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Шановні родичі, близькі та друзі нашої великої Родини! 
 

Перед нами, знову вибори й знову - позачергові, на цей раз - до українського парламенту. 

Саме, 26 жовтня нам надана можливість – оновити склад вищого, законодавчого органу 

країни, На жаль, виходячи із вже зареєстрованих кандидатів у депутати (більше 6 600!), можна 

говорити не про ЗАМІНУ, а лише про часткове ОНОВЛЕННЯ Верховної Ради України! Цьому, на 

біду, «сприятиме» й змішана система голосування, коли, кожен з виборців – отримає 2 бюлетені:  

- в одному, буде список партій, що балотуються (29!);  

- в другому - список осіб, що балотуються по мажоритарному округу (в Закарпатті таких - 6).  

Таким чином, український парламент буде формуватися на: 50% з партій, а 50% - з депутатів, 

обраних по округах (всього, однак буде обрано лише 420 із 450 депутатів, тобто крім окупованого 

Криму та ряду районів Донецької й Луганської областей)!  

Однак, стало відомо й те, що більше 300 діючих депутатів ВР, а це 2/3 діючого, сьогодні, 

парламенту, балотуються знову та докладають всіх зусиль, щоб продовжити свій статус-кво й 

залишитись «продукувати» закони у Верховній Раді. Прикро, але серед них, більше сотні тих, хто 

ще 16 січні цього року, голосував руками за «диктаторські закони», що й призвели до кровавих 

подій на Майдані, на якому й полягла Небесна сотня... 

Усе це відбувається на фоні: 

- реальної війни з російськими найманцями на Сході України, коли останні, безсовісно - 

вбивають наших військових й героїв-добровольців та, ні в чому не винних - громадян, нищать 

інфраструктуру та економіку України; 

- зниження економічних показників України, зростання безробіття та інфляції, падіння курсу 

національної валюти, відсутності реальних реформ та покращення життя співгромадян; 

- негативного стану справ з: люстрацією, боротьбою з корупцією тощо.                                         

Очевидно, що Україна та ми, її громадяни - знову робимо свій вибір: або ми створимо нову, 

політичну, європейську реальність, або будемо через пару років у Митному союзі, на чолі з Росією.  

Натомість не згоден, що треба віддавати свій голос за того кандидата, який є представником 

того чи іншого родинного клану, що робить, наприклад, Закарпаття (яке є в центрі Європи!), по суті 

– феодальним заповідником. Більше того, до усіх, вчорашніх парламентарів - варто дивитися як на 

тих депутатів, які вже мали шанс, але так і не скористалися можливістю змінити ситуацію на краще! 

Саме тому - більшість із нині діючих депутатів від Закарпаття, як-то: Балога В., Балога П., Бушко І., 

Гайдош І., Ковач В., Ланьо М., Петьовка В., Шуфрич Н. - не мають морального права балотуватись 

та бути обраними до парламенту України 8-го скликання! 

Так само, не заслуговують на повагу та не можуть бути обрані депутати від таких партій, як: 

Комуністична, Опозиційний блок (колишні регіонали), Сильна Україна (Тігіпко), Блок лівих сил 

України. Крім того, не мають широкої підтримки, а тому - викликають певну підозру такі сили, як: 

Солідарність жінок України, Інтернет партія України, Партія «5.10», Аграрне об’єднання «Заступ», 

партія «Відродження», «Нова політика», «Єдина країна», «Національна демократична партія», 

«Україна – єдина країна», «Україна майбутнього», 2 партії зелених, Громадянський рух України 

тощо. Треба бути обережними й з радикальними партіями: Ляшка та Правого сектору. Крім 

відомих, провладних сил: ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», партія «блок Порошенка» (включаючи 

«Удар»), «Народний фронт» - варто звернути увагу й на такі політичні сили, як: «Громадянська 

позиція А.Гриценко», «Сила людей», Об’єднання «Самопоміч» (Перелік політичних партій, що 

зареєстровані на вибори 2014 - в додатку). 

Ясно одне, якщо ми будемо й далі голосувати за пусті партії, створені в інтересах 2-3 осіб, 

без ідеологій і виразних програм - ми назавжди залишимося країною, яка втрачає території. Так, як 

було раніше, вже більше не може бути: нема сил терпіти, нема ресурсу, нема часу! Саме тому, 

потрібно кожному з членів Нашого Роду - прийти на позачергові парламентські вибори, 26 жовтня 

ц.р. й обрати собі оновлену Верховну Раду України. І цей вибір треба робити: свідомо, розсудливо, 

сміливо. Нам усім потрібна нова надія, країні – оновлення, а владі – молодих та сміливих, а головне 

– чесних й відданих патріотів країни! Вірю, що вибір кожного з нас - буде виважений та 

відповідальний, метою якого буде – сприяти оновленню парламенту України та держави, в цілому! 
 

Ю. Ключівський  

Прага, 7 жовтня 2014 року  
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Політичні партії України  

будуть розміщені у виборчому бюлетені у такій черговості: 
 

1. Радикальна Партія Олега Ляшка 

2. Партія “Солідарність жінок України” 

3. Політична партія “Інтернет партія України” 

4. Політична партія “Опозиційний блок” 

5. Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ” 

6. Політична Партія “5.10” 

7. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ЗАСТУП” 

8. Партія “ВІДРОДЖЕННЯ” 

9. Політична партія “НОВА ПОЛІТИКА” 

10. Політична партія “Єдина Країна” 

11. Політична партія “Сила Людей” 

12. Політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” 

13. Політична партія “Національна Демократична партія України” 

14. Комуністична партія України 

15. Політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ” 

16. ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ “УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА” 

17. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ПРАВИЙ СЕКТОР” 

18. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО” 

19. Ліберальна партія України 

20. Партія Зелених України 

21. “Зелена Планета” 

22. ПАРТІЯ “БЛОК ПОРОШЕНКА” 

23. Політична партія “Сила і Честь” 

24. Політична партія Конгрес Українських Націоналістів 

25. Партія Сергія Тігіпка “Сильна Україна” 

26. Політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” 

27. Політична партія “Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)” 

28. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ” 

29. Політична партія Громадянський рух України 


