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»1 Старая-новая власть. До 2014г.
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»1.1 Каленым железом (91)
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украинской власти (69)

»1.2.1 Залог. Мне залог 100 000грн.
= 20000 дол США (12)

»1.3 Раздел Коррупция.
Старая-новая власть. До 2014г. (34)

»1.4 Бесчинства ООО "ЛЭО" и
органов государства Украина: (8)

»2 Новая-старая власть. С 2014г.
(45)

»2.1 Война, коррупция.
Новая-старая власть. С 2014г. (531)

»2.2 Понты: представление кого-то
или чего лучше, чем оно есть. (347)

»2.3 Просто воруем дальше, после
очередной гидности. (415)

»2.4 В тему краж... и авто также (10)
»2.5 Себе, в первую очередь (276)
»2.6 Власти "выгодно
продолжение противостояния..."
(450)

»2.7 Рейдерство власти (74)
»2.8 Мнение инсайдеров во власти
(58)

»3 Судебная власть (109)
»3.1. Информация с участием
судей и прокуроров по делу... (34)

»3.2 Пытки в Украине (38)
»4 Дискриминация населения (260)
»4.1 Реалии ОРДЛО (232)
»4.2 Кооперация ОРДЛО-Украина
(98)

»5 Украинская элита (459)
»5.1 Тимошенко (56)
»5.2 Порошенко (85)
»5.3 Григоришин (24)
»5.4 Луценко (57)
»6 Выделили средства (328)
»7 Численность аппарата на 46

21 января в Луганске прошла
областная
межпартийная
конференция
Блока
Юлии
Тимошенко. На ней был определен
список из ста кандидатов в депутаты
Луганского
областного
совета.
ИА "Параллель-медиа" приводит
имена первых 20 кандидатов в
списке Блока Юлии Тимошенко.
1. Курило Віталій Семенович, ректор
(Луганський
національний
педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка)
2. Борзих Олександр Іванович, голова Луганської обласної організації
політичної партії ВО “Батьківщина”, народний депутат України
3. Королевська Наталія Юріївна, голова (ВАТ “Луганськхолод”)
4. Солянік Федір Трохимович, головний лікар (Луганська обласна клінічна
лікарня)
5. Рєкіянов Сергій Олександрович, голова (Луганська філія АБ ”Брокбізнес
банк”)
6. Дубінін Олександр Іванович, голова правління (ВАТ “Стаханівський
феросплавний завод”)
7. Данієлян Вадим Романович, директор (ТОВ ”Лугасервіс”)
8. Рісухін Володимир Володимир, директор (ТОВ ”Східноукраїнська
металургійна кампанія”)
9. Костенко Олександр Вікторович, перший заступник голови (Луганська
обласна організація партії ВО “Батьківщина”)
10. Алексєєнко Валерій Миколайович, директор (ПП ”Сінапс-плюс”)
11. Зюзь Андрій Юрійович, голова (Обласна організація асоціації молодих
політиків та політологів України)
12. Івкін Віктор Іванович, заступник голови правління (Громадська
організація ”Луганська ініциатива”)
13. Ліскі Вадим Іванович, менеджер (Приватне підприємство ”Полімпекс”)
14. Небольсін Олег Анатолійович, генеральний директор (Луганська
обласна державна телерадіокомпанія)
15. Пастернак Володимир Іванович, заступник
директора
(ТОВ
”Воскресєніє”)
16. Малахов Валерій Данилович, начальник юридичного відділу (ТОВ
”Еверест”)
17. Токарев Ігор Іванович, начальник паливно-енергетичного управління
(Луганська обласна державна адміністрація)
18. Кеда Олександр Володимирович, заступник керівника апарату,
начальник оргвідділу (Луганська обласна державна адміністрація)
19. Пригеба Григорій Валентинович, голова (Лутугінська районна державна
адміністрація)
20. Павлік Михайло Антонович, технічний директор (Обласне комунальне
підприємство компанія ”Луганськвода”)

Оригинал статьи www.citynews.net.ua

В ТЕМУ:

1.1 Каленым железом
2.2 Понты: представление кого-то или чего лучше, чем оно есть.
2.3 Просто воруем дальше, после очередной гидности.
2.5 Себе, в первую очередь
5 Украинская элита
5.1 Тимошенко
13 Налоги. Не наши и наши.

(???) млн. населения Украины...
(53)

»8 Украина заняла... место (18)
»9 Поджог (4)
»10 Религия, протестанты. (11)
»11 Пресса и международное
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РЕГИСТРАЦИЮ

сообщество о нас, с 2014 год. (67)

»11.1 Примеры мировой
юриспруденции. (8)
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