
Політична партія «Блок лівих сил України» 
зареєстрована 18 серпня 2014 року. Це моло-
да політична сила, яка відстоює інтереси про-
стих людей на засадах лівої ідеології європей-
ського зразка.

Метою діяльності партії є сприяння розбу-
дові в Україні засад демократичної, правової, 
народної держави і громадянського суспіль-
ства з розвинутою соціально орієнтованою 
ринковою економікою для подолання біднос-
ті, всебічного підвищення рівня свідомості і 
духовності громадян, задоволення матеріаль-
них та духовних інтересів людини – найвищої 
соціальної цінності.

Партія не має стосунку до Блоку лівих і лі-
воцентристських сил.

Партію очолюють молоді, талановиті та по-
літично незаплямовані особистості. 

Так першим номером у виборчому спис-
ку політичної партії «Блок лівих сил України» 
став Володимир Шемаєв – голова Всеукра-
їнської молодіжної організації «Студентська 
платформа». До першої п’ятірки списку ввій-
шли голова Громадської організації «Моло-
діжний рух СПЕКА» Юрій Букарєв та лідер 
руху «Кредитний Майдан» Тетяна Руденко.

Соціалісти області вступають 
у виборчий процес

Микола Садовий про позачергові вибори народних 
депутатів України 26 жовтня 2014 року

6 вересня 2014 року відбувся пленум обласного коміте-
ту Соціалістичної партії України, який розглянув питання про 
підготовку до позачергових виборів народних депутатів Укра-
їни 26 жовтня 2014 року і підтримку соціалістами кандида-
тів-мажоритарників та політичних партій. Пленум одностайно 
висловився за підтримку кандидатів у народні депутати таких 
своїх представників: Гавриленко Олександр Анатолійович 
(одномандатний виборчий округ № 99), Поліщук Алла Ан-
тонівна (одномандатний виборчий округ № 100), Самород-
ченко Сергій Миколайович та Прилуцький Олександр Се-
менович (одномандатний виборчий округ № 102), а також 
у багатомандатному окрузі (Дробін Андрій Анатолійович, 
Слюсаренко Віталій Станіславович, Трифонова Олена Ми-
хайлівна, Голіусов Олексій Юрійович, Короб Сергій Мико-
лайович, Субботінов Анатолій Володимирович, Скляренко 
Віктор Іванович, Марютенкова Лідія Миколаївна).

Перелік кандидатів, зареєстрованих на позачергових 
виборах народних депутатів України 

26 жовтня 2014 року в одномандатних 
виборчих округах Кіровоградської області 

від політичної партії «Блок лівих сил України»
Одномандатний виборчий округ № 99, 

центр – м. Кіровоград
Гавриленко Олександр Анатолійович, на-

родився 1973 р. в місті Помічна Добровелич-
ківського району Кіровоградської області, гро-
мадянин України, протягом останніх п’яти років 
проживає на території України, освіта вища, ас-
пірант, Кіровоградський державний педагогіч-
ний університет імені В.Винниченка, проживає в 
м. Кіровограді.

Одномандатний виборчий округ № 100, центр – м. 
Новоукраїнка

Поліщук Алла Антонівна, народилася 1988 р. 
в селі ДическуловеНовоукраїнського району Кі-
ровоградської області, громадянка України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території 
України, освіта вища, тимчасово не працює, про-
живає в селі Мала Тимошівка Новоукраїнського-
району Кіровоградської області.

Одномандатний виборчий округ № 102, 
центр – м. Знам’янка

Самородченко Сергій Миколайович, наро-
дився 1975 р. в селі Садки Устинівського райо-
ну Кіровоградської області, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на 
території України, освіта вища, Онуфріївський 
селищний голова, проживає в смт. Онуфріївка 
Кіровоградської області.

Одномандатний виборчий округ № 101, 
центр – м. Голованівськ 

Тененика Олександр Миколайович, народився 1961 р., 
сільський голова с. Мар’янівка, Маловисківський р-н,  Кіро-
воградська обл. (2 терміни).

Соцпартія підтримує
Прилуцького Олександра Семеновича, член Соціаліс-

тичної партії України, проживає в м. Світловодськ Кірово-
градської області.

СПИСОК
кандидатів у народні депутати України

партії «Блок лівих сил України» 
від Кіровоградської області

Дробін Андрій Анатолійович, 1976 р.н., гро-
мадянин України, протягом останніх п’яти років 
проживає на території України, освіта вища, ви-
кладач, Кіровоградський професійний ліцей по-
бутового обслуговування, проживає в місті Кі-

ровограді, включений до виборчого 
списку під № 19. 

Слюсаренко Віталій Станіславо-
вич, 1991 р.н., громадянин України, протягом 
останніх п’яти років проживає на території Укра-
їни, освіта вища, психолог, Кіровоградський об-
ласний центр дітей та юнацтва, проживає в місті 
Знам’янка Кіровоградської області, 

включений до виборчого списку під № 38.
Трифонова Олена Михайлівна, 1982 р.н., гро-

мадянка України, протягом останніх п’яти років 
проживає на території України, освіта вища, до-
цент кафедри фізики та методики її викладан-
ня, Кіровоградський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка, про-
живає в м. Кіровограді, включена до виборчого 
списку під № 62.

Голіусов Олексій Юрійович, 1982 р.н., громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території 
України, освіта вища, директор логістичної служби, Компа-
нія «Вікна-Експрес», безпартійний, проживає в селі Семи-
полки Броварського району Київської області, 
включений до виборчого списку під № 64.

Короб Сергій Миколайович, 1969 р.н., гро-
мадянин України, протягом останніх п’яти років 
проживає на території України, освіта вища, охо-
ронець, ПАТ «Креатив-Груп»,», проживає в місті 
Кіровограді, включений до виборчого списку під 

№ 73. 
Субботінов Анатолій Володимирович, 

1971 р.н., громадянин України, протягом остан-
ніх п’яти років проживає на території України, 
освіта середня спеціальна, фізична особа – під-
приємець, проживає в смт Вільшанка Кірово-
градської області, включений до ви-
борчого списку під № 74. 

Скляренко Віктор Іванович, 1947 р.н., громадя-
нин України, протягом останніх п’яти років прожи-
ває на території України, освіта вища, пенсіонер, 
проживає в смт. Вільшанка Кіровоградської об-
ласті, включений до виборчого списку під № 89.

Марютенкова Лідія Миколаївна, 
1962 р.н., громадянка України, протягом останніх 
п’яти років проживає на території України, освіта 
вища, вихователь, дошкільний навчальний за-
клад «Колосок», проживає в смт. Вільшанка Кі-
ровоградської області, включена до виборчого 
списку під № 109.

 Соціалісти беруть участь 
у позачергових виборах до 

Верховної Ради, які заплановано
 провести у жовтні 2014 року

Соціалістична партія та партії соціал-демо-
кратичного спрямування, громадські організації 
Студентська платформа, Молодіжний рух «СПЕ-
КА», Кредитний Майдан, профспілкові регіональ-
ні організації, об’єднання афганців, дітей війни, 
чорнобильці об’єдналися в Блок лівих сил Укра-
їни для участі у виборчій кампанії до Верховної 
Ради. 

Партія «Блок лівих сил України» – це партія 
соціалістів та її прихильників

НОВИНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
 ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

26 вересня о 23:15 Голова Центральної ви-
борчої комісії Михайло Охендовський провів 
третє засідання ЦВК, під час якого відбулося 
жеребкування щодо визначення номерів політич-
них партій для розміщення їх назв у виборчому 
бюлетені для голосування з позачергових вибо-
рів народних депутатів України 26 жовтня 2014 
року у загальнодержавному багатомандатному 
виборчому окрузі.

Отже, політична партія «БЛОК ЛІВИХ СИЛ 
УКРАЇНИ» у виборчому бюлетені буде знаходи-
тися під № 28.

Центральна Виборча Комі-
сія зареєструвала кандидатів у 
народні депутати соціалістів та 
їх прихильників у партії «Блок 
лівих сил України». Ми звер-
нулись до першого секретаря 
Кіровоградського обкому Со-
цпартії Миколи Садового з про-
ханням відповісти на запитання.

Кор. Як соціалісти області 
ставляться до влади і яке від-
ношення мають до кандидатів 
у народні депутати від партії 
«Блок лівих сил України»?

М.С. Я розділив би запитання 
на два. Спочатку відношення до 
попередньої влади. Наша точка 
зору неодноразово висвітлюва-
лась у ЗМІ. Це була влада олі-
гархів, які вважали, що прийшли 
до керма навічно. Запровадили 
авторитарний стиль роботи, все-
дозволеність, безправ’я, посилили 
злидні тощо. Декілька прикладів. 
У 2012 р. Новоархангельська те-
риторіальна виборча комісія по ви-
борам до місцевих рад складалась 
із 9 членів лише Партії Регіонів і 
«робила» депутатів за списком, 
який формувався в області без 
врахування думки людей. 

Нині у народні депутати по 

Новоукраїнському 
сотому виборчому 
округу балотуєть-
ся Алла Поліщук, 
вчитель за освітою, 
але нині безробіт-
ня. Чому? Молодий 
спеціаліст успішно 
працювала дирек-
тором школи. У 
2012 р. зареєстру-
валась кандидатом 
у депутати Новоу-
країнської районної 
ради. Голова рай-
держадміністрації 
Балан викликав її 
до себе і наказав: «Зніми себе з 
виборів інакше у всьому районі не 
матимеш роботи». Не послухала. 
Більше 70% виборців округу від-
дали за неї свої голоси. Відразу до 
школи направились перевіряючі. 
Ніяких порушень не знайшли. Та 
з декретної відпустки вийшла на 
роботу попередній директор, і Аллі 
не знайшлось роботи у жодній 
школі, хоч вакансії були. Зверну-
лась за допомогою до заступника 
голови ОДА Г.Пастух. Голова рай-
держадміністрації уже сусідньо-
го, Добровеличківського району 

знайшов вакантне 
місце. Але про це 
довідався знову ж 
Балан, і знову від-
мова. Це не пооди-
нокий випадок. Це 
система роботи по-
передньої влади у 
будь-якій галузі. Це 
система пересліду-
вання і залякування, 
вседозволеності і 
безправ’я.

На одній з те-
лепередач мені 
довелось бути із 
О.Шаталовим, в ми-

нулій владі заступником голови 
облради, а фактично заступником 
С.Ларіна. Коли я повідомив теле-
глядачів, що догосподарювались в 
області до того, що область скоти-
лись за 43 основними показника-
ми соціально-економічного стану 
з першої десятки на передостаннє 
місце в Україні, то О.Шаталов за-
явив, що це нічого не значить. Ріст 
безробіття, невиплати зарплати, 
скорочення промислового та сіль-
ськогосподарського виробництва, 
ріст злочинності та інше для по-
передньої влади дійсно нічого не 

значило. Головне побори, прибу-
ток невеликої групи тих, хто до-
рвався до влади.

Щодо нинішньої влади. По-
дивіться навколо. Що змінилось? 
Поліпшилось життя людей? Ні. 
Зменшилось безробіття? Ні. Що 
покращилось? Продовжується в 
державі, за оцінкою міжнародно-
го Червоного Хреста, громадян-
ська війна. Соціально-економічне 
становище з дня в день гіршає. 
Незадоволення новою владою на-
ростає. Боюсь, що далі буде ще 
більша біда. Що соціалісти про-
понують. Слід припинити шляхом 
переговорів війну. Ввести децен-
тралізацію управління, реформу-
вати національну гвардію у два 
підрозділи: поліцію та лише один 
спецназ, запровадити амністію 
тим, хто воював, але не скоював 
тяжких злочинів. І саме головне – 
слід негайно будувати свій влас-
ний внутрішній ринок так, як це ро-
бив президент США Рузвельт під 
час Великої депресії 1929-1940 ро-
ків. Дати людям роботу, зарплату, 
молоді майбутнє, людям похилого 
віку нормального спокою.

Продовження на 2-й стор. 

Шановні освітяни!

Щиро вітаємо Вас з 
професійним святом – 
Днем працівників освіти.

Зичимо Вам і Вашій 
родині здоров’я, добро-
буту, незгасної енергії, 
невичерпної творчості, 
злагоди, взаєморозумін-
ня та мирного неба над 
головою.

Нехай Вам щастить 
на нелегкій освітянській 
дорозі.

Перший секретар 
обласного комітету 

Соціалістичної 
партії України 

Микола САДОВИЙ.


