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Нардеп Довгий задекларував понад 5
мільйонів гривень, 95 картин і 10 статуй
n Народний депутат Олесь Довгий
(група «Воля народу») задекларував
понад 5 млнгрн доходів за 2015 рік, а
також 95 картин, 10 статуй і 11 го -
дин ників. Крім того. Довгий володіє
торговими марками "Довгий", "Оле -
сь", "Олесь Довгий" / joinfo.ua Про це
йдеться в його електронній декла ра -
ції за 2015 рік, яка оприлюднена у
відкритому доступі на сайті На ці -
онального агентства зпитань запо бі -
гання корупції. Зокрема, народний
де путат задекларував 5 млн 350 тис.
870 грн, з них заробітна плата отри -
ма на за основним місцем роботи
складає 76тис. 587 грн, дохід від від -
чуження нерухомого майна—4 млн
436 тис. грн. Також Довгий має готів -
кою 1 млн 500 тис. дол., 1 млн 773
тис. 173 гри, 100 тис. євро та 35 тис.
англійських фунтів. Серед транс пор -
тних засобів вказано Lexus LS 460

2011 року випуску. Також депутат за -
декларував 95 картин, 10 статуй, 1
скульптуру, 11 наручних годинників,
зброю—рушниця Merkel 12 калібру,
4 акустичні системи, велотренажер
та бігову доріжку Techno Gym. Крім
того, Довгий володіє торговими мар -
ками "Довгий", "Олесь", "Олесь Дов -
гий" і такими ж назвами англійсь -
кою мовою. Його дружина Катерина
Горіна задекларувала 171 тис. 898 грн
доходів та 400 тис. євро готівкою. 
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n I was born in 1986 shortly before the
disaster at the Chernobyl Nuclear
plant. That tragedy and many others
led to the collapse of the Soviet Union
in 1992, but many wonderful things led
to Ukraine’s Declaration of Indepen -
dence on 24 August 1991. Canada was
the first country to recognize Ukraine’s
independence and entrance onto the
world stage. Although I am 5 years old -
er than the modern Ukrainian state,
the history of its people and culture
span over a thousand years. From the

days of Vladimir the Great adopting
Christianity, to the nationalist spirit of
Bohdan Khmelnytsky to the poetry of
Taras Shevchenko, Ukraine and its pe -
o ple have forged their culture into the
vibrant society that it is today.

We celebrate another milestone
this year by marking the 125th an ni -
versary of Ukrainian immigration to
Canada. With the many Ukrainian
pla ce names across the Prairies, it is no
wonder that Canada was quick to rec-
ognize and sup port Ukraine’s inde-
pendence.

The Ukrainian community re -
mains a critical part of Winnipeg’s
landscape and culture. On commutes
home, I cross over Slaw Rebchuk Brid -
ge and can catch a glimpse of the Sts.
Vladimir and Olga Cathedral. When I
go for my morning run, I pass by my
namesake St Nicholas Catholic church,
the oldest Ukrainian Catholic Parish
in Winni peg. These are but a few of the
many marks made by Uk rainians in
our fine city. North West Winnipeg

25 Years of Ukrainian Independence

Nic Curry
MLA For Kildonan

bo th shap ed and was shaped by Uk -
rainian people.

We are privileged to live in a coun-
try that offers many freedoms not en -
joyed elsewhere across the worlds. Uk -
rainian Independence represents a cul -
mination of hundreds of years of cul-
ture and identity yearning to self-iden-

tify. As the future unfolds, we must
con tinue to support Ukrainian In de -
pen dence and identity not only be -
cause Canada is a friend of Ukraine,
but because the Ukrainian spirit is one
of many that fuels Canadian values and
identity.

—Written by Nic Curry

Декларації "слуг народу": 
від міль йонів до соцдопомоги
n З 1 вересня 2016 року в Укра їні за -
працювала система е-деклару ван ня,
яка зобов'язує чиновників, які зай -
мають відповідальні та особливо від -
повідальні посади, подати роз ши ре -
ні електронні декларації протягом

на ступних 60 днів. В тому числі, те -
пер чиновники повинні подавати да -
ні про наявні у них готівкові кошти.
Втім, українські чиновники тягнули
до останнього і почали масово пода -
вати декларації лише наприкінця
жовтня, через то система е-декла ру -
вання почала давати збій.


