
Громадський  рух  ЧЕСНО  ставить  за  мету  активізувати  суспільство,  щоб  не  допустити  в
майбутню міську раду недостойних кандидатів.  Рух не підтримує і не виступає проти жодного
політика чи політичної сили.
Протягом вересня-жовтня експертами Руху ЧЕСНО були проаналізовані всі 14 кандидатів на
посаду  міського  голови  міста  Суми.  Нижче  подана  інформація  відповідно  до   обраних
критеріїв:
1.  Освіта,  2.  Оприлюднення програми в  мережі  Інтернет станом на 16.10.2015р (не  виключаємо
наявність  програми  в  друкованих  матеріалах),  3.Відвідуваність  сесій  та  комісій  міської/обласної
ради,  4.Фігурування  в  антикорупційних  розслідуваннях  (далі  –  «ФАР»),  5.Політична  історія
кандидата, 6. Інформація з Декларації кандидата за 2014 рік.

МИ ПОДАЄМО ІНФОРМАЦІЮ – ВИСНОВКИ РОБИТИ ВАМ!

Ім’я Освіта Програма Відвідуваність сесій і комісій

АЛІФАНОВ
МИКОЛА,

ВО “Свобода”,
56 років

Освіта - вища, заочне відділенні
Сумського національного аграрного

університету за спеціальністю
механізація сільського господарства.

Програма відсутня в мережі Інтернет 

Аліфанов Микола не був депутатом
міської чи обласної ради.

Рух ЧЕСНО не володіє інформацією
про відвідуваність кандидатом сесій

Степанівської селищної ради.

ФАР Політична історія Декларація за 2014 рік
за 2014 рік

За результатами аналізу наявної в Руху
ЧЕСНО інформації, кандидат не є

фігурантом антикорупційних
журналістських розслідувань.

На виборах депутатів місцевих рад 2010 року
Аліфанов Микола Іванович став депутатом

Степанівської селищної ради як самовисуванець.
Був кандидатом в депутати Верховної Ради на

виборах 2014 як самовисуванець.

Дохід - 194311,62 грн. (дохід від 
провадження підприємницької 
діяльності). Має квартиру площею 
162,6 кв. м .
Родина має  квартиру в Києві площею 
64 кв. м. та автомобіль Mercedes 2007
року випуску.

Ім’я Освіта Програма Відвідуваність сесій і комісій



БЕРЕЗІН
МИКОЛА,

“Відродження”
67 років

Освіта - вища. Програма відсутня в мережі Інтернет
Березін Микола є депутатом Сумської
обласної ради, і має 95% відвідуваності

сесій та комісій.

ФАР Політична історія Декларація за 2014 рік

Березін ймовірно був задіяний у
фальсифікації результатів

президентських виборів у 2004 році.
Так, за повідомленнями місцевих ЗМІ,
кандидат, який у той час був головою

Тростянецької адміністрації, потенційно
був причетним до побиття журналістів 5

каналу та нападів на спостерігачів. Також
журналісти повідомляли про тиск на

місцеве населення.
 http://www.okhtyrka.net/?

option=com_content&task=view&id=134&It
emid=2

Обіймає посаду Голови постійної комісії
Сумської обласної ради з питань бюджету.

З 2010 року Депутат Сумської обласної
ради, член фракції Партії регіонів до 2014

року.
В 2006-2010 роках був  депутатом облради

від Блоку Наталії Вітренко “Народна
опозиція”.

Дохід -  147733 грн., У тому числі 
зарплата - 70 230 грн., Інші доходи - 77503 
грн. (часто під цим в деклараціях мається 
на увазі пенсія).
Автомобіль - Skoda octavia 2004 випуску. 
Дохід членів сім'ї - 192330 грн., у т.ч. 
дохід від підприємницької і незалежної 
діяльності - 178750 грн., Інші види доходів -
13580 грн. Родині декларанта належить 10
соток землі і будинок 110 кв. м в Тростянці.

Ім’я Освіта Програма Відвідуваність сесій і комісій

ГРІНЦОВ
ВОЛОДИМИР,
«Наш край»,

56 років

Освіта - вища. Програма відсутня в мережі Інтернет
Грінцов Володимир є депутатом
Сумської обласної ради, і має 75%

відвідуваності сесій та комісій ради.

ФАР Політична історія Декларація за 2014 рік

За  інформацією  журналістів
(http://www.vsisumy.com/news/politika/pira
mida-chmyrya),  причетний  до
багаторівневої  схеми  підкупу
виборців,  відомої  під  назвою
«Піраміда  Чмиря». В  рамках  цієї
системи,  людей  за  гроші  спонукали
голосувати за Партію регіонів, а людина,
що  стоїть  вище  в  ланці,  отримує
фінансові  бонуси  за  кожного,  хто
прийшов у мережу. 

Грінцов Володимир є Депутатом Сумської 
обласної ради, член фракції Партії регіонів 
до 2014 року. 

Ще 2 місяці тому Володимир Грінцов 
виступав в ефірі каналу А-ТВ від імені 
партії “Опозиційний блок”, але нині 
балотується в мери від партії “Наш край”.

Дохід за 2014 рік склав 120458 грн. 
(зарплата). Має квартиру 50 кв.м, гараж 
24 м і автомобіль Mitsubishi 2010 випуску. 
Дохід членів сім'ї - 217,484 грн. 
(зарплата). Їм належить автомобіль 
Nissan 2007 випуску.
У банках у декларанта зберігається 200 
тис. грн.

Ім’я Освіта Програма Відвідуваність сесій і комісій

ЄПІФАНОВ Освіта - вища. Програма відсутня в мережі Інтернет ПРОГУЛЬНИК
Єпіфанов Анатолій є депутатом

http://www.okhtyrka.net/?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=2
http://www.okhtyrka.net/?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=2
http://www.okhtyrka.net/?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=2
file:///C:/Elena/Elena/%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%9E/%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%9E/%5Ch
file:///C:/Elena/Elena/%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%9E/%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%9E/%5Ch


АНАТОЛІЙ,
Воля народу,

70 років

Сумської обласної ради, і має 36%
відвідуваності сесій та 28% комісій

ради. Тобто на думку руху ЧЕСНО даний
депутат неякісно виконує свої обов’язки

ФАР Політична історія Декларація за 2014 рік

За інформацією «Наших грошей»
Єпіфанов може бути причетним до

тендерних махінацій, так як журналісти
з’ясували, що закупівля техніки відбулася

за вдвічі завищеними цінами
(http://goo.gl/P7xKIy)

Також журналісти повідомляли про
порушення при визначенні переможця
тендеру на проведення будівельних

робіт Севастопольскої філії УАБС (Суми),
в цей період  ректором Української

академії банківської справи був Єпіфанов
Анатолій.

(http://goo.gl/YAijSv)

У 1989 був головою Сумської міської Ради
народних депутатів (Комуністичної УРСР).

У 1992 був Представником Президента
України Кравчука Л. в Сумській області У

2006 балотувася в Сумську міську раду від
партії “Наша Україна”!

З 2010 року депутат Сумської обласної
ради, фракція Партії регіонів.

В 2012 балотувався до Верховної Ради як
самовисуванець.

Дохід -  392 тис. грн, у тому числі зарплата
- 240 тис. грн., Страхові виплати - 152 тис.

грн. У його власності знаходиться
житловий будинок площею 250 кв. м,

садовий будинок - 190 кв. м і автомобіль
Lexus 2011 року випуску.

Дохід членів сім'ї декларанта склав 6 тис.
грн. (зарплата). Сім'ї належить автомобіль

Porsche Cayenne.
Вклади в банках декларанта - 3500000
грн., Номінальна вартість цінних паперів -

85 млн грн.

Ім’я Освіта Програма Відвідуваність сесій і комісій

ЖУК АНАТОЛІЙ,
Ліберально-

демократична
партія України,

32 роки

Освіта - вища (МАУП за спеціалізацією
"Менеджмент організацій", спеціальність

"Управління бізнесом".)

Програма кандидата оприлюднена на
сайті Сумського осередку партії
http://www.ld-sumy.com.ua/?p=9

Жук Анатолій  є депутатом Сумської
міської ради, і має 92% відвідуваності

сесій та 87% відвідуваності
депутатських комісій.

ФАР Політична історія Декларація за 2014 рік

За результатами аналізу наявної в Руху 
ЧЕСНО інформації, кандидат не є 
фігурантом антикорупційних 
журналістських розслідувань»

Жук Анатолій є Депутатом Сумської міської 
ради з 2010 від партії “Рідне місто”
В 2014 балотувався в мери м. Суми, як 
самовисуванець.
 З січня 2012 - радник міського голови 
(Мінаєва ) 
З лютого 2012 і до сьогодні – керівник 
департаменту містобудування та земельних 
відносин Сумської міської ради. (у серпні 
2015 року міський голова Лисенко 
Олександр в третій раз звільнив Жука 
Анатолія з займаної посади, триває судовий
процес)

Дохід - 56007 грн, у т.ч. зарплата - 46 
489 грн., Дивіденди, відсотки - 305 грн., 
Матеріальна допомога - 9 213 грн. 
Доходи членів сім'ї - 200 057 грн., У тому
числі страхові виплати - 984 грн., Дохід 
від підприємницької діяльності - 199 073 
грн. Сім'ї належить офісне приміщення в 
Сумах площею 188,2 кв. м. 
На рахунках у декларанта 9148 грн., У 
сім'ї - 931 грн.

Ім’я Освіта Програма Відвідуваність сесій і комісій

КЛОЧКО СЕРГІЙ, Освіта - вища, вечірнє відділення
СФ ХПІ, інженер-механік

Програма відсутня в мережі Інтернет Клочко Сергій не був депутатом міської чи
обласної рад останньої каденції..

http://www.ld-sumy.com.ua/?p=9
http://goo.gl/YAijSv


самовисуванець
57 років

ФАР Політична історія Декларація за 2014 рік

За  інформацією  газети  та
інтернет-видання  «Панорама»  у
березні  2006  року,  коли  Сергій
Клочко  виконував  обов’язки
Сумського  міського  голови,
міськрада  проводила  сумнівні
тендери  із  закупівлі
нафтопродуктів  та  виділяла
земельні ділянки у непрозовий
спосіб.  Так,  як  повідомляє
видання,  земельну  ділянку  під
автостоянку  поблизу  універмагу
«Київ»  нібито  було  виділено
тодішньому  однопартійцю  Сергія
Клочка,  народному  депутату
України Григорію Дашутіну.
http://rama.com.ua/gepard-protiv-
geparda/ 
http://rama.com.ua/gorod-dlya-
dashutina/

2002—2003 рр. — секретар Сумської міської ради.
На виборах народних депутатів України 2002 року 
Клочко Сергій був кандидатом від Соціалістичної 
партії України. 
На виборах президента України 2004 року - був 
довіреною особою кандидата в Президенти 
Олександра Мороза. 
2005—2006 рр. — секретар Сумської міської ради 
та виконував обов’язки сумського міського голови.
На виборах народних депутатів України 2006 року 
Клочко Сергій був включений до виборчого списку 
Соціалістичної партії України.
2006—2011 рр. — заступник голови Сумської 
обласної ради, депутат від Соціалістичної партії 
України
Балотувався в мери у травні 2014 як 
самовисуванець. 
Був кандидатом в депутати Верховної ради на 
виборах 2014 як самовисуванець. 

Дохід  - 115 056 грн., У тому числі 
зарплата - 20 870 грн., Дохід від 
викладацької діяльності - 300 грн., 
Дивіденди, відсотки - 22 593 грн., Страхові
виплати - 71293 грн. Квартира площею 
63,8 кв. м. 

Дохід членів сім'ї декларанта склав - 
49784 грн., у т.ч. - 27 948 грн. і страхові 
виплати 21876 грн. Сім'ї належить 
квартира площею 45,87 кв. м., автомобілів
і землі немає. 

На рахунках у банку - 14443 грн., 
Покладених в звітному періоді - 12 000 
грн., У сім'ї - 30 тис. грн.

Ім’я Освіта Програма Відвідуваність сесій і комісій

КРАМЧЕНКОВ
АНДРІЙ,

«За Україну!»
31 рік

Освіта - вища (СумДПУ ім.
А.С.Макаренка, “Фізика: науковий

напрямок”). Кандидат фізичних
наук.

Програма кандидата оприлюднена за
посиланням http://bit.ly/1k77tMe

За інформацією наявною у руху ЧЕСНО,
Крамченков Андрій раніше не був

депутатом місцевих рад.

ФАР Політична історія
Декларація за 2014 рік

за 2014 рік

За результатами аналізу наявної
в Руху ЧЕСНО інформації,
кандидат не є фігурантом

антикорупційних журналістських
розслідувань.

З квітня 2014 лютого 2015 – заступник голови
Сумської обласної державної адміністрації, м. Суми.

З квітня 2015
В 2006 році був кандидатом на виборах до міської
ради від Громадсько-політичного блоку “Нічний

Дозор”.
В 2010 балотувався до Сумської міської ради від

партії “За Україну”.

Дохід - 92817,5 грн., У тому числі 
зарплата - 73784,64, дохід від викладацької
діяльності - 19032,86 грн. у його власності 
знаходиться частина квартири площею 
62,32 кв. м. 
Дохід членів сім'ї декларанта склав 
68910,94 (зарплата)

Ім’я Освіта Програма Відвідуваність сесій і комісій

http://bit.ly/1k77tMe
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ЛАНТУШЕНКО
ДМТИРО, «Блок

Петра Порошенка
«Солідарність»

30 років

Освіта - вища юридична освіта, Сумська
філія  Харківського національного

університету внутрішніх справ, «Юрист»

Програма кандидата була публічно
оприлюднена

http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/1600
11

За інформацією наявною у руху
ЧЕСНО, Лантушенко Дмитро раніше

не був депутатом місцевих рад.

ФАР Політична історія
Декларація за 2014 рік

за 2014 рік

За результатами аналізу наявної в Руху 
ЧЕСНО інформації, кандидат не є 
фігурантом антикорупційних 
журналістських розслідувань

З 2014 року Начальник управління молоді та 
спорту Сумської ОДА. 
З 2012 до 2015 року - керівник міського осередку
 партії “Удар”. 
В 2010 році балотувався до Сумської міської 
ради від партії “Молода Україна”.
З квітня 2014 - Член виконавчого комітету 
Сумської міської ради від громадськості. 

Дохід - 26 841 грн. (зарплата), йому 
належить земельна ділянка 806 кв.м  
під Сумами.
Дохід членів сім'ї - 41014 грн. Їм 
належить 580 кв. м землі в садовому 
кооперативі і квартира пл. 61,9 кв. м.

Ім’я Освіта Програма Відвідуваність сесій і комісій

ЛИСЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ІВАНОВИЧ,

самовисуванець
23 роки

По закінченню школи здобув середню
технічну освіту в ПТУ.

Програма відсутня в мережі Інтернет

За інформацією наявною у руху 
ЧЕСНО, Лисенко Олександр Іванович 
раніше не був депутатом місцевих 
рад.

ФАР Політична історія
Інформація з Декларації

за 2014 рік

У відкритих  джерел  інформація  про  кандидата  майже  відсутня.  При  цьому,  його  ім’я  та
прізвище співпадають із ім’ям та прізвищем іншого кандидата, що дає підстави припускати,
що Лисенко Олександр є технічним кандидатом

(фото кандидата взяте з його особистої сторінки на сайті VK.com)

Дохід  18 тис. Грн. (зарплата).
Дохід членів сім'ї склав 54 тис. грн. 
(зарплата), їм належить житловий 
будинок на площею 86 кв.м.

Ім’я Освіта Програма Відвідуваність сесій і комісій

Лисенко Освіта - вища (Сумський державний
університет, за спеціальністю

Програма кандидата була
оприлюднена на сайті партійного

ПРОГУЛЬНИК
Лисенко Олександр Миколайович є депутатом 

http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/160011
http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/160011


Олександр
Миколайович, 

ВО
“Батьківщина”,

44 роки

«Менеджмент організацій», до цього
Донецьке вище військово-політичне

училище).
осередку http://byut.sumy.ua/?p=2805

Сумської міскої ради, і має 94% відвідуваності 
сесій та 33% комісій ради. Тобто на думку руху 
ЧЕСНО даний депутат неякісно виконує свої 
обов’язки.

ФАР Політична історія
Інформація з Декларації

за 2014 рік

За результатами аналізу наявної в Руху
ЧЕСНО інформації, кандидат не є

фігурантом антикорупційних
журналістських розслідувань.

З 2010 року депутат Сумської міської
ради від партії Батьківщина. 

З червня 2014 року Сумський міський
голова.

Дохід  355,504 тис. грн доходу в 2014 році. 
Заробітна плата склала 112,004 тис. Грн, дохід
від відчуження рухомого і нерухомого майна - 
243,5 тис. Грн. Має: автомобіль «Opel Astra» 
1992 року випуску, ПАЗ і 4 вантажних 
автомобіля ГАЗ 2005 р.в., земельна ділянка 600 
кв. м, житловий будинок площею 29,1 кв. м і 
квартира площею 39,6 кв. м та інше нерухоме 
майно - 331,1 кв. м. 
У родини мера - земельна ділянка площею 10 
соток і будинок - 141,1 кв. м.

Ім’я Освіта Програма Відвідуваність сесій і комісій

ПАНЧЕНКО
СЕРГІЙ,

самовисуванець
50 років

Освіта - вища (Київський державний
педагогічний інститут, “Викладач

педагогіки та психології”).

Програма кандидата була оприлюднена
у відкритих джерелах

http://www.dancor.sumy.ua/articles/poli
tics/160017#.VhQGdwaar84.facebook

Панченко Сергій був депутатом міської ради
менше ніж півроку, що не дає достатньо
інформації для аналізу його діяльності як

депутата.

ФАР Політична історія
Декларація за 2014 рік

за 2014 рік

За результатами аналізу наявної в Руху
ЧЕСНО інформації, кандидат не є

фігурантом антикорупційних
журналістських розслідувань.

З 2008 по 2014 Заступник міського
голови Мінаєва Г.  з соціальних питань.

У 2010 році був обраний депутат
Сумської міської ради від  партії  Рідне

місто. Невдовзі склав свої
повноваження як депутата і був членом
виконавчого комітету Сумської міської

ради до 2014 року.

Дохід - 473874 грн., У тому числі зарплата - 59
737 грн., Допомога по безробіттю - 38737 грн.,
Дохід від відчуження майна-375400 грн. Йому 
належить машина KIA Sportage 2009 р.в. 

Дохід членів сім'ї - 276 065 грн., у т.ч.
зарплата - 125 963, дохід від підприємницької
діяльності - 150 000, подарунок - 102 грн. У

членів сім'ї у власності земельну ділянку
площею 1200 кв. м, квартира площею 36 кв. м і

будинок площею 183,5 кв. м, інше нерухоме
майно 230 м.

Ім’я Освіта Програма Відвідуваність сесій і комісій

САВЧЕНКО Освіта - вища. Програма кандидата була оприлюднена у
відкритих джерелах https://goo.gl/NbzA5R

Савченко Сергій раніше не був
депутатом місцевих рад.

https://goo.gl/NbzA5R
http://www.dancor.sumy.ua/articles/politics/160017#.VhQGdwaar84.facebook
http://www.dancor.sumy.ua/articles/politics/160017#.VhQGdwaar84.facebook
http://byut.sumy.ua/?p=2805


СЕРГІЙ,
самовисуванець,

54 роки

ФАР Політична історія
Декларація за 2014 рік

за 2014 рік

За результатами аналізу наявної в Руху
ЧЕСНО інформації, кандидат не є

фігурантом антикорупційних
журналістських розслідувань.

Савченко Сергій був кандидатом в депутати
Верховної ради на виборах 2014 як

самовисуванець.

Дохід - 356 923,88 грн., у т.ч.
зарплата - 52423,88 грн., Матеріальна

допомога - 304 500 грн. Йому
належить 300 кв. м землі у Степанівці,
квартири площею 98,6 кв. м і 53,6 кв.

м.
Дохід членів сім'ї - 417482,52 грн.,

ут.ч. зарплата - 12982,32 грн.,
Матеріальна допомога - 404 500 грн.

Їм належить будинок у Донецькій
області 62 кв. м і квартира в Сумах

площею 98,6 кв м

Ім’я Освіта Програма Відвідуваність сесій і комісій

ТИМЧЕНКО
ГРИГОРІЙ,

“Сила людей”,
52 роки

Освіта - вища. Програма відсутня в мережі Інтернет
За інформацією наявною у руху

ЧЕСНО, Тимченко Григорій раніше не
був депутатом місцевих рад.

ФАР Політична історія
Декларація за 2014 рік

за 2014 рік

За результатами аналізу наявної в Руху
ЧЕСНО інформації, кандидат не є

фігурантом антикорупційних
журналістських розслідувань.

По даним, наявним у руху ЧЕСНО, кандидат
раніше не був залучений до політичної

діяльності.

Дохід - 612 068 грн. (дохід від 
підприємницької діяльності), йому 
належить мотоцикл «Урал» 1957 
випуску, автомобіль ЛАЗ 1987 випуску,
автомобіль ПАЗ 2005 випуску, 
автомобіль Івеко 2004 р.в., ГАЗ 2008 
року в і автомобіль ГАЗ 2005 р .в.

Дохід членів сім'ї - 25433,41 грн., Їм
належить земельна ділянка 0,4 га,

житловий будинок 90 кв. м. і
автомобіль Toyota Camry 2007 р

випуску. Розмір внеску до статутних
фондів членів сім'ї декларанта - 277

500 грн.

Ім’я Освіта Програма Відвідуваність сесій і комісій

ФРОЛКОВ
АНДРІЙ,

Освіта - вища. Програма відсутня в мережі Інтернет. За інформацією наявною у руху
ЧЕСНО, Фролков Андрій раніше не був

депутатом місцевих рад..



“Українське
об’єднання
патріотів -
УКРОП”,

51 рік

ФАР Політична історія
Декларація за 2014 рік

за 2014 рік

За результатами аналізу наявної в Руху
ЧЕСНО інформації, кандидат не є

фігурантом антикорупційних
журналістських розслідувань.

У 2006 та 2010 Фролков Андрій балотувався в
списку партії Промисловців і підприємців

України до Сумської міської ради 

Дохід -  62 182 грн. (зарплата), 
дивіденди, відсотки - 16 500 грн. 
Будинок -  311 кв. м, квартира 105 кв. 
м., гараж 25 кв. м, автомобіль Opel 
Omega 1998 року випуску і вантажний 
автомобіль КАМАЗ 54112 1998 
випуску. 

Дохід членів сім'ї склав 85 000 грн. Їм
належить земельна ділянка 1 400 кв.

м, земля в кооперативі - 550 кв. м,
квартира 65 кв. м. і автомобіль Mazda

2006 випуску. На рахунках у
декларанта 175 тис. Грн., Членів сім'ї -
60 тис. грн. Добровільне страхування

декларанта - 2000 грн.

Цей інформаційний матеріал не є засобом передвиборної агітації в розумінні ст. 54 Закону України "Про місцеві вибори". Громадський Рух
 ЧЕСНО не агітує виборців голосувати «за» або не голосувати «за» тих чи інших кандидатів. Діяльність Руху спрямована на забезпечення виборцям 
належного доступу до різнобічної та неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого, поінформованого, вільного вибору.
Відомості про кандидатів взято із офіційного веб-сайту Центральної виборчої комісії та відкритих загальнодоступних джерел. Твердження про 
ймовірну причетність кандидатів до корупційних дій, зроблені на підставі даних, оприлюднених у відкритих загальнодоступних джерелах, є оціночними 
судженнями Руху ЧЕСНО та не підлягають доведенню чи спростуванню.

Детальніше ознайомитись з інформацією про кандидатів можна на сайті: www.chesno.org  та на сторінці Чесно, Сумщино  www.facebook.com/SumyChesno

Листівки надруковано в рамках інформаційної кампанії Громадського руху ЧЕСНО .
Виготовлено ФОП Стеценко І.А. Наклад 2000 шт. Відповідальна за друк Товстуха А.В.

http://www.facebook.com/SumyChesno
http://www.chesno.org/

