремления, поскольку власть 
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нам нужна для построения гармоничного и цивилизованного общест-
ва” (Киевские ведомости. – 20.11.2000). На цьому ж з’їзді представни-
ки “Трудової України” обрали основні напрямки подальшого розвитку 
партії і пообіцяли звільнити країну від бюрократів. У грудні 2000 року,  
проводячи першу програмну прес-конференцію партії “Трудова Украї-
на”, С. Тигипко підтвердив, що очолювана ним партія буде прагнути 
стати  “партією  влади”,  але  під  цим  розуміється  не  прагнення 
політичної сили дорватися до важелів держуправління, а “представляя 
народу свою программу, пройти в парламент, создать в нем устойчивое 
большинство,  вместе  с  Президентом  сформировать  правительство, 
приняв, по возможности, в нем участие, а затем отработать перед наро-
дом оказанное доверие” (Киевские ведомости. – 04.12.2000). На цій же 
прес-конференції  екс-міністр  економіки  нагадав,  що  зостається  при-
хильником не партійного, а коаліційного методу формування Кабінету 
Міністрів. В лютому 2001 року С. Тигипко запропонував віддати опо-
зиції пост одного із заступників голови ВР, а також закріпити за ним 
декілька комітетів. На його погляд, таким чином опозиція буде мати, 
що називається,  свій  голос  і,  що найбільш важливо,  з  неї  в  такому 
випадку  можна  буде  питати  про  прорахунки  та  недоліки  (Факты  – 
01.03.2001). Також в грудні 2000 року С. Тигипко, відмовився від де-
путатської  недоторканості  і  подав  заяву  І.  Плющу з  проханням про 
зняття з  нього депутатської  недоторканості.  Цей крок він  мотивував 
численними  вимогами  виборців  його  округу  відносно  прискорення 
імплементації  результатів референдуму (Сегодня. – 06.12.2000).

У квітні  2001 року Дніпропетровськ  відвідали представники 
партії “Трудова Україна” С. Тигипко, І. Шаров, В. Пінчук, А. Костусев, 
І. Богословська, В. Гошовська, А. Деркач, Ю. Іоффе. Під час робочих 
зустрічей  з представниками влади та трудовими колективами С.  Ти-
гипко виклав основні програмні засади партії і своє особисте бачення 
подальшого розвитку цього політичного об’єднання. Під час зустрічі в 
Дніпропетровській облдержадміністрації він зазначив: “Мы стремимся 
к власти не ради удовлетворения личных амбиций. Сегодня Украина 
переживает самый тяжелый период за всю свою новейшую историю. 
Работоспособные  мужчины  и женщины не могут  обеспечить  себя  и 
своих детей. И хотя официальный уровень безработицы составляет по-
рядка 4,2%, практически 30% населения не имеют возможности рабо-
тать… Выход из сложившейся ситуации, на наш взгляд, находится пре-
жде всего в политической плоскости. Именно эти обстоятельства заста-
вили меня лично идти в политику, именно эти обстоятельства заставят 
нас объединиться в партию “Трудовая Украина” (Днепровская правда. 
– 19.04.2001).  С. Тигипко також заявив: “Партия открыто провозгла-
сила своей идеологией союз труда и капитала. Мы убеждены, что ме-
жду ними нет идеологических противоречий”  (Днепровская правда. – 
19.04.2001).  
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Трофименко Лариса Сергіївна

                        Народний депутат України

                              Загальна  інформація

Народилася 15 лютого 1950 року в с. Грузьке Криворізького 
району Дніпропетровської області. 

З 1968 по 1972 рік навчалася  в Сімферопольському держав-
ному університеті  за фахом “Українська  мова і  література”,  здобула 
кваліфікацію філолога. З 1972 по 1973 рік – учитель української мови і 
літератури у Кадіївській СШ №2 Луганської області. З 1974 по 1975 рік 
– організатор позакласної роботи СШ №7 в м. Харькові. З 1977 по 1982 
рік – директор Лозуватської СШ№1 Криворізького району. З 1984 по 
1987 рік  навчалася  в Дніпропетровському сільскогосподарському ін-
ституті, здобула  кваліфікацію “вчений-агроном”. 

 З 1982 по 1987 рік – заступник голови, а з 1987 по 1992 рік –  
голова виконкому, Криворізької райради народних депутатів. З 1992 по 
1994 рік – представник Президента України в Криворізькому районі. З 
1994 по 1995 рік – голова Криворізької райради народних депутатів. З 
1995 по  1997  рік  –  голова  Криворізької  районної  державної  адміні-
страції. З 1997 по 1998 рік – голова Криворізької районної ради. 

В березні 1998 року обирається народним депутатом від ви-
борчого округу №37 Дніпропетровської області.За неї проголосувало 
22,4% з 75,2% виборців, які прийшли до виборчої дільниці. З травня 
1998 по березень 1999 року – член  фракції “Громада”. З березня по сі-
чень 2000 року – член групи “Незалежні”. З липня 1998 по січень 2000 
року – член Комітету з питань регламенту, депутатської етики та орга-
нізації роботи ВР України, а з січня по квітень 2000 року – член Комі-
тету з питань соціальної політики та праці.

Виховує доньку.

Громадсько-політична діяльність у дзеркалі преси

Під час виборчої кампанії 1998 року Л. Трофименко в своїй 
передвиборчій програмі зазначала: “Щиро i вiдверто скажу: душею вiд-
чула, розумом усвiдомила: час прийшов. Моє мiсце там, де, нажаль, не 
вистачає саме здорового жiночого глузду i розуму. Впевнена, що маю 
на це моральне право,  певнi  знання, практичний досвiд багаторiчної 
роботи в органах виконавчої влади. Менi до болю в серцi вiдомi про-
блеми села i мiста, їх розпач i застiй, життя селян та робiтникiв, якi ни-
нi доведенi до вiдчаю i зубожiння.

   Повiрте, сьогоднi рухати реформи у мiстi i на селi – повне 
безглуздя. Бо для цього немає необхiдної державної пiдтримки. Това-
ровиробник  вже  доостанку вичерпав  свої  внутрiшнi  резерви.  Еконо-
мiчна  криза  втягнула  сiльгосппiдприємства  агропромислового  ком-
плексу i вiтчизняну промисловiсть у непосильнi борги. Податкова i цi-
нова полiтика в цьому грають згубну роль.

   З позицiй керiвника я,  чесно кажучи,  вже не бачу шляхiв 
порятунку села власними силами. Тут, наголошую, потрiбна виважена, 
цiлеспрямована  полiтика уряду i пiдтримка її парламентом.  Досить їм 
йти  в  рiзнобiй.  Ставши  депутатом,  вiддаватиму  свiй  голос  саме  на 
пiдтримку розвитку агропрому,  галузей  промисловостi  через  законо-
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давчу базу. Вiдомо ж: працюватиме виробництво на повну силу – бу-
дуть кошти i на соцiальний розвиток села та соцiальний захист наших 
людей.

Пiдтримка моїх колег, трудових колективiв, вас, шановнi ви-
борцi, додаватимуть менi  впевненостi,  сил  i  рiшучостi наполягати на 
прискореннi пенсiйної реформи, на  яку так довго i терпляче чекають 
ветерани працi, фронтовики, нашi старенькi батьки. Про це я часто i ак-
тивно заявляла на сесiях обласної  ради народних депутатiв.

Глибоко поважаю усiх жiнок i особливо тих, якi мешкають у 
селi. Коли я бачу їх на фермах, в полi, на виробництвi – хочеться  їм 
просто низько вклонитися за їх терплячiсть, нiжнiсть i доброту. Розу-
мiю їх душу, щиро спiвчуваю їх нинiшньому становищу. Як керiвник, 
депутат  i  просто  жiнка я  все  роблю,  аби  допомогти  їм у  вирiшеннi 
життєвих проблем. Та  з трибуни парламенту вiдстоюватиму їх право в 
достатку i спокою ростити дiтей. А їх чоловiки щоб мали можливiсть 
матерiально забезпечити сiм'ю, мали роботу.

Нашi люди – багатство України. Вони повинні бути захище-
ними вiд усiх  негараздiв та бiд,  жити достойно, забезпечено.  Заради 
цього треба працювати в парламентi по совiстi. Тож, будь ласка, дайте 
менi такий шанс. Наперед дякую”.

Після свого обрання Л. Трофименко ввійшла в травні 1998 ро-
ку до складу фракції “Громада”, а також до комітету з питань Регла-
менту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Украї-
ни. В одному із своїх інтерв’ю Л. Трофименко відзначала, що на відмі-
ну від інших фракцій парламенту, фракція “Громада” не переслідує в 
своїй діяльності корисливих цілей: “…коли йде голосування за проекти 
законів, соціальну справедливість у державі, то депутати фракцій пар-
тії НДП, Руху, Партії зелених, та інші голосують проти таких законо-
проектів. …Коли йдеться про проблеми великої приватизації, особливо 
нафто-газового комплексу, то названі представники аж гонки скачуть, 
аби проект “пройшов”… Отож і судіть, чиї інтереси в парламенті від-
стоює праве крило” (Апостолівські новини. – 24.08.1998).  Л. Трофи-
менко також закликала до об’єднання спільних зусиль усіх жінок, що 
входять до складу парламента навколо єдиної мети: “…врятувати свій 
народ, від зубожіння, від геноциду” (Вісті Софіївщини. – 22.04.1998). В 
березні 2000 року Л. Трофименко вийшла зі складу фракції “Громада” і 
ввійшла до складу фракції “Незалежні”.
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Чернічко Олександр Михайлович

Народний  депутат  України

Загальна  інформація

Народився 17 листопада 1948 року у  м. Ясинувата Донецької 
областi в сім’ї робітника. Член Комуністичної партії України. 

У 1969 році закінчив Криворізький гірничо-механічний техні-
кум  за  фахом  “технік-технолог  зварювального  виробництва”.  Почи-
наючи з 1968 року працює електрозварювальником спочатку в  управ-
лiнні № 108  “Криворiжстальконструкцiї”, а  потім – в котельному цеху 
ремонтно-виробничого підприємства “Південьказенергоремонт”, м.Ал-
ма-Ата Казахської РСР. У 1969 – 1972 р.р. проходив службу в Радянсь-
кiй Армiї. В 1971 році вступає до КПУ. 

В 1972 році працював ґазоелектрозварником цеху технічного 
водопостачання і шламового господарства. З 1972 по 1987 рік працю-
вав змінним майстром, майстром з ремонту обладнання, начальником 
бюро з техніки безпеки і виробничого навчання. З 1987 року – старший 
механік цеху технічного водопостачання і шламового водопостачання 
Північного гірничо-збагачувального комбінату (ВАТ “Північний гірни-
чо-збагачувальний  комбінат”).  З  1993  року –  перший  секретар  Тер-
нівського РК КПУ.

 З березня 1998 року народний депутат України 3-го скликання 
від виборчого округу №34 Дніпропетровської області. За нього віддало 
голоси 18,2% з 70,9% виборців, які прийшли до виборчої дільниці. Та-
кож з березня 1998 року кандидат в народні  депутати України від КПУ 
за №224 в списку.  З липня 1998 року член Комітету з питань реґла-
менту, депутатської етики та організації роботи ВР України. З травня 
1998 року – член фракції КПУ. 

Одружений. Має дві дочки.

Громадсько-політична  діяльність  у  дзеркалі  преси

       Під час передвиборчої кампанії в 1998 році О. Чернічко 
висувався одночасно і як кандидат по мажоритарному виборчому окру-
гу №34, і як кандидат від Комуністичної партії України, де значився в 
виборчому списку партії  під №224.  В своїй передвиборчій  програмі 
О.Чернічко  зазначав,  що  його  програма  бузується  на  передвиборчій 
платформі комуністичної партії. Таким чином провідним гаслом перед-
виборчої програми О. Чернічка була теза: “Трудящимся – Советскую 
власть! Обществу – социализм! Украине – добровольный  союз равно-
правных братских народов!”. В своїй передвиборчій програмі О. Чер-
нічко був переконаний, що: “…власть должна быть отобрана у продаж-
ного чиновничества и  “новых украинцев” и конституционным путем 
возвращена трудящимся. Это будет Советская власть!.. Общество  при-
ступит  к  созданию  основ  и  развитию  социалистического  строя 
социальной  справедливости,  строя  трудящихся  и  для  трудящихся… 
Будет  создана  новая  добровольная  общность  -  Союз  равноправных 
братских народов… Человек труда станет главной ценностью государ-
ства и оно будет служить рабочим, крестьянам, учителям, молодежи, 
ветеранам, детям, военнослужащим, а не наоборот… Будет восстанов-
лен государственный и рабочий контроль… Рабочий возвратится на за-
вод и получит возможность трудиться и зарабатывать на достойную 
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жизнь… Крестьянин сможет работать в колхозе, совхозе или личном 
хозяйстве, своевременно получать достойное вознаграждение за свой 
труд… Директора предприятий, председатели колхозов, руководители 
учреждений, пользующиеся авторитетом трудовых коллективов, смо-
гут  при поддержке государства  и общества  раскрыть свой организа-
торский талант по восстановлению и развитию производства… Учи-
тель, врач, артист, художник, писатель, работник культуры и искусства 
почувствуют  оценку и всемерную поддержку общества  и Советской 
власти, станут истинными народными интеллигентами и сеятелями гу-
манизма, добра, правды… Женщины перестанут бояться рожать детей, 
смогут спокойно их растить, воспитывать и быть уверенными в их бу-
дущем. Будет внедрена специальная система защиты и поддержки ма-
теринства  и  детства…  Больные  получат  возможность  качественного 
лечения за  счет  государства,  лекарства  станут  доступными каждому 
нуждающемуся… Обманутым вкладчикам будут  поэтапно возвраще-
ны проиндексированные сбережения…заработная плата, пенсии и со-
циальные пособия будут увеличены и своевременно выплачиваться… 
Будут поименно названы преступники, виновные в развале государст-
ва, ограблении трудового народа, разбое над общенародной собствен-
ностью, за миллионы преждевременно умерших и неродившихся, уби-
тых,  искалеченных,  загнанных  в  петлю…  Будет  обеспечено  верхо-
венство права  и закона, а преступники должны сидеть за решеткой”.

О.  Чернічко здобув  перемогу по  мажоритарному виборчому 
округу  №34  Дніпропетровської  області  і  таким  чином  потрапив  до 
складу парламенту третього скликання. В травні 1998 року він увійшов 
до складу фракції КПУ, а в липні 1998 року став членом Комітету з 
питань  реґламенту,  депутатської  етики  та  організації  роботи  ВР 
України.
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Чукмасов Сергій Олександрович

Народний  депутат  України

Загальна інформація

Народився 7 серпня 1955 року в м. Дніпропетровську в сім'ї 
службовців.  В  1977 році  закінчив Дніпропетровський металургійний 
інститут (нині Національна металургічна академія), за фахом “Обробка 
металів тиском”, здобув  кваліфікацію  інженера-металурга. З 1977 до 
1885 р.р. – аспірант, завідуючий лабораторією Дніпропетровського  ме-
талургічного інституту.  З 1985 до 1990 рік – помічник  майстра, на-
чальник цеху, начальник відділу, Дніпропетровського трубопрокатного 
заводу ім. Леніна. З 1990 до 1994 року – докторант  кафедри обробки 
металів тиском, Дніпропетровського металургічного інституту; началь-
ник відділу, заступник директора з маркетинґу АТ “Дніпропетровський 
трубний завод”. Пройшов курс навчання та стажування на вищих кур-
сах менеджменту і управління при Чикаґському університеті. З серпня 
1996 до  жовтня 1997 року - голова правління  Державної акціонерної 
компанії “Укрзолото”. 

З квітня 1994 року (одержав перемогу у другому турі) до квіт-
ня 1998 – народний депутат України 2-го скликання від Петровського 
виборчого округу №81 Дніпропетровської області. Член Комітету з пи-
тань  базових  галузей  та  соціально-економічного  розвитку  реґіонів. 
Член ґрупи “Реформи”. 

З березня 1998 року народний депутат України 3-го скликання 
від  виборчого  округу  №24  Дніпропетровської  області.  За  нього 
проголосувало 24,1% з 56,5% виборців,які прийшли до виборчої діль-
ниці. Також з березня 1998 – кандидат в народні депутати України від 
Всеукраїнського об'єднання “Громада”  №44 в списку. З травня 1998 до 
березня 1999 року – член фракції “Громада”. З березня до квітня 1999 
року – позафракційний. З квітня 1999 року до лютого 2000 року – член 
ґрупи “Трудова  Україна”.  З  березня до листопада 2000 року – член 
фракції НДП. З липня 1998 року – член  Комітету з питань економічної 
політики,  управління  народним господарством,  власності  та інвести-
цій. З квітня 2000 року – заступник голови Комітету з питань еконо-
мічної політики, управління народного господарства, власності та ін-
вестицій ВР України. Член Політради НДП. 

Кандидат технічних наук.  Автор понад 70 наукових праць.
Має  двоє  дітей. 

Громадсько-політична діяльність у  дзеркалі преси

В 1998 році  С.  Чукмасов вдруге  був  обраний депутатом ВР 
України від Дніпропетровської  області.  На час  виборів С.  Чукмасов 
значився в партійному виборчому списку партії  “Громада” під №44. 
Свою присутність у виборчому списку  “Громади” С. Чукмасов пояс-
нював  так:  “Дело  в  том,  что  сегодня  линию  основных  проблем  в 
Украине во  многом определяет  их  лидер.  Поэтому  “выбор в пользу 
“Громады” был  сделан  в  основном потому,  что  мне  импонирует  ее 
лидер” (Наше  місто.  –  21.02.1998).  В  той  же  час  в  1998  році  С. 
Чукмасов балотувався до Верховної Ради по виборчому округу №24 в 
Дніпропетровській області, де і переміг, та-ким чином потрапивши до 
складу парламенту 3-го скликання.
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В новому складі парламенту С. Чукмасов спочатку входив до 
складу  фракції  “Громада”,  але  в  березні  1999  року  він  із  фракції 
вийшов і  деякий час був позафракційним депутатом,  будучи членом 
Комітету  з  питань  економічної  політики,  управління  народним 
господарством, власності та інвестицій. Пізніше в квітні 1999 року С. 
Чукмасов  стає  членом  гру-пи  “Трудова  Україна”,  а  в  березні  2000 
членом фракції НДП, а також входить до складу Політради НДП. До 
цього часу відносини С. Чукмасова з НДП та лідером самої партії В. 
Пустовойтенком навряд чи було б можна назвати дружніми, скоріше 
навпаки.  В  жовтні  1997  року  саме  постановою  Кабінету  Міністрів 
України  була  ліквідована  діяльність  компанії  “Укрзолото”,  головою 
правління  якої  був  С.  Чукмасов,  а  сам  тодішній  прем’єр-міністр 
України В. Пустовойтенко піддав гострій критиці діяльність С. Чукма-
сова  на посаді  голови компанії  “Укрзолото”.  С.  Чукмасов вже після 
цих подій стверджував: “Что касается сложившейся ситуации, то огро-
мную роль сыграл личностный фактор: не понравился руководитель, 
который слишком тщательно стал раз-бираться, куда ушли бюджетные 
деньги,  вкладываемые  в  работы  по  разведке  золотоносных 
месторождений.  Руководителя  снять  не  смогли,  поэтому 
ликвидировали  компанию…” (Наше  місто.  –  21.02.1998).  В  ін-ших 
своїх заявах і інтерв’ю С. Чукмасов неодноразово підкреслював, що у 
нього вже давно склалися напружені стосунки з В. Пустовойтен-ком, 
ще  з  часів,  коли  він  був  головою  трудового  колективу  в  АТ  “Дні-
пропетровський трубний завод”, а В. Пустовойтенко міським  головою 
Дніпропетровська. 

На сьогоднішній день С. Чукмасов відомий у Верховній Раді 
як заступник Комітету ВР з питань економічної політики, власності і 
інвенстицій, а також як член фракції “Трудова Україна”, в листопаді 
2000 року С. Чукмасов вийшов із  складу фракції  НДП. С. Чукмасов 
вважає, що сьогодні між парламентом і урядом є взаємодія, розуміння, 
але  парламент  реально  не  формує  уряд,  немає  чіткого  механізму 
відповідальності:  “Поэтому, на  мой взгляд,  надо вводить  не  только, 
скажем, норму о праве Президента досрочно рас-пускать парламент в 
случае  непринятия  бюджета,  но  и  возможности  депутатского 
большинства  влиять  на  формирование  правительства,  делегировать 
своих  представителей  в  него” (Голос  України.  –  08.08.2000).  В 
останній час  С.  Чукмасов також виступав за прийняття податкового 
кодексу  і  закону,  який  би  дозволяв  внести  зміни  в  Конституцію  за 
результатами  референдуму.  Відносно  податкового  кодексу  С. 
Чукмасов  зазначав,  що бюджет  2001 року повинен  був  бути  дійсно 
сформований на податковій основі.  За його словами,  податки  треба 
знизити, але до такої межі, щоб бюджет не опинився в прірві. Новий 
кодекс,  на думку С. Чукмасова,  повинен бути чітко виписаний, щоб 
потім не регулюватися ніякими підзаконними актами (Голос України. - 
8.08.2000).  С.Чукмасов брав активну участь  у підготовці і  прийнятті 
Податкового  кодексу  і  навіть  роздав  в  своєму  окрузі  проект  цього 
документу  керівникам крупних  промислових  підприємств,  се-реднім 
підприємцям, щоб з’ясувати їх бачення.

Під час виборів Президента С. Чукмасов підтримав кандида-
туру Л. Кучми, підписавшись в зверненні парламентаріїв України від 
Дніпропетровської області (Днепр вечерний. – 29.10.1999). До  речі, в 
1997 – 1998  роках С. Чукмасов неодноразово заявляв про свій намір 
балотовутася  на  посаду Президента,  пояснюючи це тим,  що:  “…по-
добное заявление вполне объяснимо. Четыре года, проведенных мною 
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в парламенте, общение с высшим руководством страны, с людьми вы-
сокого ранга  в  исполнительной власти  лишний раз  показывают,  что 
люди, работающие на местах, порой значительно сильнее в экономи-
ческом и политическом плане тех, кто сегодня дает команду на уровне 
государства” (Наше місто. – 21.02.1998).

До діяльності уряду В. Ющенко С. Чукмасов cтавився дещо 
скептично. Під час прийняття бюджету 2000 року С. Чукмасов зазна-
чив: “Сердцем я этот бюджет принимаю, а умом нет. Его принятие – 
это  предмет политического компромисса, даже среди большинства. На 
чем  этот  компромисс  в  ближайшем  времени  может  и  закончиться” 
(День. – 19.02.2000). Також, С. Чукмасов піддав критиці програму дій 
уряду: “Лично мне более по душе программа, разработанная еще пра-
вительством Валерия Пустовойтенко, хотя она в силу ряда причин и не 
выносилась  на  обсуждение.  Но  для  меня  более  приемлемо,  когда 
выбираются несколько приоритетов, определяются основные направ-
ления, на которых концентрируются все ресурсы.  В сегодняшней же 
программе охвачены буквально все проблемы и ее реализация вызы-
вает большое сомнение” (Днепр вечерний. – 01.04.2000). Після відстав-
ки В. Пустовойтенка під час обговорення кандидатури наступного пре-
м’єра С. Чукмасов, будучи членом групи “Трудова Україна”, виступав 
на підтримку кандидатури Л. Деркача, але був не проти і кандидатури 
В. Пустовойтенка, якого, як тоді вважали, Президент знову запропонує 
парламенту.  С.  Чукмасов  тоді  відзначав:  “Нет  полной гарантии,  что 
Пустовойтенко пройдет” (Сегодня – 27.11.1999).

В Дніпропетровську С. Чукмасов постійно бере участь у зу-
стрічах, які проводить час від часу губернатор Дніпропетровської об-
ласті  з  депутатами ВР від Дніпропетровської області.  В грудні  1999 
року  спільно  з  тоді  ще  виконуючим  обов’язки  міського  голови 
І.Куліченко  С.  Чукмасов  подарував  два  нових  легкових  автомобіля 
представникам ДАІ Ленінського і АНД районів (Вісті Придніпров’я. – 
31.12.1999).

С. Чукмасов вважає, що вихід з економічної кризи в Україні 
достатньо простий і держава може обітися без допомоги міжнародних 
фінансових організацій: “Украина может обойтись без кредитов МВФ. 
Как? Нужно “посадить” человек 20, тогда и средства найдуться. Даже 
знаю кого. И денег можно собрать больше,  чем получаем от МВФ” 
(День. – 23.02.2000). 
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Штепа Валерій Дмитрович

Народний депутат України

Загальна  інформація

Народився 13 травня 1946 року в м. Пологи Запорізької облас-
ті. В 1970 році закінчив Київське вище інженерно-радіотехнічне учили-
ще ППО за фахом “військовий інженер з радіотехніки”. З 1970 по 1991 
рік працював на 10-му науково-дослідному випробовувальному поліго-
ні Міністерства оборони СРСР в Казахстані. В 1991 році пішов у від-
ставку.  З  1996 по  1998 рік  –  редактор газети  “Комуніст  Кривбасу”. 
Член КПУ, секретар Криворізького МК КПУ. 

 У березні 1998 року В.Д. Штепу було обрано народним  депу-
татом України 3-го скликання по виборчому округу №31 Дніпропет-
ровської області. За нього віддали свої голоси 26,5% з 61,51% вибор-
ців, які прийшли до виборчої дільниці. Також в березні 1998 року  ви-
сувається  кандидатом в народні депутати  України від КПУ, №110 в 
списку.  З грудня 1998 року у парламенті 3-го скликання В.Д. Штепа 
приймав участь у роботі Тимчасової слідчої комісії з перевірки фактів 
незаконної торгівлі зброєю і військовим майном та їх незаконної пере-
дачі в інші держави. З червня 1998 року – член Комітету з питань на-
ціональної безпеки і оборони. З травня 1998 по лютий 2000 року – член 
фракції  КПУ.  З  лютого по  вересень  2000 року –  позафракційний.  З 
вересня 2000 року – член  фракції  “Яблуко”. 

Громадсько-політична  діяльність  у  дзеркалі  преси

Під час виборчої кампанії в 1998 році В. Штепа балатувався в 
народні депутати України по виборчому округу №31 Дніпропетровсь-
кої області і одночасно являвся кандидатом у народні депутати Украї-
ни від КПУ, де значився  в виборчому списку партії  під №110.  Сам 
В.Штепа в своїй передвиборчій програмі зазначав, що в основу його 
“програми  дій”  покладена  передвиборча  платформа  Комуністичної 
партії України. Виходячи з цього основний лозунг В. Штепи під час 
виборчої кампанії 1998 року був такий: “Трудящим радянську владу!  
Суспільству – соціалізм! Україні – добровільний  союз рівноправних 
братніх  народів!”  Окрім  цього,  в  своїй  передвиборчіцй  програмі 
В.Штепа підкреслював,  що: “…якщо після виборів у Верховній Раді 
України більшість місць належатиме лівим силам, я і мої однодумці 
законодавчо змінимо Конституцію, щоб вона відповідала волі народу 
України,  яка  б  закріпила  владу  трудящих:  правові  основи  соціаліс-
тичного ладу,  перевагу  суспільної  власності  на  засоби виробництва, 
гарантовані  соціально-економічні  права  і  свободи,  національно-куль-
турну і мовну рівноправність, надання російській мові статусу другої 
державної…”. На час свого обрання В. Штепа працював редактором 
комуністичної газети “Комуніст Кривбасу”. Вся професійна діяльність 
В.Штепи була пов’язана з армією, якій він присвятив 25 років, під час 
виборів в одному із своїх інтерв’ю він зазначав: “Моей профессией бы-
ло защищать Родину. Что в полной мере отвечало моим человеческим, 
и душевным наклонностям.  Мне повезло в том смысле,  что, выбрав 
судьбу военного, я не убил ни одного человека” (Комунист Кривбасу. – 
14.03.1998). 
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В парламенті 3-го скликання В. Штепа в травні 1998 року ввій-
шов до складу фракції КПУ, а також у червні 1998 року став членом 
комітету  з  питань  національної  безпеки  і  оборони  України.  Попри 
свою відданість комуністичним ідеям, яку прапагував В. Штепа на ви-
борах, в лютому 2000 року він виходить з складу фракції КПУ і до ве-
ресня 2000 року працює в парламенті як позафракційний депутат. При-
чини свого виходу з фракції В. Штепа пояснює в офіційному листі, на-
правленому на ім’я П. Симоненку, в якому зазначається: “Я с неодо-
брением отношусь к стилю и методам руководства фракцией комму-
нистов со стороны совета фракции и серкетариата ЦК. Мнение депута-
тов во многих случаях не учитывается,  решения принимаются узкой 
группой  лиц  даже  без  последующего  пояснения  причин  принятых 
ранее  решений.  Мои высказывания осуждением  подобных подходов 
наталкивают на аргументацию товарищей о необходимости выполнять 
“принятые решения”. Но все дело в том, что в большинстве случаев это 
не решения депутатов, а  указания кого-либо из секретарей ЦК. Роль 
депутата во фракции принижена и практически сведена к нулю. Все 
это и многое другое  вызывает  внутренний дискомфорт и моральное 
угнетение.  Заявляю о своем выходе из состава депутатской фракции 
Компартии Украины в Верховной Раде. По принципиальным вопросам 
буду всегда голосовать за партийные решения, но в отдельных случаях 
буду принимать решения сам, руководствуясь интересами моих изби-
рателей” (Текст листа наданий особисто В. Штепою для ДЦСД).   

У вересні 2000 року В.Штепа стає членом фракції “Яблуко”, 
програма діяльності якої, як відомо, діаметрально протилежна фракції 
КПУ. В фракції  “Яблуко” В. Штепа продовжив займатися питаннями 
та проблемами, пов’язаними з сучасною Українською армією. Так, в 
одній із своїх статей, надрукованих в офіційному виданні партії “Яблу-
ко”, він піддав критиці дії Кабінету Міністрів, очолюваного В. Ющен-
ком, і, зокрема, запропонований бюджет та програму діяльності уряду 
щодо вирішення проблем, пов’язаних з Українською армією: “О про-
блемах армии можно говорить долго. А что же в Кабмине? Правитель-
ство господина Ющенко, нисловом не обмолвилось о проблемах Воо-
руженных сил в своей Программе, представленной Верховной Раде в 
начале текущего года, и сегодня продолжает политику замалчивания и 
игнорирования насущных потребностей Украинской армии. На заседа-
нии Комитета Верховной Рады по национальной безопасности и оборо-
не представитель Министерства финансов торжественно провозгласил 
об “увеличении” оборонного бюджета на 2001 год на 14%, что не по-
крывает даже официально объявленный уровень инфляции в 19%. Фак-
тически оборонные расходы государства уменьшены, и, скорее всего, 
другого такого государства в мире нет” (Официальное издание партии 
“Яблуко”.  –  10.2000).  Відносно проекту бюджета В.  Штепа підкрес-
лював:  “В проекте бюджета не предусмотрено ни одной копейки на 
финансирование Государственной программы реформирования и раз-
вития  Вооруженных  сил  Украины,  в  разработке  которой  принимал 
участие и Кабинет Министров” (Официальное издание партии “Яблу-
ко”. – 10.2000). Також В. Штепа піддав критиці дії Кабміну відносно 
проектів  по  літаку  АН-70,  та  танку Т-84,  які  так  і  не  надійшли  на 
озброєння  Української  армії.  За  словами  В.  Штепи,  уряд  мотивував 
свою неувагу до потреб армії тим, що бюджет більш соціально орієнто-
ваний: “Посмотрим, как же проект бюджета “социально ориентирован” 
в отношении военнослужащих… Более 50 тыс.  военнослужащих ну-
ждаются в квартирах. Военные пенсионеры ждут ее годами и не видят 
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никакой перспективы. А правительство из года в год сокращает ассиг-
нования на жилищное строительство… Но и этого “реформаторам” в 
Кабмине мало! Они предлагают ограничить доходы работающих пен-
сионеров до 600 грн.” Виходячи з цього, В. Штепа вважає, що: “Прави-
тельство, провозгласив себя реформаторским, стремящимся к европей-
ским стандартам жизни, на деле стало на путь нарушения прав челове-
ка, гражданина в Украине. Иначе оценить это противозаконное предло-
жение нельзя” (Официальное издание партии “Яблуко. - 10.2000).
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