ЛЮСТРАЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
Цим підписом засвідчую відсутність обставин, які є несумісними з
членством в Політичній партії “ВОЛЯ”:
1) займання посади у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року: Президента України,
Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України,
міністра, керівника іншого центрального органу виконавчої влади, які не є членами Уряду України,
Служби безпеки України, Генерального прокурора України, Голови Національного банку України,
Голови Рахункової палати, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду
державного майна України, Директора Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату
Кабінету Міністрів України, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Урядового
уповноваженого з питань антикорупційної політики, Секретаря Ради національної безпеки і
оборони України, керівника Державного управління справами, члена Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України, члена Вищої ради юстиції, прокурора області, прокурора міст Києва та
Севастополя, Автономної Республіки Крим, прокурори районів, міжрайонних прокуратур,
прокуратур у містах, прокурора спеціалізованої прокуратури, їх першого заступника, їх заступника;
2) Народні депутати України Верховної Ради VII скликання, які голосували за диктаторські закони
від 16 січня 2014 року: Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та
процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян № 721-VII, Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за адміністративні
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному
режимі 723-VII, Про внесення змін до Закону України "Про усунення негативних наслідків та
недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення
мирних зібрань" № 731-VII, Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо
відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму № 729-VII, Про внесення змін
до Кримінального процесуального кодексу України щодо заочного кримінального провадження №
725-VII;
3) займання посади у період з 1 грудня 2013 року по 22 лютого 2014 року і не звільнення в цей
період за власним бажанням з органів державної влади (державних органів): Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, першого заступника міністра, першого заступника
керівника іншого центрального органу виконавчої влади, голів та членів державних колегіальних
органів державної влади (державних органів), керівника територіального підрозділу на місцях
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державних колегіальних органів, його
заступника, Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, голови
обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій, їх першого заступника, заступника, керівника Адміністрації
Президента України, першого заступника керівника Адміністрації Президента України, заступника
керівника Адміністрації Президента України, керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України,
першого заступника керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, заступника керівника
Секретаріату Кабінету Міністрів України, членів Ради національної безпеки і оборони України,
керівника структурного підрозділу Адміністрації Президента України, його першого заступника,
заступника, помічника Президента України, керівника структурного підрозділу Секретаріату
Кабінету Міністрів України, його першого заступника, заступника, радника Прем’єр-міністра
України, керівника іншого центрального органу виконавчої влади, які не є членами Уряду України,
першого заступника міністра, першого заступника керівника іншого центрального органу
виконавчої влади, голів та членів державних колегіальних органів державної влади (державних
органів), місцевої державної адміністрації, особи начальницького складу органів внутрішніх справ,
податкової міліції, керівники та заступники керівників територіальних підрозділів МВС України та
Служби безпеки України в областях, містах Києві та Севастополі, міських, районних, міжрайонних,
районних в містах відділів;
4) займання посади працівника правоохоронних органів, державного службовця та посадової особи
органів місцевого самоврядування, громадянином України, вина якого встановлена у визначеному
законом порядку у завданні шкоди життю, здоров'ю, майну громадян України – учасників масових
акцій протесту з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року (участь особи у масових акціях
протесту підтверджується її заявою відповідному органу чи посадовій особі);
5) займання посади працівника правоохоронних органів, який брав участь у затриманні учасників
акцій громадського протесту та масових заходів у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014
року включно та осіб, звільнених у відповідності до Закону України «Про усунення негативних
наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час
проведення мирних зібрань» від 29 січня 2014 року № 737-VII, Закону України «Про недопущення
переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних
зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» від 21 лютого 2014
року № 743-VII, Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування амністії
в Україні» щодо повної реабілітації політичних в’язнів» від 27 лютого 2014 року № 792-VII та
визнаних політичними в’язнями згідно із Законом;
6) займання посади працівника правоохоронного органу, який складав та/або своєю дією чи
бездіяльністю сприяв складанню рапортів, протоколів про адміністративне правопорушення,
повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, обвинувальних актів тощо
стосовно учасників акцій громадського протесту та масових заходів у період з 25 лютого 2010 року
по 21 лютого 2014 року включно та проти осіб, звільнених у відповідності до Закону України «Про
усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій,
які мали місце під час проведення мирних зібрань» від 29 січня 2014 року № 737-VII, Закону
України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під
час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів
України» від 21 лютого 2014 року № 743-VII, Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про застосування амністії в Україні» щодо повної реабілітації політичних в’язнів» від
27 лютого 2014 року № 792-VII;
7) займання посади слідчого органів досудового розслідування, дізнавача, оперативного
працівника, інспектора, які проводили слідчі та оперативні дії щодо учасників акцій громадського
протесту та масових заходів у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року включно та
проти осіб, звільнених у відповідності до Закону України «Про усунення негативних наслідків та
недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення
мирних зібрань» від 29 січня 2014 року № 737-VII, Закону України «Про недопущення
переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних

проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів
України» від 21 лютого 2014 року № 743-VII, Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про застосування амністії в Україні» щодо повної реабілітації
політичних в’язнів» від 27 лютого 2014 року № 792-VII;
8) займання посади працівника органу прокуратури, який здійснював процесуальне
керівництво, вносив подання, погодження, підтримував клопотання про застосування
запобіжних заходів, підтримував державне обвинувачення у суді, вчиняв бездіяльність
стосовно учасників акцій громадського протесту та масових заходів у період з 25
лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року включно та проти осіб, звільнених у
відповідності до Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення
переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення
мирних зібрань» від 29 січня 2014 року № 737-VII, Закону України «Про недопущення
переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення
мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України»
від 21 лютого 2014 року № 743-VII, Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про застосування амністії в Україні» щодо повної реабілітації політичних
в’язнів» від 27 лютого 2014 року № 792-VII;
9) займання посади державного службовця та посадової особи органу місцевого
самоврядування, які будь-якими діями або бездіяльністю намагалися перешкодити або
перешкоджали реалізації конституційного права громадян України збиратися мирно і
проводити збори, мітинги, походи і демонстрації у період з 21 листопада 2013 року по
22 лютого 2014 року включно, що встановлено в судовому порядку;
10) співпраця із спецслужбами інших держав у якості таємного інформатора чи
помічника в оперативному отриманні інформації, що встановлено в судовому порядку;
11) закликали публічно до сепаратизму, порушення територіальної цілісності та
суверенітету України, розпалювання міжнаціональну ворожнечі;
12) виголошення публічних заяв та вчинення інших публічних дій, які містять ознаки
расової, соціальної, культурної, релігійної нетерпимості щодо представників
української нації та представників інших національностей, що проживають на
території України, що встановлено в судовому порядку;
13) займання посади голови, заступники та секретаря виборчих дільниць, що
організовували фальсифікації виборів Президента України 2004 року, виборів
народних депутатів у 2012 році, що встановлено в судовому порядку;
14) організація та/або вчинення дій, що призвели до втрат державного бюджету у сумі
понад 1 мільйон гривень, а місцевих бюджетів у сумі понад п’ятдесят тисяч гривень,
що встановлено в судовому порядку;
15) вчинення дії чи бездіяльності, що призвели до порушення прав людини та
основоположних свобод, визнаних рішенням Європейського суду з прав людини,
Комітетом ООН з прав людини та іншими міжнародними органами;
16) займання посади судді, звільненого за порушення присяги;
17) перебування до 19 серпня 1991 року на посадах: керівних посадах Комуністичної
партії СРСР, Комуністичної партії України та інших союзних республік СРСР від рівня
районного комітету і вище, членом ЦК КПРС, керівних посадах складі ЦК ВЛКСМ,
ЦК ЛКСМУ та інших союзних республік СРСР, обласних комітетів ВЛКСМ, ЛКСМУ
та інших союзних республік СРСР, штатного працівника чи негласного агента, особи
начальницького складу в 5-му управлінні КДБ УРСР, КДБ СРСР, КДБ інших союзних
республік СРСР; співпраця з КДБ СРСР, КДБ УРСР, КДБ інших союзних республік
СРСР, закінчення вищого навчального закладу КДБ (крім технічних спеціальностей),
служба чи співпраця зі спецслужбами інших країн у формі негласного агента або
таємного штатного працівника, робота на посаді начальника політичного відділу
(управління) в РА СРСР, МВС СРСР, причетність до організації політичних
переслідувань учасників українського національно-визвольного руху часів Другої
світової війни та післявоєнного часу, що встановлено у судовому порядку;
18) наявність про особу відомостей в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили
корупційні правопорушення, що притягнуті до відповідальності за вчинення
корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які
набрали законної сили, а також відомостей про накладення дисциплінарних стягнень за
корупційні правопорушення;
19) громадянство іноземних держав;
20) абз. 1-16 не розповсюджуються на осіб, які є учасниками бойових дій під час
проведення антитерористичної операції на сході України;
21) перебування на посаді члена або будь-якій посаді в іншій партії;
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