Вiктор Пилипишин: "Поговоримо про те,
хто кого зраджує"
читайте iнтерв'ю полiтика на стор. 2-3
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Я Йду в Раду!

Що таке мажоритарний округ?
Хто має бути вiд нього депутатом?
ЯК МАЖОРИТАРКА ПОВЕРНЕ ДОВIРУ ЛЮДЕЙ ДО ВЛАДИ

М

Ми – виборцi. Ми всi працюємо, сплачуємо податки i утримуємо силу-силенну чиновництва, покликаного допомагати нам у
вирiшеннi наших проблем. Яких саме? Тих,
що й у решти: проблем освiти, медичного
обслуговування, дорiг i зелених насаджень,
питань ЖКГ та iнших.
Та чи зважають на це полiтики? Останнi
роки – точно нi. Коли Верховна Рада у 2004му проголосувала за змiни до закону про
вибори i лiквiдувала мажоритарну систему,
вона прирекла громадян на абсолютно автономне iснування. Тобто ми з нашими бiдами
та складнощами лишились по один бiк барикад, а депутати й представники влади на
мiсцях – по iнший. Зв’язок урвався, система
розсипалась. Тiльки тепер, прийшовши на

виборчi дiльницi 28 жовтня, ми матимемо нагоду вiдбудувати її заново.

Як було колись
Колись, iще за часiв СРСР, вибори народних
депутатiв були цiлковитою формальнiстю.
(Ще трохи, i ми б знову повернулись до таких
реалiй).
Натомiсть першi демократичнi вибори
1990 року були справдi цiкавою подiєю. Вони
роздiлили суспiльство на два табори – тих,
хто ще пiдтримував Комунiстичну партiю, i
тих, хто прагнув для України незалежностi.
Тодi, як кажуть iсторики, «в країнi пройшли
першi iдеологiчнi вибори».
Проте iдеї iдеями, а зруйнованим господарством також слiд було опiкуватись.

У 1990-му та 1994 рр. кандидати у народнi депутати йшли зi щирими намiрами працювати
в своїх округах. I дiйсно працювали, приймаючи виборцiв та вирiшуючи безлiч питань –
вiд вивезення смiття до вiдкриття нової школи. Полiтичнi ж баталiї вони лишали для Верховної Ради.
Вибори 1998-го та 2002-го рокiв проходили вже за змiшаною системою, а 2006-2007го – за цiлковито партiйною. Це був прекрасний час для полiтикiв, якi не хотiли особливо
напружуватись, але й водночас не збиралися вiдмовлятись вiд високих депутатських
зарплат, квартир, наданих державою, купи
привiлеїв на зразок безоплатного проїзду чи
вiдпочинку.
Продовження на стор. 2

У цьому роцi я балотуюся до Верховної
Ради України. Я йду не в полiтику, я йду
у структуру, яка надасть менi необхiднi
iнструменти для того, щоб i надалi працювати на благо Шевченкiвського району та
мiста Києва.
Те, як мало важить для мене статус народного депутата, я вже довiв у 2008-му,
коли склав мандат i повернувся до роботи
в Києвi. Разом iз тим я розумiю, що парламент – це дiєвий механiзм, який сполучає владу на мiсцях та найвищi державнi
кабiнети.
У цих кабiнетах я збираюсь представляти
iнтереси моїх виборцiв, бути їхнiм «агентом» i так перебудувати систему стосункiв
мiж громадянином та чиновником, аби
кожен сигнал вiд людей сприймався як негайне керiвництво до дiї, був законом, що
навiть не обговорюється.
Хочу вас запевнити, що за моєю спиною
не стоїть жодна полiтична сила, яка паразитувала б на ваших голосах. Я не один – зi
мною ви, мої виборцi. Але жодної партiї – анi
провладної, анi опозицiйної, якiй би я мусив
пiсля виборiв бути чимось зобов’язаним.
Я знаю цiну полiтиканам i їхнiм партiйним
гаслам. Я знаю цiну зради, бо мене зраджували не раз. I зраджували, i звинувачували
у тому, що я не робив, i намагалися зламати
та зiгнути. Проте я вистояв, i тепер нi за що
не здамся.
Я готовий йти далi. Разом з вами. У
нас iще багато роботи попереду. Ви знаєте, як вдалося пiдняти та розвинути
Шевченкiвський район за часiв мого головування у районнiй державнiй адмiнiстрацiї.
Нас визнавали найкращими за показниками
соцiально-економiчного розвитку. Ми ж
дiйсно були кращими всi чотири роки в мiстi
Києвi. Чи я не правий? Ми спiльно захистили Шевченкiвський район у 2009 роцi вiд
лiквiдацiї. Чи це також неправда?
Нам треба бiльше часу, щоб продовжити почате та вивести район на новi обрiї. Я
готовий включитися в роботу разом з кожним iз вас. Не задля себе – менi особисто
треба небагато. Та у мене є дiти i пiдростає
маленька онука. Їм у спадок я хотiв лишити комфортне для проживання i красиве
мiсто.
Переконаний, що й у вас є такi саме плани та бажання. Нашi нащадки не пробачать
нам, якщо ми зараз упустимо свiй шанс.
Тож я прошу вашої пiдтримки в iм’я тих, хто
житиме в цьому мiстi пiсля нас, хто зараз
лише робить свої першi кроки київськими
вулицями.
Те, чи згадуватимуть вони наше поколiння
«незлим тихим словом», чи iнакшими словами, зараз залежить вiд нас. В наших руках
все – район, мiсто, держава. Доля, щастя i
майбутнє…
Вiктор Пилипишин
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Вiктор Пилипишин:
«поговоримо про те, хто кого зраджує»
чи треба вiрити манкуртам*, якi ховаються в партiях,
мiняють цi партiї, мов рукавички тiльки заради того, аби бути при владi
В дуже емоцiйному, але щирому та вiдвертому iнтерв’ю кандидат в народнi депутати по 223-му київському округу дiлиться думками про день
сьогоднiшнiй i вчорашнiй, про те, що таке «зрада» та чиї обличчя має вона в українськiй полiтицi. Головне послання вiд Пилипишина:
наразi вiн не належить до жодної полiтичної сили, оскiльки не працює на полiтичнi партiї, що ж стосується опозицiйного табору, то окремi його
персони щиро розчарували нашого кандидата, зрадивши довiру мiльйонiв людей та втративши унiкальний шанс, що випав Українi у 2004 роцi.

B

– Вiкторе Петровичу, Ви повертаєтесь
у полiтику. Що найбiльше Вас вражає у
нинiшнiх реалiях?
– Сказав i не зробив – це найперше, чим
дихає наша велика полiтика. Сказав та зробив навпаки – це друге, чим вона дихає. Сказав i збрехав – це третє. Достатньо ємно?
Але найбiльше дивуюся цинiзму окремих
представникiв українського полiтикуму. Маю
на увазi тих, хто прийшов до влади в 2004
роцi, а пiзнiше так при владi i залишився, але
вже пiд iншими знаменами. Бог їм суддя. Пристосуватися, впасти пiд того, хто зараз на конi,
лестиво дивитись в очi сильним свiту цього,
аби залишитись бiля розподiльчого крана –
це і є характеристики нашого нинiшнього
полiтичного процесу. Чи про це не знаємо?
Зараз, до речi, в моємому окрузi склалася
досить цiкава ситуацiя. Практично всi кандидати, а також полiтичнi команди, атакують
тiльки Пилипишина. Чому? По-перше, вони
атакують лiдера, що зрозумiло з точку зору
полiтичного маркетингу. Але, i це по-друге,
полiтичнi команди ставлять за мету не просто атакувати Пилипишина, а зiграти на
знищення. В окрузi йде не просто дискусiя

про полiтику, а саме вiйна зграї – з грошима, зi стратегiчним планом, з масштабною
адмiнпiдтримкою – всього проти одного кандидата. Висновок робiть вже самi.
– Антикампанiя здається Вам орга
нiзованою та системною?
– Безперечно. Бiльше того. Виборча
антикампанiя щодо мене у моїх конкурентiв
побудована на трьох китах. По-перше, робляться героїчнi зусилля по примазуванню
мене до Черновецького та його команди.
Всi, мабуть, забули про те, що у 2006-му
Черновецький пройшов до Ради за списками
«Нашої України». Зрозумiло, що не в «Нашiй
Українi» справа, як i не в людях, котрi, зачарувавшись проєвропейською iдеологiєю, абсолютно свiдомо i справедливо, голосували за
цю силу. Рiч саме в Черновецькому та в його
методах управлiння.
Коли Черновецький царював у Києвi, а
iнакше просто не скажеш, президентом та
прем’єром були ми самi знаємо хто… Як i
бiльшiсть у Верховнiй Радi. Можна було поставити питання руба? Риторичне питання.
Можна було спромогтися побудувати iншу
систему, де рiшення приймаються прозо-

* Людина, яка змiнює свої погляди, втрачає моральнi орiентири i цiнностi.

ро, без усякої там кулуарщини та iнших
корупцiйних дрiб’язкiв. Безперечно. Маючи
таку шалену емоцiйну, цiннiсну пiдтримку, все
можна було зробити. Але не робили. Чому?
Тому що всi прагнули залишити без змiн стару систему – систему вiдкатiв, хабарiв, кумiв
у владi тощо. Ну посварилися тодi трохи
хлопцi, так милi сваряться – тiльки тiшаться.
Адже коли необхiдно було приймати важливi
питання по землi, бюджету, майну, фракцiя
«Наша Україна» в унiсон голосувала з Черновецьким, а Партiя Регiонiв завжди була
готова пiдкинути потрiбну кiлькiсть голосiв
або заохотити так званих «тушок» з iншого
табору для правильного голосування. Та
й частина «Батькiвщини» зi зрадниками з
УДАРу перiодично на цьому грiли руки.
I якщо на публiцi Черновецькому погрожували пальчиком, то в реальному життi з ним
iшли на тiсну спiвпрацю. Пам’ятаю, зокрема,
вiдповiдь одного з ключових керiвникiв провладної на той час полiтичної групи на моє
запитання про «безпредєл» Черновецького. Менi було сказано, що в силу певних домовленостей вони просять мене не чiпати i
не дiставати Черновецького. Цинiзм деяких
партiйних дiячiв (чимала частина з яких зараз
знаходиться в станi ПР, а частина в об'єднанiй
опозицiї) – поза конкуренцiєю. То, може, поговоримо про це? Може почнемо таки задавати
правильнi питання потрiбним людям?
Я, мiж iншим, глибоко поважаю виборцiв,
якi свого часу пiдтримали опозицiйних
полiтикiв, проте їхню довiру зрадили, i подiї
в Київрадi, про якi я кажу, є тому зайвим
пiдтвердженням. I додам, що сьогоднi, на
превеликий жаль, механiзми прийняття
рiшень геть незрiлi та корупцiйнi. Бо це не питання iдеологiї чи партiйної приналежностi.
Це питання суто конкретних людей, незалежно, пiдкреслюю це червоним олiвцем, вiд
їхньої полiтичної, партiйної належностi, якi
йдуть у владу заради власної кишенi. В цьому проблема. Ще раз почуйте мене – нема
рiзницi мiж кольором партiйного квитка у конкретної людини, яка готова купити собi мiсце
в будь-якому партiйному списку – провладному чи опозицiйному – аби зайти у владу.

– Вам закидають не лише спiвпрацю
з Черновецьким, а й розкрадання мiсь
кого майна…
– Не буду зараз розповiдати про нищення
країни i Києва в рiзнi перiоди нашої маленької незалежної iсторiї, в тому числi й дуже
романтичнi та обнадiйливi спочатку 2004 -2010
роки. Не буду пiдраховувати, хто мав бiльшiсть
у парламентi та Київрадi i навiть не буду
пiднiмати результати голосування в Київрадi.
Хоча там – в сухих статистичних даних – чiтко
зафiксоване кожне конкретне бажання кожної конкретної партiйної особи, яка сьогоднi
дозволяє собi вдягатись в бiлий одяг. Береш
списки, окуляри на носа та читай – Iванов, Петров, Сидоров голосували за, за, за… За конкретне персональне розкрадання. Не буду про
це говорити. Дiйсно зрячий сам все знайде i
побачить. А той, хто радий обманюватись, хай
живе iлюзiями. Просто хочу нагадати, що всi
голови районiв у Києвi, окрiм мене, були з так
званої полiтичної команди, яка домiнувала
в тi часи. Нинi бiльшiсть з них вже в iншiй
полiтичнiй командi, яка домiнує сьогоднi. I що
тiльки в результатi мого начебто «грабунку»
з'явилися склопакети у всiх школах та дитячих
садках, новi харчоблоки, комп'ютернi класи,
дитячi майданчики, стадiони i спорткомплекси. I їх було у Шевченкiвському районi бiльше,
нiж по всьому Києву разом узятому. Це конкретний результат? Конкретний. Це результат,
який можна оцiнити. I це не слово проти слова.
Це моє дiло проти їхнiх слiв.
Цiкаво, а чи не хочуть мої звинувачувачi
вiдповiсти, що вони робили в Києвi, якщо
прорiзи шкiл i дитячих залiв зяють щiлинами та
жахливими перекошеними вiкнами 50-70-х
рокiв, дiти бiгають по гравiю i харчуються в
жахливих радянських шкiльних їдальнях? А
зараз, в той час як полiтики мене поливають
брудом, їх дружини та мами ведуть своїх
дiтей у школи Шевченкiвського району. Раджу
також своїм опонентам з рiзних полiтичних
груп, партiй звернути увагу на те, що їхнi штаби на рiзних рiвнях очолюють мої колишнi заступники, частина з яких пiшла на пiдвищення
адмiнiстративне, ба навiть полiтичне. В тому
числi в ПР чи в iнших полiтичних групах. Та де

Що таке мажоритарний округ?
Хто має бути вiд нього депутатом?
Продовження, початок див. на стор. 1
Як зручно сховатися у партiйному списку, на теплому
прохiдному мiсцi, мiж десяткiв iнших прiзвищ, нi за що не
вiдповiдати i водночас жити ледь не по-королiвськи! Як зручно бачити своїх виборцiв лише на мiтингах (та й то пiд час виборчої кампанiї), вiщаючи їм з висоти трибуни про прекрасне
майбутнє! Як зручно проголошувати промови, котрi не мають
жодного прикладного значення i не мати уявлення про те,
чим живуть «пересiчнi громадяни»!

Як буде тепер
Вiдмовою вiд мажоритарної системи полiтики завдали суттєвого удару по iнтересах виборцiв. Як завжди, вони вдалися до
спроби залагодити свої проблеми за рахунок iнтересiв тих, хто,
власне, й делегував їх до влади. Як наслiдок – громадяни дедалi
бiльше втрачали iнтерес до парламенту, розчаровувались у
його представниках, вiдмовлялись йти на вибори. У таблицi на
стор.3, складенiй соцiологами Фонду Разумкова, є данi про те,
як неухильно останнiм часом падала довiра до Верховної Ради.

«Модний тренд»
цього полiтсезону
Втiм, балотуватись по одномандатному округу,
вiдмовившись вiд можливостi пройти за партiйним списком – не єдина ознака зрiлого полiтика. У Києвi, примiром
– 13 округiв, на яких зареєстровано 312 кандидатiв в
народнi депутати. Всi вони можуть бути роздiленi на два
табори: самовисуванцiв та тих, кого пiдтримує та чи iнша
партiя. Перших – 194, других – 118.

вибір шевченківця
завгодно. Бо вигiдно ховатись в колективi,
який виглядає як павутиння. Разом крадемо
i разом покриваємо одне одного – колектив
претендує на всi розподiльчi мiсця у владi.
Тодi як я йду пiд своїм прiзвищем. Я є я. Оце
мої здобутки – милуйте мене. Оце мої вади –
стратьте мне. Але це я i моя вiдповiдальнiсть.
Колектив, чи то, вибачте, по сучасному
партiя, це нiхто. У перемоги багато батькiв, у
програшi винен хтось один. Перемога в нас,
це коли партiя чи колектив отримає в свої
руки всю повноту влади i можливiсть для
правильного розподiлу ресурсiв в правильнi
кишенi. Програш – це коли треба вирiшувати
конкретнi проблеми конкретної людини. В
першому випадку – це прибуток. В другому
– збиток. Питання риторичне: скiльки в нас
полiтикiв, якi готовi йти на збитки? Так ось.
Всi цi партiйнi цяцянки – це iлюзiя. Якщо людина готова вiдповiдати своїм прiзвищем,
прiзвищем своїх батькiв, дiдiв, то саме вона i
є тим, хто готовий програвати, але дбати про
конкретних людей. Додам. Зi мною неможливо «домовитись» – нi лiвим, нi правим –
тому що в нашi днi такi домовленостi i є суть
корупцiї. Зi мною краще воювати на знищення. Що й роблять сьогоднi опоненти вiд рiзних
таборiв. Що робили в 2010-2011 роках. Що
робили в 2008-2009. Колiр не має цiни, якщо
ти принциповий.
– Чому ж Вашi вчорашнi пiдлеглi, коле
ги мовчать про те, що Ви насправдi зро
били в районi та в мiстi багато корисного?
– Оце й для мене велике питання. Я попрошу моїх колишнiх заступникiв та колег по
депутатському корпусу чесно розповiсти своїм
партiйним кандидатам про моє так зване «розкрадання». Влада пiдвищила моїх заступникiв
на адмiнiстративних посадах, а проти мене
порушила кримiнальну справу i влаштувала
переслiдування. Чи це не конкретна цiна за
позицiю? Опозицiя також взяла моїх деяких
заступникiв та депутатiв райради на керiвнi
посади у виборчi штаби. А декого навiть висунула кандидатом в депутати. Всi вони разом –
хто вiд дiючої влади, хто вiд опозицiї – побудували всю свою програму на критицi мене i
на заявах, що мене вiдправлять за грати. Якби
я лишався в їхньому середовищi, мене, напевно б, висунули в кандидати i пiдтримали.
А так, оскiльки я без партiйного квитка, – до
в’язницi. Це тiльки якщо ти опозицiонер i тебе
переслiдують, то тодi правоохоронна система
дiє незаконно. А так все правильно. Це я кажу
до того, що в нас партiї – це скорiше клани. Захищають тiльки своїх, навiть якщо свiй дiйсно
краде, вбиває, гвалтує. Чужi, тi, хто сам по
собi, можуть бути на очах партiйних вождiв
розiрванi, але вождi й пальцем не поворухнуть. Так само як не поворухнуть вони пальцем
заради будь-якої простої людини. Що з тiєї
людини вiзьмеш? Тiльки голос у день виборiв.
А так – нi грошей, нi зв’язкiв. Назва партiї –
БЮТ, ПР, iнше – для всiєї братiї – лише красиве прикриття. Суть – тiльки власне Я, яке має
отримати пристойнi дивiденди вiд партiйних
вождiв у виглядi мiсця розподiлу ресурсiв.

ВЕРЕСЕНЬ 2012
Інформаційний бюлетень

Повернуся до вiйни проти мене, яка тягнеться з весни 2010 року i сягнула сьогоднi
своєрiдної кульмiнацiї. А, може, варто було б
поцiкавитись звинуваченнями на мою адресу,
провести юридичну експертизу, я готовий надати матерiали кримiнальної справи, та хiба
ж це комусь потрiбно? Я часто себе запитую:
в чому рiзниця мiж деякими представниками
влади та тими, хто по iнший бiк барикад? I тi,
i інші готовi засадити мене до тюрми. Тому я
знову задам питання. Одне. Просте. Ключове.
Якщо всi цi гравцi – лiвi, правi, регiональнi,
чорнi, синi, червонi – вперто, цинiчно, з великими видатками воюють проти мене… Якщо
їм всiм треба, щоби тут – в Шевченкiвському
районі – не було незалежної, впливової людини… То що це означає насправдi? Вiдповiм
сам. Їм потрiбна тiнь. Одна велика тiнь. На весь
район. На весь Київ. Тiнь, яка дозволить красти
i перерозподiляти. Перерозподiляти i красти.

Зi мною неможливо
“домовитись” –
нi лiвим, нi правим –
тому що в нашi днi
такi домовленостi
i є суть корупцiї.
– I що, не знайшлося жодної людини,
яка б пiдтримала Вас?
– Нi, я не хочу образити тих людей, якi
надали менi пiдтримку незалежно вiд
партiйної приналежностi (представники
Партiї Регiонiв, УДАРу, БЮТу та багатьох
iнших полiтичних партiй). Вони повели себе
як люди, а не як члени партiї. I це я завжди
пам’ятатиму, я та моя родина за це їм завжди будемо вдячні.
Але справа не в менi. А в принципах зграї.
Вона не терпить впливових людей, якi не
ховаються за чужими спинами. Не терпить
самостiйникiв, якi готовi боротися проти системи. Зграя вмiє пiдминати пiд себе будь-якi
колективнi органи й особливо партiї. Вона
зацiкавлена в тому, щоб нiколи не вiддавати
владу, тому вона прекрасно вмiє маскуватись.
Чому ми про це не говоримо? Та ще раз повернуся до розмови про «тушок» i про зраду. Повернуся в iсторiю. Дуже важливу для
мене. У першу – далеку вже – нiч помаранчевої революцiї менi подзвонили вiдразу двоє.
Один з них зараз керує штабом опозицiї, другий – штабом «регiонiв», а iмена їхнi не так i
важливi. Обидва були у розпачi: «все пропало»,
мовляв, до нас їдуть люди, на дворi мороз, i
що нам з ними робити, куди влаштовувати –
нiчого не знаємо. Я спитав: «Чим можу допомогти?». «У тебе ж є виставковий комплекс», –
сказали менi.
Хочу вiдзначити, що активною полiтикою я
тодi не займався, а виставковий комплекс був
завантажений виставками пiд саме нiкуди…
Та вранцi я поговорив з друзями i партнерами,

Як бачимо, самовисування стало «модним трендом», i
Вiктор Пилипишин, який балотується по 223-му виборчому
округу, знаходиться в «трендi». Той, хто не спирається на
полiтичну партiю, має, звiсно, бiльше мужностi. I, вiдповiдно,
матиме бiльше самостiйностi у наступному парламентi.
«Самовисуванець» не зобов’язаний слiпо пiдкорятися

Повнiстю пiдтримую
Пiдтримую окремi заходи
Не пiдтримую
Важко вiдповiсти

i було прийнято рiшення. Ми хочемо жити в
iншiй країнi, i у нас, у нацiї, з'явився унiкальний
шанс... Виставки ми зупинили, i цiлий мiсяць я i
мої партнери укладали спати, годували, поїли,
лiкували, мили бiльше семи тисяч людей. Для
мене це була не полiтика, а перш за все людськi
вiдносини. Я взагалi все це сприймав через призму – «люди мають право на те, щоби їх чули».
Полiтика ж для мене – це дещо iнше. Це, скорiш,
рутинна, кропiтка робота над напрацюванням
механiзмiв, якi б в автоматичному режимi, без
бюрократичних затримок, реагували б на потреби багатомiльйонної країни. Але є одна проблема. Зi мною нiхто не хоче говорити про полiтику.
Тому що розумiють – я фахiвець. Зi мною не
можна говорити слоганами, тезами. Тому зi
мною говорять тiльки вигаданим компроматом, в’язницею, погрозами, iнформацiйними
вiйнами тощо. Що у вiдповiдь? У вiдповiдь –
правда i моя особиста розмова з кожною конкретною людиною. А також – конкретна справа.
Саме справа, а не слово.
– Вiдчувається, що тема помаранче
вої революцiї i всього, що пов’язане з
тодiшнiми подiями, Вам дуже болить…
– Знаєте, ми не тiльки не отримали ма
терiальної пiдтримки у функцiонуваннi табору, а зiткнулися з тим, що у нас брали частину
продуктiв i медикаментiв та везли їх на Хрещатик, в центральний штаб, пiдносячи це,
як свою власну заслугу. Були й такi дiячi, якi
навiть органiзацiю цього табору приписували
собi. А коли вони прийшли до влади, то прийшли до мене з перевiркою вiдносно того, як
були використанi грошi на цей табiр. Повторюю. Вже тодi були люди, якi, як тiльки отримали владу, прийшли до мене зводити якiсь
рахунки. Це полiтика? Нi. Це та ж сама спроба
зачистити район вiд впливу людини, для якої
є конкретна мiра справедливостi. I з якою не
можна домовитись «по поняттях». Так от – цi
«комiсари» приходили до мене чи не щороку.
Незалежно вiд того, хто зараз при владi. То
яке я маю вiдношення до партiй? До Партiї
Регiонiв, примiром? Чи до впливової колись
«Нашої України»? Я вийшов принципово з Народної партiї, коли вона була при владi, а не в
опозицiї. Невже вiдповiдь не очевидна?
Я можу i маю повне право прямо й вiд
верто сказати полiтикам, якi прийшли до
влади й категорично не хочуть звiдти йти,
маскуючись пiд будь-яку партiйну личину – не
брешiть. Не брешiть ще раз. Не брешiть втретє. Бо брехня має конкретну цiну. Ви прийшли
до влади за допомогою, в тому числi, моїх
друзiв, партнерiв, а перш за все – всiх киян
та українцiв, якi вам щиро вiрили. Ви неодноразово перебiгали, змiнювали свої цiнностi та
свiтогляд. Ви зрадили сам дух великого часу
змiн. Ви зрадили сподiвання i вiру людей.
Тому менi байдужi ви i вашi партiйнi символи. Пiдкреслюю – менi все одно, якi партiйнi
символи написанi на ваших обличчях. У
пiдсумку ви залишитесь на узбiччi iсторiї з вашим цинiзмом, лицемiрством та жадiбнiстю.
Вiрити треба тiльки тому, хто готовий жертвувати своїм особистим прiзвищем заради

партiї, що делегувала його до Верховної Ради, перебувати у фракцiї цiєї партiї та виконувати рiшення, за якi
проголосує ця фракцiя. Це дає йому значно бiльше простору для маневру, адже вiн несе вiдповiдальнiсть лише
перед своїми виборцями, а не перед партбосом, ким би
той не був.

Грудень
2011

Жовтнь
2011

Серпень
2011

Травень
2011

Квiтень
2011

3.6
24.4
66.6
5.4

4.1
27.2
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6.0

4.3
29.3
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3.7
29.9
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6.3
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31.7
57.5
5.5

Лютий
2011

7.6
31.9
53.4
7.1

8.1
40.1
44.3
7.5

людей. Вiрити треба тому, хто має позицiю,
хто не займається популiзмом, хто робить
конкретнi справи тут i зараз, а не розмовляє
про них завтра i десь. Бо ви – це я звертаюсь до цинiчних та знахабнiлих полiтикiв –
боїтесь саме таких. Ви не конкуруєте з ними,
а намагаєтесь знищити. За допомогою
будь-яких репресiй, бруду та iнформацiйних
провокацiй. Але в будь-якому випадку ви
програєте. Кожен з вас програє особисто…
Так хто ж кого зраджує?
Розмову вела Наталія Лугова

Це одна з базових вимог до народного депутата – вмiти
наполягти на своєму та прийняти вольове рiшення, не
оглядаючись на партнерiв, а керуючись виключно власним
сумлiнням, здоровим глуздом та iнтересами свого округу.
Сергій Ковальчук

Листопад Жовтень Серпень
2010
2010
2010
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32.3
50.1
6.5

3

10.9
38.9
44.2
5.9
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2010

Квiтень
2010

Березень
2010

19.3
35.5
38.7
6.5

16.6
32.7
42.8
8.0

16.3
38.5
36.8
8.1

Лютий
2010

6.3
40.4
45.6
7.6
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Що говорять
про Пилипишина
Сергiй
Гайдай,
полiттехнолог, вважає, що Пилипишин має свiй усталений електорат, а
вiдтак створює для
опонентiв «високе
конкурентне середовище».
Володимир Фесенко, керiвник Центру
полiтичного аналiзу
«Пента», коментуючи
кримiнальне пере
слiдування Вiктора
Пилипишина, називає
це «прокурорським
чьосом», i акцентує
на тому, що «жодних
нормальних причин
для цього не було».
Олексiй Голобуцький, заступник директора Агентства моделювання ситуацiй,
говорячи про Пилипишина, придiляє
увагу iншому: його
позицiї пiд час
голосування
за
лiквiдацiю мiських
районiв. «Документи, якi передбачають скорочення кiлькостi районiв у Києвi, вже
були зібранi i готувалися до традицiйного для
Олеся Довгого (тодiшнього секретаря Київради) розгляду «з голосу». Однак протидiя з
боку Пилипишина та iнших депутатiв зняла
це питання з порядку денного».
Кость Бондаренко, iсторик та полiтолог,
говорить: «Пилипишин – один iз
найвплив ов iших
полiтикiв Києва. Вiн
може суттєво вплинути на результати
виборiв у столицi,
як до Київради, так
i до парламенту.
Особливо це стосується мажоритарних округiв. Пилипишин користується авторитетом в бiзнес-середовищi
i протягом останнiх 5-ти рокiв системно працює з виборцями… Для влади ж дiї Пилипишина у столицi – це ризик непередбачених
сценарiїв. Такi ризики їй не потрiбнi. Тому
владцi й пiшли простим шляхом, вдалися до
дискредитацiї через вiдкриття кримiнальної
справи проти Вiктора Пилипишина».

Хто такий
Вiктор Пилипишин?
Вiктор Пилипишин – кандидат у народнi
депутати вiд 223-го виборчого округу. Народився у 1961 роцi на Львiвщинi, зростав
на Миколаївщинi, вчився у Харковi, служив
у Пiтерi (тодi – Ленiнградi). Нинi живе i

працює в Києвi. Про себе i про мiсто каже
так: «Я щасливий, бо маю прекрасну родину, якою пишаюся понад усе. Я щасливий,
бо займаюсь улюбленою справою i живу в
прекрасному мiстi. Київ – мiсто, у якому

житимуть нашi дiти. Я хочу зберегти його
для них».
На цiй сторiнцi ми зiбрали ТОП-15
найцiкавих фактiв про Вiктора Пилипишина.
Ось вони:

Сiм’я

Має дружину Людмилу, з якою познайомився ще будучи студентом. Обожнює своїх дiтей: дорослих Олену i Олександра та маленьку Катрусю. Не так давно став дiдусем: старша донька Олена подарувала родинi онуку Аню.
Навчання
За фахом Пилипишин – правознавець. Свого часу закiнчив з червоним дипломом один з найпотужнiших вузiв
країни – Харкiвський юридичний iнститут. Кандидат юридичних наук.
Робота
У 1985 роцi Вiктора Пилипишина як одного з найкращих студентiв-випускникiв направили до Києва. Тут вiн вступає
на службу до Мiнiстерства внутрiшнiх справ, де працює слiдчим до серпня 1988 року. У 1991 роцi вiн отримує
свiдоцтво адвоката i стає членом президiї Київської мiської колегiї адвокатiв, розпочинає свою справу у бiзнесi.
Разом з партнерами створює низку пiдприємств з виробництва чаю, вирощуваня квiтiв та овочiв. Дає роботу тисячам українцiв, постачає людям якiснi продукти.
Першi вибори
У 1998 роцi вiн бере участь у виборах до Київської мiської ради i стає депутатом. На наступних виборах Вiктора
Петровича вдруге обирають депутатом мiськради.
Переламний момент Ним стала «помаранчева революцiя» та подiї, що супроводжували вибори президента України у 2004 роцi. Того
року успiшний бiзнесмен Пилипишин припиняє свою пiдприємницьку дiяльнiсть i переходить на державну службу.
Проходить шлях вiд першого заступника голови Подiльської та, пiзнiше, Шевченкiвської районних адмiнiстрацiй до
заступника голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї, на посадi якого працює у 2005-2006 роках.
Шевченкiвська
Пiд час виборiв до мiсцевих рад у 2006 роцi Пилипишина втретє обирають депутатом Київської мiської ради та
райдержадмiнiстрацiя депутатом Шевченкiвської ради. Того ж року вiн очолює i Шевченкiвську райдержадмiнiстрацiю.
Досягнення
Додатково залучає до районного бюджету бiльше 1 млрд. грн. за рахунок лiквiдацiї «тiньових» схем та направляє кошти на вирiшення проблем району. За короткий час у районi будують 150 дитячих майданчикiв,
на посадi
22 сучасних стадiони, в усiх дитячих садках та школах у рамках програми енергозбереження встановлюють
металопластиковi вiкна, усi школи району забезпечують комп’ютерними класами, в 115 дворах здiйснюють
комплексний благоустрiй, ремонтують 480 пiд’їздiв, висаджують бiльше 10 тисяч дерев.
Верховна Рада
У 2007 роцi Пилипишина обирають народним депутатом України. У Верховнiй Радi України вiн подає законопроекти щодо внесення змiн до законодавства про закупiвлю товарiв, робiт i послуг; надання статусу державних службовцiв працiвникам медицини i освiти; обмеження перебування на посадi народного депутата до двох
строкiв; скасування деяких депутатських пiльг; збiльшення штрафiв за порушення законодавства у галузi житлово-комунального господарства та благоустрою; повернення до мажоритарної системи виборiв.
Повернення
У травнi 2008 року Вiктор Пилипишин вкотре приймає радикальне рiшення: через непрацездатнiсть парламенту вiн
вiдмовляється вiд депутатської недоторканностi, складає мандат i повертається працювати на благо Києва та киян.
до роботи у мiстi
Адмiнiстративна
Пилипишин проводить перший у Києвi мiсцевий консультативний референдум i за допомогою районної громади
успiшно протистоїть намiру мiської влади лiквiдувати кращий район столицi. Пiд час цього референдуму 17 лисробота
топада 2008 року 117,2 тис. жителiв (97,8%) висловлюються проти знищення Шевченкiвського району i, таким
чином, надають вотум довiри районнiй владi та особисто головi району.
Боротьба
У травнi наступного року Вiктор Пилипишин вдруге надає можливiсть мешканцям Шевченкiвського району висловити свою думку щодо роботи мiської влади та Київського мiського голови. 17 травня 2009 року вiдбувається другий
з Черновецьким
консультативний референдум, на якому 92% мешканцiв району висловлюють недовiру меру Києва Леонiду Черновецькому. Паралельно з цим – вихiд з «Народної Партії», яка проявила свою цинiчну кон’юнктурнiсть. «Партiя має
бути принциповою, незалежно вiд ситуацiї. Партiя не може торгувати цiнностями» – кредо Пилипишина.
Помста влади
У 2011 роцi проти Вiктора Пилипишина влада порушує кримiнальну справу за надуманими обвинуваченнями. Прокуратура iнкримiнує Пилипишину перевищення влади та зловживання службовим положенням. Фiгурантом цiєї
справи Пилипишин лишається i по сьогоднi.
Благодiйництво
Вже чотири роки поспiль з iнiцiативи Вiктора Петровича пiд гаслом «Допоможи Святому Миколаю» вiдбувається
благодiйна акцiя зi збору iграшок, книг та одягу для дитячих будинкiв i лiкарень. Вiн особисто опiкується долею
кiлькох дитячих будинкiв у столицi та за її межами. Один iз них – сиротинець «Свiтанок», що на Київщинi. Також з
2008 року працює благодiйний фонд «Дiти передусiм!», пiд егiдою якого у Києвi проходять благодiйнi акцiї i заходи, зокрема, радiомарафон «Серце дiтям», а також вiдкриття Клубу дитячого плавання в Гiдропарку, турнiр з
мiнi-футболу серед школярiв тощо.
«Кияни передусiм!»
Це органiзацiя, заснована Вiктором Пилипишиним. Мета її дiяльностi: переконати киян, що вони здатнi змiнити владу, столицю, здатнi змiнити своє майбутнє i майбутнє своїх дiтей. З iнiцiативи «Киян» команда експертiв розробляє
Економiчний план розвитку Києва на наступнi 30 рокiв, який буде втiлений, хочеться вiрити, вже новою владою.
Улюблена цитата
«Звичайнi люди здатнi на надзвичайнi вчинки» (Вiктор Пилипишин).
«Програє не той, хто впав сiм разiв. Програє той, хто не пiднявся увосьме i не почав все знову» (Вiктор Пилипишин)

Допомога поруч

Телефонна служба пiдтримки киян Вiктора Пилипишина
в день приймає до 250 звернень
Вже чотири роки ефективно працює телефонна служба
пiдтримки киян Вiктора Пилипишина. Будь-який мешканець Шевченкiвського району може звернутись до Callцентру зi своїми проблемами, розраховуючи на реальну
допомогу. Адже спiвробiтники служби не просто фiксують
звернення, але й передають iнформацiю до громадських
приймалень кандидата в кожному мiкрорайонi, де вже
працюють над вирiшенням проблеми. Наплив дзвiнкiв до
Call-центру говорить сам за себе. Мiсцева влада сьогоднi
не здатна адекватно реагувати на скарги громадян. Люди

розчарувалися в чиновниках i шукають представника, який
би захистив їхнi iнтереси на районному, мiському та державному рiвнi. Таким представником стане народний депутат України Вiктор Пилипишин, обраний по мажоритарному
округу в Шевченкiвському районi. За багато рокiв система
зв’язку мiж ним особисто та мешканцями району настiльки
вiдпрацьована, що вiн зможе оперативно, а головне ефективно реагувати на запити громади.
Ми чекаємо на Вашi дзвiнки за телефоном 4-999-888

вибiр шевченкiвця
Iнформацiйний бюлетень

З чим звертаються шевченкiвцi
до Call-центру Вiктора Пилипишина
Проблематика

Кiлькiсть
дзвiнкiв
у вiдсотках

Житлово-комунальнi проблеми (ремонт, будинкiв,
пiд’їздiв, дахiв, квартир тощо)
Облаштування територiї (будiвництво дитячих
майданчикiв, завезення землi, знесення кiоскiв,
встановлення свiтлофорiв, бюветiв, лавок тощо)
Фiнансова допомога
Юридична консультацiя
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