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Події
Перша десятка за партійними списками до парламенту

Громадяни продовжують 
скуповувати валюту
Складна ситуація на міжбанку змушує НБУ активніше 
втручатися в його роботу. Незадоволений попит на 
валюту змусив НБУ продати з резервів максимальну 
цього року суму — $1,2 млрд. Учасники ринку кажуть, 
що попит на валюту викликаний винятково психоло-
гічним чинником — очікуванням девальвації гривні. За 
їхніми прогнозами, в серпні-вересні валюту так само 
будуть скуповувати, а значить, восени у великих грав-
ців може не залишитися гривневих коштів, аби чинити 
тиск на курс.

Україна продала державних 
об’єктів на п’ять мільярдів
Надходження від продажу державних об’єктів 
становлять понад п’ять мільярдів гривень. Як по-
відомили у Фонді держмайна України, станом на 
1 серпня 2012 р. ФДМ направив до держбюджету 
майже 6,3 мільярда гривень. Зокрема, від при-
ватизації надійшло понад 5 мільярдів — це більше 
половини запланованого за рік, від оренди — понад 
605 мільйонів гривень, що становить 72,9% від ви-
конання плану. Дивідендів надійшло 566,5 мільйона. 
Плановий показник виконаний на 205,2%.

83
таке місце (з-поміж 102) посіла 
Україна у рейтингу найбільш 
ледачих країн світу, складеному 
міжнародною групою вчених. 
За даними дослідників, у нашій 
країні фізично неактивними є 
лише 18,4% громадян.  
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Юлія ТИМОШЕНКО
Колишній прем’єр-
міністр України (2005, 
2007-2010 роки). В 2011 
році була засуджена до 
семи років ув’язнення. 
ЦВК відмовив у 
реєстрації.11

 Арсеній ЯЦЕНЮК
Очолює раду об’єднаної 
опозиції «Батьківщи-
на». Міністр економіки 
України (2005-2006 роки), 
міністр закордонних 
справ України у 2007 
році, Голова ВР України 
(2007-2008). З 2009 року 

очолює політичну партію «Фронт змін».

22

 Анатолій ГРИЦЕНКО
Політик і військовий діяч, 
міністр оборони України 
(2005-2007 рр.), голова 
Комітету Верховної 
Ради України з питань 
національної безпеки 
й оборони (з 2007-го), 
голова «Громадянської 

позиції». 
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Олександр ТУРЧИНОВ
Перший заступник голо-
ви партії «Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщи-
на». На парламентських 
виборах у 2002-му, 2006-
му і 2007 роках обирався 
народним депутатом. У 
лютому — вересні 2005 

року обіймав посаду голови СБУ.

44

Юрій ЛУЦЕНКО
Народний депутат Украї-
ни 4-го та 6-го скликань. 
Міністр внутрішніх справ 
України у 2005-2006 рр. 
У 2012 році засудже-
ний до чотирьох років 
позбавлення волі. ЦВК 
відмовив у реєстрації.

55

В’ячеслав КИРИЛЕНКО
Народний депутат Украї-
ни 4-го, 5-го та 6-го скли-
кань. Був лідером партії 
«За Україну!». У грудні 
2011-го підписав угоду 
про спільну опозиційну 
діяльність і об’єднання з 
партією «Фронт змін».

66

Григорій Немиря
Політик, історик, політо-
лог. Народний депутат 
України 5-го та 6-го 
скликань. Віце-прем’єр-
міністр України (2007-
2010 роки).77

Сергій Соболєв 
Народний депутат Укра-
їни. Був головою партії 
«Реформи і порядок», 
прем’єр-міністром Опо-
зиційного уряду України. 
З 2012 року — перший 
заступник голови фракції 
«Блок Юлії Тимошенко».
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Борис ТАРАСЮК
Політик і дипломат. Голо-
ва Комітету ВР України 
з питань європейської 
інтеграції, директор Ін-
ституту євроатлантично-
го співробітництва. Лідер 
Народного Руху України. 
Міністр закордонних 

справ України в кількох урядах.
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Микола ТОМЕНКО
Політик і громадський 
діяч. Депутат Верховної 
Ради 4-го, 5-го та 6-го 
скликань, віце-прем’єр 
України з гуманітарних 
питань (2005). Заступник 
голови Верховної Ради (з 
лютого до червня 2007-

го та знову з вересня 2008-го).
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Об’єднана опозиція 
«Батьківщина»

 Олег ТЯГНИБОК
 Голова ВО «Свобода». На-

родний депутат України 
3-го та 4-го скликань, 
кандидат на посаду 
Президента України на 
виборах 2010 року.11

Богдан БЕНЮК
Український актор театру 
і кіно. Народний артист 
України. Був членом 
Партії зелених України (з 
1997-го). Нині заступник 
голови ВО «Свобода» .22

Андрій МОХНИК 
Депутат Київської об-
ласної ради (з 2010-го). 
До вересня 2010 року 
був головою Київської 
міської організації ВО 
«Свобода». 33

Ігор МІРОШНИЧЕНКО 
Голова Сумської обласної 
організації ВО «Свобода», 
спортивний журналіст, 
коментатор та аналітик, 
прес-секретар Націо-
нальної збірної України 
з футболу в 2004-2008 
роках. Нині керує спор-

тивною редакцією каналу ICTV. 
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Олександр ШЕВЧЕНКО 
Професор кафедри теорії 
та історії держави і права 
Київського НУ імені 
Т. Г. Шевченка. Автор 
багатьох посібників із 
історії держави та права 
України.55

Анатолій ВІТІВ 
Голова Волинської об-
ласної організації ВО 
«Свобода». У жовтні 2010 
року обраний депутатом 
Волинської обласної 
ради по одномандат-
ному мажоритарному 
виборчому округу №37 

(м. Луцьк).
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Олег ПАНЬКЕВИЧ
 Український політик. У 

2006-му обраний депута-
том Львівської обласної 
ради від ВО «Свобода». 
Голова Львівської облас-
ної ради з 2010 року.77

Ігор ШВАЙКА
 Український громад-

ський діяч, юрист, голова 
Харківської обласної 
організації ВО «Свобо-
да». У жовтні 2010 р. 
був кандидатом на пост 
міського голови м. Хар-
кова, отримавши на свою 

підтримку 0,84% голосів.

88

Павло КИРИЛЕНКО
 Голова Одеської обласної 

організації ВО «Свобода». 
Відомий завдяки своїм 
радикальним акціям.
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Ігор ЯНКІВ 
Голова партійного суду 
ВО «Свобода», депутат 
Івано-Франківської об-
ласної ради
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ВО «Свобода»

Микола АЗАРОВ
Прем’єр-міністр України 
(з березня 2010-го). 
Голова Партії регіонів, 
перший віце-прем’єр-
міністр та міністр фінан-
сів України в першому 
(2002-2005 рр.) та друго-
му (2006-2007 рр.) урядах 

Януковича.
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Повалій ТАЇСІЯ
Українська співачка. В 
1996 році присвоєно 
звання заслуженої ар-
тистки України, а у 1997-
му — народної артистки 
України.22

Сергій ТІГІПКО
Депутат Верховної Ради 
кількох скликань. Голова 
партії «Трудова Україна» 
(2000-2005 рр.), партії 
«Сильна Україна» (2009-
2012 рр.). Кандидат у 
президенти України 2010 
року. З 17 березня 2012 

року — заступник голови Партії регіонів. 
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Андрій КЛЮЄВ
Депутат ВР України 4-6 
скликань. У 2003-2005 
рр., 2006-2007 рр. — 
віце-прем’єр-міністр із 
питань паливно-енер-
гетичного комплексу. 
До лютого 2012 р. — 1-й 
віце-прем’єр-міністр, 

міністр економічного розвитку і торгівлі.
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Олександр ЄФРЕМОВ
Народний депутат Украї-
ни з 2006 року. В 2010 ви-
ступив у ролі співавтора 
законопроекту «Про 
мови» №1015-3, який 
зустрів гостру критику з 
боку науковців, політиків 
і громадськості.

55

Ірина АКІМОВА
Перший заступник глави 
Адміністрації Президента 
України. Народний депу-
тат України (2007-2010 
рр.). Генеральний дирек-
тор аналітичного центру 
«Бюро економічних та 
соціальних технологій».
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Володимир БОЙКО
Голова правління, 
генеральний директор 
ВАТ «Маріупольський 
металургійний комбінат 
імені Ілліча». Двічі був 
народним депутатом 
України.77

Борис КОЛЕСНІКОВ
 Віце-прем’єр-міністр 

України — міністр 
інфраструктури України з 
2010 року. Відповідав за 
підготовку та проведен-
ня чемпіонату Європи з 
футболу в 2012 році.88

Леонід КОЖАРА 
Заступник голови 
Комітету ВР України у 
закордонних справах із 
2007 року. У 2002-2004 
рр. — Надзвичайний 
і Повноважний Посол 
України в Королівстві 
Швеція. Народний депу-

тат України 5-го та 6-го скликань.
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Володимир РИБАК
Заступник голови фракції 
з 2007-го, голова Коміте-
ту будівництва, містобу-
дування і житлово-кому-
нального господарства 
та регіональної політики 
(з 2007-го). Депутат 
Верховної Ради 3-го та 

4-го скликань.
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Партія Регіонів

Віталій КЛИЧКО
 Боксер (чемпіон світу в 

суперважкій вазі), уче-
ний-педагог, політик, 
Герой України. Лідер 
партії «УДАР». Депутат 
Київради. Колишній рад-
ник Президента України 
(2006-2008 рр.).
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Марія МАТІОС 
Українська письменниця, 
неодноразова пере-
можниця різноманітних 
літературних конкурсів, 
лауреат Національної 
премії України імені Тара-
са Шевченка. Свого часу 
заявляла про політичне 

переслідування.

22

Валентин 
НАЛИВАЙЧЕНКО 
Український політик 
і громадський діяч, 
колишній голова Служби 
безпеки України (2009-
2010 рр.); член Ради 
національної безпеки 
і оборони України (з 

квітня 2007-го).
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Оксана ПРОДАН
 Підприємець і громад-

ська діячка, виконавчий 
директор Центру захисту 
підприємців, м. Чернівці, 
голова Всеукраїнського 
об’єднання підприємців 
малого та середнього 
бізнесу «Фортеця».
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Віталій КОВАЛЬЧУК
 Заступник голови по-

літичної партії «УДАР», 
голова Київської міської 
організації партії. З 2001 
по 2005 рр. — перший 
заступник голови прав-
ління, голова правління 
акціонерної холдингової 

компанії «Укрнафтопродукт».

55

Ірина ГЕРАЩЕНКО
Журналіст, політик. На-
родний депутат України 
6-го скликання від блоку 
«Наша Україна — На-
родна самооборона». 
Обіймала посаду пре-
зидента інформаційного 
агентства УНІАН.

66

Віктор ПИНЗЕНИК 
Політик і економіст, 
голова партії «Реформи 
і порядок» (1997-2010 
рр.). Міністр фінансів і 
віце-прем’єр кількох уря-
дів України. Народний 
депутат України 1-4 та 
6-го скликань.

77

Наталія АГАФОНОВА 
Лікар. Інша інформація 
відсутня.

88

Артур ПАЛАТНИЙ 
Голова депутатської 
фракції Київської облас-
ної організації політичної 
партії «УДАР» в Київській 
обласній раді.
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Павло РОЗЕНКО
 Перебував на посаді пер-

шого заступника міністра 
праці та соціальної полі-
тики України (2005-2007, 
2008-2010 рр.), із 2010-го 
— незалежний експерт із 
питань соціальної полі-
тики України, провідний 

експерт Центру ім. О. Разумкова.
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Партія «Удар» Віталія Кличка

Петро СИМОНЕНКО 
Голова фракції КПУ, на-
родний депутат України 
з 1994 року, двічі балоту-
вався у Президенти Укра-
їни. У 2010-му Симоненко 
виступив у ролі співавто-
ра законопроекту «Про 
мови» №1015-3.
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Петро ЦИБЕНКО 
Заступник голови фракції 
КПУ, депутат Верховної 
Ради з 1994 року, перший 
заступник голови Коміте-
ту в справах пенсіонерів, 
ветеранів та інвалідів (із 
2007-го).22

Ірина СПІРІНА
 Доктор медичних наук, 

професор, 20 років завід-
ує кафедрою психіатрії, 
загальної та медичної 
психології Дніпропетров-
ської медичної академії. 33

Спиридон Кілінкаров 
Перший секретар Луган-
ського обкому КПУ, на-
родний депутат України 
5-го та 6-го скликань.

 

44

Олександр 
ПРИСЯЖНЮК
Перший секретар кому-
ністичної молодіжки — 
Ленінського Комсомолу 
України. Веде ідеологічно 
вивірений блог на сайті 
«Кореспондент». Депутат 
Житомирської обласної 

ради.
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Ігор АЛЕКСЄЄВ 
Секретар ЦК КПУ (з черв-
ня 2005-го), народний 
депутат України з 2002 
року. 1998-2002 рр. — 
консул Дипломатичного 
представництва України 
в Королівстві Данія.66

Ігор Калєтнік 
— голова Державної мит-
ної служби України. На-
родний депутат України 
6-го скликання. Голова 
Комітету боротьби з ор-
ганізованою злочинністю 
і корупцією (з 2007-го).77

Адам МАРТИНЮК 
Народний депутат 
України з 1998 року. 1-й 
заступник Голови ВР 
України (з  2010-го). В 
липні 2012 року запустив 
з місця cпікера Володи-
мира Литвина голосу-
вання за скандальний 

«мовний» законопроект.
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Валентин МАТВЄЄВ 
Народний депутат 
України з 1998 року, 
голова Всеукраїнського 
об’єднання депутатів-
комуністів «За соціальну 
справедливість і на-
родовладдя» (з грудня 
2000-го).
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Євген МАРМАЗОВ 
Народний депутат 
України 1-го, 2-го, 5-го, 
6-го скликань. Голова 
Спеціальної контрольної 
комісії Верховної Ради 
України з питань при-
ватизації (з 2007-го).1010

Комуністична партія України


