
ЖАРТОМА 
ПРО СЕРЙОЗНЕ…

Часу на тривалу терапію у денному стаціо-
нарі  не залишилося. Потрібно задіювати всю 
команду, поширювати досвід, знаходити нові 
варіанти вирішення потреб. Але для цього 
спочатку треба перевірити зір, слух тих, хто 
уповноважений чути людей і бачити пробле-
ми. У нас є достатньо неординарних інстру-
ментів які швидко ці органи відчуттів відновлю-
ють і приводять до ладу.

Ми з командою однодумців щиро бажаємо 

позитивних та якісних змін в країні, працюва-
ти на благо її громадян, саме тому я прийняв 
рішення балотуватися у народні депутати 
України! Переконаний, що мого досвіду, знань 
та  підтримки однодумців достатньо, щоб по-
будувати високоморальне, заможне суспіль-
ство, де громадянин стоїть в центрі державних 
інтересів. Впевнений, що тільки подолавши 
корупцію у законодавчій, виконавчій та судо-
вій гілках влади Україна має майбутнє.

Н
Е

Вміння сміятись над собою - це талант,
Вміння сміятись над собою з кимось - взагалі дар.
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Сміх – це транквілізатор 
без побічних ефектів 

(А. Н. Гласоу)

Діючий парламент довів, що не може працювати так якісно, як на те очікувало постМайданівське 
суспільство, а новий потребуватиме досвіду, розуміння проблем і волі до дії. Вкрай важливо невід-
кладно прийняти відповідні закони, врегулювати надважливі сфери національної економіки. Однією 
згуртованою коаліцією ми зобов’язані швидко діяти. Знаю потреби – маю для вирішення свій рецепт.

Після зняття 
з депутатів 

недоторканості в 
них з’являється 

невловимість.

Депутат на прийомі в психіатра: 
– Лікарю, в мене «розтроєння» особистості: 
говорю одне, думаю про друге, роблю третє. 
– Заспокойтеся, це доводить, що ви цілком 

нормальний політик.

- Ти бачив новий поштовий 
конверт з портретом 

депутата? - Так, бачив! Тепер 
кожен може купити такого 

конверта і послати його 
разом з депутатом, куди 

захоче.
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Гучні затримання, які не завершуються притягненням до реальної відповідальності, 
кругова порука стали основою владних еліт. Прозорі та справедливі конкурси на клю-
чові посади стали такою рідкістю, як і ранішня зарядка чи пробіжка. Фотополювання на 
пройдисвітів у владі має відійти у минуле. Маю волю і готовий рішуче з цим боротись.

Кращий спосіб почати робити – 
перестати говорити і почати робити

(Уолт Дісней)

Обрані депутати  
поверненню та обміну  
не підлягають – ЦВК.

Безумовно, Адам та Єва  
були українцями .

Самі ж подумайте: голі, босі,  
одне яблуко на двох і думають,  

що в раю.

Фізика – єдина галузь  
в Україні де ще  
дотримуються 

законів.
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Жартувати треба для того 
щоб робити серйозні речі  

(Арістотель)

Існує дискусія, щодо зняття депутатської недоторканності – як захистити політичну діяльність де-
путата, і при тому не дати можливості для зловживань і уникнення відповідальності. Однозначно де-
путатська недоторканність має не ставати одним з головних мотивів йти в парламент. Аналогічно як 
депутатам, необхідно обмежити недоторканість і суддям. До тих пір поки недоторканність не знята, 
депутатська спільнота має жорстко і однозначно висловлювати свою позицію шляхом голосування 
щодо колег, які забруднилися чи раптом кримінально «корупційно захворіли».

ТИ ДЯКУЄШ БАНКОМАТУ?
Дякувати політику за те, що він 
щось зробив за народні кошти, 

це те саме, що аплодувати 
банкомату за видані вам ваші 

гроші.

ЗАКОН ПРО КОНФІСКАЦІЮ МАЙНА  
Журналіст і депутат. 

– Чому ви не приймете закон про конфіс- 
кацію майна для корупціонерів?
– А навіщо, якщо у нас два рази 

відкупитися від в'язниці вже  
дорівнює одній  
конфіскації.

ЯК ТАК ВИЙШЛО?
– У вас в декларації вказано  

прибутків на $ 6 млн, а ви за рік 
витратили $ 8 млн. Як так вийшло?

– Як вийшло, як вийшло...  
Просто не можу звести кінці  

з кінцями. 


