
«ВКРАДЕНИЙ» МІНІСТР 
або 
ЯК РАДА ШКАРЛЕТА 
НАКНОПКОДАВИЛА



17 грудня 2020 о 14:39 Верховна Рада 
начебто проголосувала за призначення 
С. Шкарлета міністром освіти і науки України.  
 
Було 226 голосів… тобто кожен голос був 
вирішальним… 



АЛЕ ЗАФІКСОВАНО ЩОНАЙМЕНШЕ  
ТРИ ВИПАДКИ КНОПКОДАВСТВА 
ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ 



• Картка н.д. Шуфрича «Не голосувала» за призначення С.Шкарлета 
Міністром. 

• Але на відео із зали під час голосування депутат, дуууже схожий на 
Шуфрича, був присутній!!!  

• А «слот», за яким сидів депутат схожий на Шуфрича,  
проголосував «ЗА». 

• Чи могло так бути, що Нестор Шуфрич голосував не своєю карткою?

ВИПАДОК №1: «За що, Несторе?» 



ВИПАДОК №1: «За що, Несторе?» 



ВИПАДОК №2: «П'ятий зайвий?» 

• Дивні дива відбувалися на 2-му ряду сектору ОПЗЖ. 

• На відео під час голосування бачимо 4-ох депутатів (Лукашев, 
Гнатенко, Мороз, Дунаєв), які голосують. 

• Але на табло голосування проголосували 5-ть «слотів» «ЗА». 

• Наприклад, голосував «ЗА» «слот», який належить н.д. Павленку. 
Самого Павленка не бачимо на відео та камерах ТРК «РАДА» до та 
після голосування.  
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ВИПАДОК №2: «П'ятий зайвий?» 



ВИПАДОК №3: «Потужний Макс» 
• Найбільші порушення відбувалися на останньому ряду ложі ОПЗЖ – 

там, де не фіксують камери ЗМІ. 

• На відео під час голосування бачимо у лівому кутку ложі лише 
депутатів, дуже схожих на М. Макаренка та М. Єфімова. 

• Але на табло голосування у цьому куті проголосували 4 «слоти» «ЗА». 
Хоча місця залишалися вільними весь час голосування. 

• Співставлення відео ТРК «РАДА» та знятого депутатами у залі показує, 
що в цілому у ложі було менше 8-ми депутатів. Хоча саме стільки 
«слотів» голосували «ЗА» 
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ВИПАДОК №3: «Потужний Макс» 



ВИПАДОК №4: «Де інші???» 

• Частину народних депутатів, таких як Вацак та Суркіс, не 
зафіксували камери... на жодному відео під час голосування вони 
не були присутні. Хоча їхні картки спрацювали «ЗА».  

• ...Інші народні депутати також не бачили їх під час голосування 
 
 



ВИПАДОК №4: «Де Вацак?» 



ЩО ДАЛІ?

Це – камера спостереження УДО. На таких камерах можна 
побачити зафіксовані докази кримінального злочину – 
«кнопкодавства».

• Отримати від УДО відеоматеріали з 
доказами злочину. 

• Визнати голосування за Постанову 
№4514 від 17.12.2020 як таку, що 
прийнята з порушенням процедури 
особистого голосування. 

• Вивчити інші голосування за 
17.12.2020. 

• Притягнути винних до 
відповідальності.



Далі буде.....


