
П
онад 130 старих де-
путатів, зокрема 35 
з яких голосували за 
диктаторські закони, 

мають шанс потрапити до 
Верховної Ради України. Тако-
го висновку дійшов Комітет 
виборців України, проаналізу-
вавши зареєстрованих канди-
датів у народні депутати.

Як наголошує КВУ, потенційно 
саме мажоритарні округи мо-
жуть привести до нової Верхо-
вної Ради найбільше депутатів, 
що голосували за диктаторські 
закони 16 січня – 30 з 35.

Якщо порівняти якісний склад 
старих облич в партійних спис-
ках, вирізняється список Сильної 
України, де 77% старих облич 
– нардепи, що голосували за 
диктаторські закони 16 січня. 
Найбільше нових облич у спис-
ках Радикальної партії Ляшка 
(96% кандидатів без досвіду ро-
боти нардепом) та Громадянська 
позиція (92%). Збалансований 
склад списків в Блоці Петра По-
рошенка (64%). 

В списках Народного фронту 
та Батьківщини в парламент 
йдуть переважно старі обличчя, 
нових тільки 44% та 38% відпо-
відно. Чиновники займають біля 
1/3 виборчих списків Сильної 
України, Батьківщини та Народ-
ного фронту. Водночас у списках 

університету ім.Франка. Як же 
треба було вислужуватись перед 
комуняками хлопцеві зі села, 
щоб його затвердили на цю но-
менклатурну посаду! 

Їм було добре і пізніше – саме 
комсомольцям партія доручила 
створювати перші комерційні 
фірми. І потім було добре – вміли 
гарно говорити, і були потрібні 
будь-якій владі – і Ющенку, і Тим-
ошенко, і при інших не бідували. 
І хоч був Васюник правою рукою 
Ющенка – тепер соромиться це 
згадувати. Бо знає, як народ ста-
виться до його колишнього шефа 
– довго відходили українці від 
того, як «любі друзі» та «досвід-
чені» політики  зрадили  цінності 
помаранчевого Майдану.

Той рік, що його пережила 
Україна мав би виробити у нас 
імунітет проти пристосуванців, 
проти тих, хто щоразу знаходить 
можливість знову купити собі 
увагу – завішати мільйонною 
рекламою кожен стовп, і знову 
претендувати впливати на долю 
країни.

Ні! І ще раз ні – ми маємо ска-
зати цим людям. Лише тотальне 
оновлення влади, люстрація, 
усунення від посад колишніх 
комуністичних діячів, колишніх 
депутатів та посадовців може 
дати шанс Україні. Настав новий 
час – час оновлення!

НОВІ ОБЛИЧЧЯ —  
ЄДИНИЙ ШАНС!

Д  О  В  І  Д  К  А

Міжнародна громадська 
організація «Трансперенсі 
Інтернешнл Україна» (Civic 
organization «Transparency 
International Ukraine») створе-
на з метою обмежити зростан-
ня корупції в Україні шляхом 
сприяння прозорості, підзвіт-
ності та доброчесності пу-
блічної влади і громадянського 
суспільства. Громадський моні-
торинг виконання Державної 
програми щодо запобігання 
і протидії здійснюється сила-
ми Transparency International 
Україна в партнерстві з Анти-
корупційною радою України, 
Українським інститутом публіч-
ної політики, Фундацією «Від-
крите суспільство», Центром 
політико-правових реформ, 
ГО «Філософія серця» та Ін-
формаційно-правовим цен-
тром «Наше право». Проект 
фінансово підтримується про-
грамою MATRA (Посольство 
Королівства Нідерландів) та 
Міжнародним Фондом «Від-
родження».

ВАСЮНИКА ПІДОЗРЮЮТЬ  
У КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОВЖИВАННЯХ
М

іжнародна громад-
ська організація по 
боротьбі з коруп-
цією та досліджен-

ні питань корупції у світі 
Transparency International 
проаналізувала кандидатів 
у депутати Верховної Ради та 
склала списки партійних ви-
суванців, які підозрюються у 
корупційних зловживаннях.

 «Результати медіа-полю-
вання виявилися невтішними 
– кожен десятий кандидат у на-
родні депутати підозрюється у 
корупційних правопорушеннях. 
Про це свідчать журналістські 
розслідування та інформація з 
відкритих джерел, яку протягом 
місяця надсилали у ТІ Україна 

активісти з усієї країни», – йдеть-
ся у повідомленні.

Як повідомив виконавчий 
директор Transparency Inter-
national Україна Олексій Хмара, 
чи не кожен десятий кандидат у 
прохідній частині партій-лідерів 
цих перегонів має корупційний 
слід.

«Залишилося критично мало 
часу, щоб керівники партій до-
трималися своїх же передви-
борчих обіцянок та не провели 
у нову владу старих корупціоне-
рів», – наголосив Хмара.

Водночас, Transparency Іn ter-
national Україна вимагає у пар-
тій зняти з виборів кандидатів, 
які підозрюються у корупційних 
зловживаннях.

Серед переліку цих канди-
датів є відомий львівянам І. Ва- 
сюник. У досліджені стверджу-
ється, що Васюник здійснив не-
законне будівництво на терито-
рії поблизу заповідного озера 
Світязь. Зокрема, інформацію 
про це оприлюднив голова Во-
линської облдержадміністрації. 
За його словами, суди стосовно 
16 гектарів землі біля Світязя 
уже відбулися. З’ясувалося, 
що та земля – державна. Утім 
на ній, мовляв, незаконно збу-
дував ряд приміщень пан Ва-
сюник.

«Більше гектара зайнято. 
Там збудовані приміщення, там 
великий паркан. Ясно, що буль-
дозери ми туди посилати не бу-

демо. Поки що. Ці будови, ясна 
річ, знаходяться на незаконно 
захопленій землі. Земельку 
впорядкуємо, земля державна», 
– зазначив губернатор. 

Голова ОДА вважає, що у 
нардепа є вихід з цієї ситуації 
– заплатити гроші державі за 
землю. «Ми ж не кровожерливі, 
ми порядні. Якщо капіталісти 
побудувалися, чи багаті на-
родні депутати, то хай живуть, 
але гроші в казну. Два варіанта: 
орендна плата або викуп», – по-
відомив губернатор.

За матеріалами сайту 
zaxid.net, Трансперенсі Інтер-

нешнл, (ti-ukraine.org) та 
«Волинські новини»  

(www.volynnews.com)

Радикальної партії Ляшка та Гро-
мадянської позиції їх тільки 9% і 
16% відповідно..

Це – статистика. А тепер емо-
ції. 

Боротьба за оновлення кра-
їни, оновлення української по-
літики була одним із пріоритетів 
Майдану. І вирішальний бій цієї 
війни відбудеться 26 жовтня.

Наш виборчий бюлетень – це 
наша зброя. Зброя, котрою ми ма-
ємо захистити майбутнє України. 

Але майбутнє важко збудувати 
старими методами, старою ко-
мандою вічних «діячів», які при-
стосовуються до будь-якої влади, 
до будь якої політичної ситуації.

Навіть у Львові, в місті яке 
стало базою української Рево-
люції Гідності до влади знову на-
магаються пролізти старі кадри. 
Раптом Львів «возлюбив» такий 
собі пан Васюник, який давно 
живе у Києві, і єдине, що повя-
зує його зі Львовом це ганебне 

«депутатстсво» його брата, що 
був обраний у Франківському 
районі Львова два роки тому, 
а на цьогорічних виборах по-
боявся повторно почути від 
львівян оцінку своєї роботи і втік 
у список «Народного фронту» (як 
і його однопартієць Хміль – два 
роки тому обраний на Сихові).

Старі кадри вміють присто-
совуватись. Їм було добре при 
комуністах, скажімо Васюник 
очолював комітет комсомолу 
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16 
жовтня нарешті 
вступив у дію 
прийнятий на 
вимогу  Майдану 

Закон України «Про очищення 
влади». Цей Закон визначає 
правові та організаційні заса-
ди проведення очищення вла-
ди (люстрації) для захисту та 
утвердження демократичних 
цінностей, верховенства пра-
ва та прав людини в Україні.

ОСНОВНІ ЗАСАДИ 
ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ

1. Очищення влади (люстрація) 
– це встановлена цим Законом 
або рішенням суду заборона 
окремим фізичним особам обі-

ймати певні посади (перебувати 
на службі) (далі – посади) (крім 
виборних посад) в органах дер-
жавної влади та органах місцево-
го самоврядування.

2. Очищення влади (люстра-
ція) здійснюється з метою недо-
пущення до участі в управлінні 
державними справами осіб, які 
своїми рішеннями, діями чи без-
діяльністю здійснювали заходи 
(та/або сприяли їх здійсненню), 
спрямовані на узурпацію влади 

3. Протягом десяти років з дня 
набрання чинності цим Законом 
посади, щодо яких здійснюється 
очищення влади (люстрація), 
не можуть обіймати важливих 

посад в органах державного 
управління.

Одним і з пунктів закону вста-
новлюється заборона обіймати 
важливі посади у державному 
управлінні особам, не тільки при-
служникам режиму Януковича та 
агентам КГБ, а й тим,  які були обрані 
і працювали на керівних посадах 
Комуністичної партії починаючи з 
посади секретаря районного комі-
тету і вище; а також ті, які були обра-
ні і працювали на керівних посадах 
починаючи з посади секретаря 
комітету комсомолу ЛКСМУ і вище.

Незважаючи на те, що закон 
почав діяти, до не зважаючи на 
вимоги Майдану колишні партій-
ні діячі знову рвуться до влади. 
У Львові відразу двоє одіозних 
політиків, з темним комуніс-
тичним минулим, намагаються 
потрапити до парламенту. Ірина 
Фаріон – яка публічно обдурила 
громаду збрехавши, що ніколи 

не була комуністкою, та Іван 
Васюник – колишній перший 
секретар комітету комсомолу 

Львівського університету – який 
прямо потрапляє під дію закону 
про люстрацію.
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МІСЦЯ В СПИСКУ 
ЯЦЕНЮКА 
ПРОДАВАЛИСЯ 
ЗА ГРОШІ
ЧИ ГОТОВІ ПОЛІТИКИ-КОРУПЦІОНЕРИ 
ПРОЙТИ ПЕРЕВІРКУ ДЕТЕКТОРОМ БРЕХНІ?

В
перше  в історії України 
діючий депутат Вер-
ховної Ради України 
відкрито розповів про 

корупцію в українській політи-
ці. Нардеп Ігор Скосар зробив 
сенсаційне зізнання про те, 
що у 2012 році купив прохідне 
місце у виборчому списку за 6 
млн доларів. «Угоду» уклав із 
Арсенієм Яценюком, Олексан-
дром Турчиновим і Миколою 
Мартиненком.

«Немає жодних таємниць. За 
місце у списку «Батьківщини» 
я заплатив гроші – 6 мільйонів 
доларів. Платив безпосеред-
ньо Миколі Мартиненку, який 
отримав «добро» від  Яценюка і 
Турчинова: ті були присутні на пе-
реговорах  при узгодженні суми. 
Гроші у кілька траншів відвозив у 
штаб «Фронту».

За словами народного депута-
та, у нинішній склад парламенту 
– купивши місце – тільки у цій 
фракції потрапили понад 15 де-
путатів. Кожен платив по-різному 
і подекуди суми перевищували 
6 мільйонів «зелених». Тож, за 
приблизними підрахунками, на 
торгівлі місцями партія заробила 
щонайменше 90 млн доларів.

«Гроші платили великі, бо нам 
гарантували, що ВРУ не буде 
розпущено, адже нема на те за-
конних підстав, і п’ять років де-
путатства – гарантовані», – додав 
народний обранець.

Тож чи варто дивуватися – і це 
після заяв Арсенія Яценюка на-

передодні минулих виборів, що 
він «веде до парламенту досвід-
чених і перевірених людей», що 
нинішній склад Ради найбільше 
«відзначився» великою кількістю 
депутатів-перебіжчиків. «Туш-
ками», за свідченнями Скосара, 
стали саме ті депутати,   котрі 
отримали мандат завдяки тугому 
гаманцю.

До речі, ще у 2012 році неза-
лежний народний депутат Олесь 
Доній уже закидав опозиціонерам 
участь у корупційних оборудках. 
Як і Скосар, він називав імена Яце-
нюка, Турчинова і Мартиненка. На 
думку Донія, очільники  «Фронту»  
продавали місця у мажоритарних 
округах на Київщині, Житомирщи-
ні і Черкаській області. Щоправда, 
доказової бази тоді Доній не мав. І 
от тепер нарешті – відверте зізна-
ння Скосаря довели припущення 
Донія.

Правдивість своїх слів   Ігор 
Скосар, «про свої шість мільйо-
нів» готовий підтвердити пере-
віркою на детекторі брехні, адже 
документальних доказів купівлі 
місця у списку «Батьківщини» 
народний депутат немає: все 
«відбувалося в межах усних до-
мовленостей» і жодних розписок 
ні він, ані партійні корупціонери 
не підписували.

Ще одним аргументом проти 
корупційної політики Яценю-
ка є позиція «головного лікаря 
Майдану» Олега Мусі. 1 жовтня 
прем’єр-міністр Арсеній Яценюк 
відсторонив його від виконан-

ня обовязків міністра охорони 
здоров’я. На думку «головного 
лікаря» Майдану, він став «не-
угодним», бо перешкоджав  ко-
рупційним схемам команди Яце-
нюка у проведенні державних 
закупівель ліків.

Спробувала захистити свого 
боса Вікторія Сюмар – колишня 
журналістка, прихильниця то-
тальної люстрації. Зараз вона ба-
лотується до ВРУ разом із «Народ-
ним Фронтом». Переконує: цього 
разу список Яценюка-Турчинова 
формувався без купівлі-продажу. 
«Зараз у «Народному Фронті» не-
має жодного проданого місця», 
– заявила вона.

Натомість про те, що старі схе-
ми партійних заробітків насправ-
ді нікуди не зникли, говорять  
Олесь Доній та Володимир Фе-
сенко. Зокрема, Олесь Доній роз-
повідає, що  під час нещодавньої 
зустрічі закордонних інвесторів із 
Президентом і прем’єр-міністром 
голова інвестиційної кампанії 
«Dragon Capital» Томас Фіала за-
явив, що володіє інформацією 
про продаж місць у партійних 
списках за 3-4 млн доларів вже 
на цих виборах.

«Партіям потрібні гроші на ви-
бори, тому вони обмінюють  части-
ну  прохідних місць у своїх списках 
на внески в свої передвиборчі 

фонди. Як правило, йдеться про 
неофіційні внески», – прокомен-
тував Володимир Фесенко і додав:

«Просто так корупцію не подо-
лаєш. Викривати такі факти – дуже 
делікатна справа. І це завдання 
спецслужб, які можуть проводити 
відповідні спецоперації. Якщо, 
звісно, вони не боятимуться  це 
робити, і якщо на чолі спецслужб 
буде людина, яка матиме на це 
політичну волю».

Тим часом, враховуючи усі ці 
факти, український виборець 
може відповісти на це одним 
чином – не дати жодного голосу 
партійним корупціонерам та їх 
кандидатам.

ЛЮСТРАЦІЯ В ДІЇ: ЗУПИНИТИ 
КОМСОМОЛЬЦІВ-ПРИСТОСУВАНЦІВ
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«ЯЦЕНЮК – ПРОДОВЖУВАЧ 
ТРАДИЦІЙ ЯНУКОВИЧА.
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» 
НЕДОСТОЙНИЙ ПРЕДСТАВЛЯТИ 
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД В 
ПАРЛАМЕНТІ» 
– ВВАЖАЄ АКТИВІСТ МАЙДАНУ, ДОНЕДАВНА 
МІНІСТР ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ ОЛЕГ МУСІЙ

«Т
и х  п р е д с та в н и -
ків Майдану, які 
були призначені 
не за партійними 

квотами, які були незалежні 
від політиків, потихеньку 
усувають з уряду, який, на 
превеликий жаль, залиша-
ється продовженням режиму 
Януковича», – щиро говорить 
активіст Революції Гідності, 
що відповідав за медичне за-
безпечення Майдану.

Олег Мусій вважає, що бу-
дувати роботу міністерств по-
новому заважають призначені 
за партійними квотами чинов-
ники.

«У мене не було жодних по-
літичних зобов’язань ні перед 
керівником уряду, ні перед 
Верховною Радою. І за сім міся-
ців моєї роботи я побачив, що 
насправді всі надії, які були у на-
роду на Майдані, – їх намагають-
ся зганьбити ті представники   
«квотні», яких заслали з уряду, з 
Верховної Ради», – заявив Мусій.

«Ми всі боролися проти ін-
ституту смотрящих. Це було 
найгірше, що можна собі уявити. 
Саша-стоматолог і компанія. 
Замість цього у Міністерство 
охорони здоров’я за квотами 
«Народного фронту» або «Фрон-
ту змін» було призначено такого 
собі пана Мартиненка, відомого 
всім народного депутата. Який 
старався і переконав мене у 
щирості свого ставленика пана 
Салютіна – мого першого за-
ступника – як високого профе-
сіонала. «Ось він буде у вас пра-
цювати, дуже достойна, хороша 
людина». Я з довірою ставлюся 
до людей. Як на Майдані ми ві-
рили всім, так само і в уряді ми 
віримо, чому ж не вірити», – роз-
повідає екс-міністр.

Перший заступник, якого на-
радив Мартиненко, розчарував 
і підвів голову МОЗ, стверджує 
він.

«І насправді всі ці корупцій-
ні схеми з тендерами, залишені 
попередниками Богатирьової, 
Богачова та компанії, пан Салю-
тін старався втілити в життя», 
– заявив Мусій.

Екс-міністр не визнає свого 
усунення і має намір продовжу-
вати боротьбу.

«Моє усунення є повністю 
протизаконним, такого в за-
конодавстві чинному не перед-
бачено, і відповідно, я не залишу 
свою боротьбу надалі з мафією 
«Псевдонародного фронту», 
який під виглядом вовка в ове-
чій шкурі знову намагається 
пройти до Верховної Ради. І за-
тягнути з собою далі. Яценюки, 
салютіни, мартиненки мають 
піти у небуття. І я докладу всіх 
зусиль, щоб уся ця мафія зали-
шилась в минулому і в небутті», 
– резюмував Олег Мусій.

Він наголосив, що сприймає 
своє відсторонення з посади 
голови МОЗ як політичне замов-
лення проти міністра з Майдану. 
Відповідаючи на питання, чиє це 
може бути замовлення, якої пар-
тії, Мусій сказав, що, напевно, 
партії Арсенія Яценюка.

«Я думаю –  та, яку очолює 
прем’єр-міністр». А виступаючи 
13 жовтня у львівському прес-
клубі Мусій додав: «Знаючи 
нашу політичну еліту, і працю-
ючи довгий час як помічник на-
родного депутата. З депутатами, 
з фракціями та партіями, які 
існують в Україні і дивлячись 
на те, що з ними відбувається. 
Це політичні клуби по інтер-
есах однієї особи. Класичних 
та ідеологічних партій в Україні 
одиниці.Всі інші – це такі «тушко-
продаванці», – зазначив Мусій.

Мусій нагадав, що першими 
тушками у парламенті були Таба-
лови – висуванці «Фронту змін».

«Ці тушки і весь режим Яну-
ковича довів Україну до ручки і 
спричинив революцію. Це були 
люди пана Яценюка. Тому я 
вважаю, що така політична сила 
як «Фронт змін» чи «Народний 
фронт» недостойна представ-
ляти український народ в парла-
менті. Формальні висуванці цієї 
політичної сили себе дискре-
дитували в очах українського 
народу» –, зазначив екс-міністр 
охорони здоров’я.

За матералами сайтів: 
lb.ua та varianty.net

ПрАТ»Видавничий Дім «Високий Замок». Замовник: кандидат у народні депутати України по 115 в.о. Вуй Юрій Ярославович. Наклад 5000 прим. Особа, відповідальна за друк  Вуй Ю.

ОДНОГО З ЛІДЕРІВ 
«НАРОДНОГО ФРОНТУ» 
ВПІЙМАЛИ  
НА «КНОПКОДАВСТВІ»
Навіть в останній день роботи теперішнього 
складу парламенту старі політики не 
відмовляються від своїх звичок. Народного 
депутата Сергія Пашинського, який є 12 номером 
виборчого списку «Народного фронту» під час 
пленарного засідання 14 жовтня було помічено за 
порушенням вимоги персонального голосування.
Як повідомляє сайт «Українська правда» факт 
порушення зафіксував на фото парламентський 
кореспондент руху «Чесно».
«Кнопкодави» протизаконно (окрім особистого 
голосування), також голосують за відсутніх у 
залі депутатів. Тих, які купили місця у списку, 
потрапили до парламенту, але лінуються ходити 
на його засідання особисто.
 Цілий ряд громадських організацій добиваються 
запровадження жорстоких покарань (аж 
до кримінально відповідальності – як у 
цивілізованих країнах) за голосування чужою 
карткою.
 Відповідно до українського законодавства  
«кнопкодавство» повинен  контролювати спікер 
парламенту. Але теперішній спікер парламенту 
– член «Народного фронту» чомусь не помічає 
зловживань свого однопартійця.

Ф  О  Т  О  Ф  А  К  Т



Я – ЗА
ядерний статус Україні!

Візьму і Зроблю!

Автобіографія 
Я народився і виріс у Львові. Все життя прожив на Сихові, на Зубрівській 25, між кінотеатром 

ім. Довженка та ТЦ «Іскра». Вчився в середній школі №72 та №25 теперішній ліцей по вул. Чука-
ріна. Став магістром політології в ЛНУ ім. Ів. Франка. Одружений. Бог обдарував мене чотирма 
чудовими дітьми. Я є директором ТзОВ «ЮМ Логістика Медіа Груп». Також є Президентом ГО 
«Центр політичних консультацій та управління» Зі своєю організацією брав актив ну участь у 
Майдані.

Основним пунктом моєї програми є відновлення Україною статусу ядерної держави. Нам потрібна безпека і вже зараз. Для того 
, щоб не гинули на сході сини України, найкращим виходом є відновлення ядерного потенціалу держави. Ми не хочемо допустити, 
щоб наші діти ще коли-небудь відчули загрозу війни. 

Лех Валенса сказав, що «США і інші країни дали гарантію Україні, коли забрали атомну зброю, гарантію цілісності та безпеки. 
А де ці гарантії ? Де Америка? Забрати зброю вони змогли, а виконати свої зобов’язання?.. Якби в Україні була ядерна зброя, то 
Росії довелося б бути обережнішою. А так роззброїли Україну і тепер залишили».

Погодьтеся зі мною, що кожний потенційний агресор перед тим як 
вступати в конфлікт з ядерною державою, має 100 разів подумати, 
перед тим як розв’язувати війну. 

Ми маємо всі можливості створити ядерну зброю і в дуже короткі 
строки (5 місяців), тому що половина української електроенергетики 
виробляється на атомних електростанціях. В Україні розташовані 
одні з найбільших в світі покладів використовуваних у атомній про-
мисловості матеріалів. Це родовища уранових та цирконієвих руд. 
А завод по виготовленню ракет «Південмаш» у Дніпропетровську 
є одним з кращих в світі. 

Відновлення ядерного статусу – це реальний шанс захистити 
не тільки себе, але не допустити можливої ескалації конфлікту і 
на території наших союзників, наприклад, Грузії, яка також стала 
жертвою Росії за мовчазної згоди європейських держав, які нічого 
не зробили для відновлення територіальної цілісності фактично 
першої успішної та ефективної держави на території колишнього 
Радянського союзу(якщо не враховувати країн Прибалтики).

Моєю метою яку я зможу втілити в життя є закон, заснований на римському праві, якого будуть дотримуватися всі. Керівництво 
країни мало приділяє уваги християнським цінностям, які є фундаментом західноєвропейської цивілізації. Оскільки ми, українці, 
є європейською нацією, то повинні будувати наше суспільство на християнських цінностях та «римському праві», що базується 
на свободі, законі і добрі. Папа Бенедикт ХVI, думку якого я поділяю, стверджував, що мірилом всієї політики є моральні цінності, 
які ми віднаходимо, і які для всіх людей є однакові. 

Свобода лише тоді зберігає гідність, якщо вона не втрачає зв’язку зі своїм моральним підґрунтям та своїм моральним завданням, що і 
доказав Український Народ на Майдані та захищаючи всю європейську цивілізацію проти Орди двадцять першого століття, якою є Росія. 
Головною умовою перемоги свободи, людської гідності та України над усіма тоталітарними наслідками є плекання такої моральної якості 
як спільне добро, яке сьогодні героїчно захищають наші герої на обріях Донбасу. 

В Україні час політиканів закінчився, прийшов час державних діячів! 
Тільки Разом ми змінимо Україну! Тільки Разом ми переможемо! 

Слава Україні!

Я йду в парламент, бо вірю що з нами Бог,
вірю в цінність кожної людини. Я вірю в нашу державу.


