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ЧАС ОБ’ЄДНУВАТИСЯ ТА СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ ДІЯТИ РОЗУМНО!
ROZUMNA-SILA.ORG

чотирьох областях – Волинській,
Луганській, Сумській, Донецькій
– і всюди наші кандидати стали
депутатами.

12 депутатів
від «РОЗУМНОЇ
СИЛИ» тепер
захищають
інтереси громад
у місцевих
радах. Це перша
перемога партії.

ШАНОВНІ УКРАЇНЦІ!
Політична
партія
«РОЗУМНА
СИЛА» розпочинає 2017 рік з
великими планами на майбутнє.
26 січня відбувся другий етап
ІІ
позачергового
з’їзду
партії
«РОЗУМНА СИЛА», на якому було
підбито підсумки діяльності політичної
сили в минулому році та визначено
завдання на 2017-й.
У 2016 році я, не маючи політичного
досвіду та рейтингу, припинив
кар’єру в правоохоронних органах
заради створення політичної партії
«РОЗУМНА СИЛА». І ця партія вже
показала серйозний результат на
виборах в об’єднаних територіальних
громадах – перших виборах, у яких
нам довелося брати участь.
Дійсно, ще вчора я не був
політиком, і не став би ним, якби
наша країна не опинилася в ситуації
тотальної кризи.

Якщо сьогодні
обрати позицію
невтручання в
політичні справи,
то завтра наші
діти неминуче
втратять Україну.
Дуже радий, що мене підтримали
мої однодумці, друзі, з якими ми
почали тернистий шлях у політику.
Головне наше досягнення за
минулий рік: партія відбулась як

суб’єкт політичної діяльності. Ми
рухалися
напруженим
шляхом
партійного будівництва: два з’їзди,
розробка та затвердження структури
партії, її програми та статуту, створення
20 регіональних організацій, місцеві
партійні
конференції,
відкриття
регіональних офісів партії – від
первинних осередків до обласних
організацій.

Впевнений:
щоб розуміти
проблеми та
інтереси людей,
потрібно бути
поруч із ними,
а це означає –
бути присутнім у
кожному місті та
районі країни.
Саме таке завдання ставить перед
собою наша партія. До 1 березня
ми плануємо створити партійні
організації в усіх областях України,
а до 1 червня – в районах, обласних
центрах і містах обласного значення.
11 і 18 грудня відбулися вибори до
об’єднаних територіальних громад.
В Україні офіційно зареєстровано
кілька сотень партій, але в місцевих
виборах брали участь лише 26,
серед них і наша. Ми змагалися в

За цими цифрами – колосальна
організаційна робота моїх однопартійців, за що я їм дуже вдячний.
Здобутий досвід знадобиться нам
уже скоро. Партія братиме участь у
перших виборах депутатів місцевих
рад об’єднаних територіальних громад
у Вінницькій, Волинській, Донецькій,
Закарпатській, Запорізькій, ІваноФранківській, Полтавській та Сумській
областях, що відбудуться 30 квітня.
Команда
«РОЗУМНОЇ
СИЛИ»
відстоює ідею нейтралітету України,
яка має стати новою українською
ідеєю. Це шлях мирної та стабільної
країни,
адже
без
припинення
конфлікту на Сході та усунення хаосу
в економіці відродження України
неможливе.
Окрім політичної, ми проводимо
активну соціальну роботу, опікуємося
проблемами соціально незахищених
верств населення, надаємо юридичні
консультації. Регіональні організації
партії підтримують розвиток спорту
та культури, ініціюють проведення
змагань, концертів та спектаклів.
Благодійний
фонд
«РОЗУМНА
СИЛА» організував більше десяти
заходів для дітей-інвалідів, сиріт,
дітей з родин переселенців та
учасників АТО тощо.
Що означає назва нашої політичної

сили? Мене багато запитують про це.
Щоб відродити нашу країну,
необхідні і розум, і сила. Розум –
щоб усвідомлювати, що ми хочемо
побудувати і як цього досягти.
Сила – щоб застосувати достатню
політичну волю, аби, незважаючи
на зовнішні й внутрішні перешкоди,
досягти результату. Україна має бути
сильною, економічно самодостатньою,
суверенною державою, і ми докладемо
до цього всіх зусиль.
Те, що заявлені нами цілі
підтримують й інші політичні партії,
демонструє, що наше бачення
ситуації в країні поділяють багато
наших співгромадян.

За півроку роботи
партія «РОЗУМНА
СИЛА» знайшла
чимало
однодумців
серед політичних
сил і підписала
меморандуми
про співпрацю з
партіями «Україна
Славетна»
і «Союз.
Чорнобиль.
Україна».
Ми продовжуємо пошук союзників
і роботу з консолідації розумних сил.
Упевнений, що з’являться й опоненти.
Ми – нова політична сила, але вже
готові конкурувати з партіями, що
давно існують, адже знаємо, як
встановити в країні мир, забезпечити
порядок і добробут.
Олександр Соловйов,
Голова ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«РОЗУМНА СИЛА»
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ЕКОНОМІКА ВИЖИВАННЯ
ПРОГНОЗИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ «РОЗУМНОЇ СИЛИ»
Перші місяці 2017 року в Україні знову проходять на фоні загострення збройного конфлікту на Сході, подальшого падіння виробництва, зростання безробіття, підвищення цін, тарифів та курсових коливань. Прогноз на цей рік – вкрай
невтішний. На основні проблеми та шляхи їх вирішення звертають увагу лідери політичної партії «РОЗУМНА СИЛА».
Олександр Соловйов
Голова партії «РОЗУМНА СИЛА»

та амбулаторій, яке сором’язливо
називатимуть «скороченням». Українці
все менше зможуть дозволити собі
відпочивати та, в перерахунку гривні
на долар, отримуватимуть все менше
коштів. Хотілось би сподіватися
на врегулювання конфлікту, та чи
знайдеться політична воля у нинішньої
влади. Якщо цього не станеться, то
відповіді на найбільш болючі питання
українського
сьогодення
будуть
шукати вже інші політики.

Сергій Панадій
Перший заступник Голови партії
«РОЗУМНА СИЛА»

Загострення
конфлікту
на
Сході, відсутність політичної волі
розв’язати його пов’язані з падінням
зовнішньополітичного
авторитету
України. Влада не бажає йти шляхом
набуття нейтралітету й артикулює
незрозумілі цілі, серед яких і наміри в
майбутньому провести референдум
щодо членства України в НАТО.
Держава перетворилася на утриманку
МВФ. Країні нав’язують неприйнятні
умови «партнерства» – натомість
реальної підтримки ми не отримуємо: ні
з питань запобігання корупції, ні щодо
дотримання умов перемир’я на Донбасі.

Внутрішня політика
влади не принесла
жодних успіхів.
Місцеві бюджети
залишаються без
грошей. Згідно з
нововведеннями
Держбюджету-2017,
витрати на оплату
комунальних
послуг освітніх та
медичних установ
перекладаються на
місцеві бюджети.
Уряд таким чином позбавляє
місцеве самоврядування коштів на
розвиток та благоустрій, змушуючи
його витрачати кошти на ті сфери,
які раніше фінансувала держава.
Тисячі бюджетних установ, зокрема
й медичні та навчальні заклади,
залишаються без грошей навіть
на оплату комунальних послуг та
зарплату співробітникам.
Реалістичний прогноз на цей рік:
підвищення тарифів провокуватиме
подальше зростання цін на всі товари
першої необхідності. Скоріше за все,
Україна закінчить 2017-й масовим
закриттям
шкіл,
профтехучилищ

Бізнес змушують до цього, аби
уникнути непосильних податкових
зобов’язань. Щоб вивести бізнес
з тіні, потрібно одне – зменшити
податки! Ставку в 41,5% можуть
платити тільки дуже багаті, або ті, у
кого немає вибору.
Продовження такої антисоціальної
політики – загроза національним
інтересам України. Сподіваюся, у
влади вистачить глузду не погодитися
з МВФ щодо продажу землі
сільськогосподарського призначення.
Впевнений, що виконання цієї вимоги
спровокує
гострий
соціальний
конфлікт. Партія «РОЗУМНА СИЛА»
виступає проти продажу землі.
Україна потребує справжнього, а
не уявного патріотизму. Такі приклади
демонструють наші сусіди: Польща, де,
незважаючи на протести ЄС, знизили
пенсійний вік; Білорусь, де підвищення
пенсійного
віку
компенсували
зниженням
комунальних
тарифів
у два рази. Так діють політики, що
піклуються про свій народ, а не ті, що
танцюють під чужу дудку.

якщо влада погодиться виконувати
антисоціальну вимогу МВФ щодо
скорочення працівників бюджетної
сфери. Партія «РОЗУМНА СИЛА»
категорично проти цього.

Ганна Левчук
Заступник Голови партії
«РОЗУМНА СИЛА»

Олександр Савченко
Заступник Голови партії
«РОЗУМНА СИЛА»

2017 рік стане часом випробувань
для малого та середнього бізнесу
в Україні. Підприємці не в змозі
сплачувати формально підвищені
мінімальні зарплати та податкові
навантаження.
Раніше з кожної мінімальної
зарплати
відраховували
41,5%
податків, з яких 22% – до Пенсійного
фонду, 18% становив податок на дохід
фізичних осіб і 1,5% – військовий
збір. Отже, за кожного оформленого
працівника працедавець виплачував
664 грн. Сьогодні ж він має платити
1184 грн на місяць.

Чергова
псевдореформа
уряду –
підвищення
«мінімалки».
Більшість
працедавців
обходять цю
норму: скорочують
персонал,
переводять
його на неповну
ставку, на
погодинну оплату
праці.

Наша держава завдяки політиці
влади знаходиться на «кредитній голці»
МВФ. Українські високопосадовці
мають або відстоювати вигідніші
умови
кредитування,
займатись
активізацією
реального
сектору
економіки, створювати робочі місця
та покращувати бізнес-клімат, або
відмовитися від кредитів. Тим більше,
що відсутні жодні позитивні результати
від отриманих коштів.

У першому кварталі 2017 року
ціни зростуть ще на 2–6%. Гривня
девальвує, тож ймовірно, що курс
долара зростатиме. Оскільки Україна
продовжує жити за рахунок позик,
рівень держборгу буде збільшуватися
та складе в першому кварталі 2017
року близько 1,69-2,08 трлн грн. Це
замкнене коло: погасити державний
борг без кредитів МВФ Україна не
зможе.
Українська «команда реформаторів»
продовжує
знищувати
власну
економіку. В результаті нововведень
істотно постраждає малий та середній
бізнес, який є вагомим донором до
бюджету, та безпосередньо самі
громадяни.
Невиконання
бюджету
та
продовження провальної зовнішньої
політики приведуть до зростання
соціального напруження, що, в свою
чергу, спричинить, як мінімум, кризу
неплатежів, як максимум – соціальні
заворушення.
Прогнозую ускладнення ситуації,

Найгірше для
українців те, що
МВФ постійно
висуває нові
антисоціальні
вимоги, зокрема,
щодо зростання
пенсійного віку.
Партія
«РОЗУМНА
СИЛА»
категорично
проти
підвищення
пенсійного віку.
Запровадженню
трирівневої
системи пенсійного забезпечення має
передувати стабілізація економіки,
розробка та реалізація механізму
державних гарантій за пенсійними
вкладами, аналогічного до Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб.
Гарантування державою обов’язкової
компенсації за її рахунок пенсійних
коштів до 200 тис. грн має вберегти
заощадження
на
старість
від
інвестиційних ризиків та шахрайства
компаній,
які
здійснюватимуть
інвестування пенсійних коштів.
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НАША
КОМАНДА
12 кандидатів від політичної партії «РОЗУМНА СИЛА» стали
депутатами об’єднаних територіальних громад у чотирьох
регіонах України. Вони обійняли свої посади, аби втілювати в
життя рідного краю програмні цілі партії. Наше спільне завдання
– виправдати високу довіру виборців та цілеспрямованими діями
відстоювати інтереси громадян.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Литовезька сільська об’єднана
територіальна громада Іваничівського району
КАСЯНЧУК
Олена Леонідівна
Депутат від одномандатного
виборчого округу №3
«Жителі нашої молодої громади
заслуговують на гідне життя. Ми
зробимо так, щоб наші діти мали
можливості для розвитку і хотіли жити
у рідному селі»

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

БАРАН
Олександр Михайлович

Бездрицька сільська об’єднана територіальна
громада Сумського району

Депутат від одномандатного
виборчого округу №14

СОПЕЛЬНИК
Сергій Миколайович
Депутат від одномандатного
виборчого округу №6
Голова Сумської районної організації
партії «РОЗУМНА СИЛА»
«Ми вдячні нашим виборцям за підтримку
і вже працюємо над тим, щоб кожен
житель нашої громади був почутий і
почувався захищеним»

ТКАЧЕНКО
Олександр Сергійович
Депутат від одномандатного
виборчого округу №2
«Я докладу всіх зусиль, щоб виправдати
довіру людей. Ми працюємо над тим,
щоб зробити наше село комфортним
для проживання»

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Cоледарська міська об’єднана територіальна
громада Бахмутського району
ПЕТРОВ
Сергій Михайлович
Депутат від багатомандатного
виборчого округу
«Молодь – це наше майбутнє. Ми
зробимо так, щоб молоді люди мали всі
можливості для власного розвитку та
хотіли жити у нашій громаді, працюючи
на її благо»

РЕДЧЕНКО
Світлана Миколаївна
Депутат від багатомандатного
виборчого округу
«Наша команда подбає про стабільний
фінансовий розвиток громади, якісну
медицину та забезпечення всіх
необхідних послуг для населення»

ДЕРГАЧОВА
Ірина Анатоліївна
Депутат від багатомандатного
виборчого округу
«Виконання власної передвиборчої
програми я вважаю своїм моральним
обов’язком. Настав час об’єднуватись
і спільними зусиллями працювати на
благо громади Соледара!»

«У нас достатньо бажання та сил зробити
так, щоб наше село процвітало. Власною
працею ми досягнемо покращення життя
нашої громади»

Павлівська сільська об’єднана
територіальна громада Іваничівського району
ХАМУЛА
Олександр Васильович
Депутат від одномандатного
виборчого округу №5
«Я захищатиму інтереси громади та
зроблю все від мене залежне, щоб
у нашому селі панував порядок і
добробут»

КОГУТ
Ольга Юріївна
Депутат від одномандатного
виборчого округу №6
«Приємно відчувати суспільну користь
від своєї праці та вдячність односельчан.
Я спрямую всі свої зусилля на розвиток
нашої молодої громади»

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Чмирівська сільська об’єднана територіальна
громада Старобільського району
ГНИЛИЦЬКА
Олена Євгеніївна
Депутат від одномандатного
виборчого округу №16
«Ми зробимо все можливе, щоб люди не
турбувалися про такі речі, як освітлення
вулиць, ремонт доріг, вивезення сміття.
Це найпростіші завдання, які ми маємо
виконати»

ТРОШИНА
Інна Іванівна
Депутат від одномандатного
виборчого округу №15
«Не треба боятися брати відповідальність
на себе. Настав час діяти та змінювати
життя громади та її мешканців на краще!»

КРАСЮК
Лілія Олексіївна
Депутат від одномандатного
виборчого округу №21
«Виборці мені довірились, і я не маю
права їх підвести. Я докладу всіх зусиль,
щоб люди відчували гордість за свою
громаду»
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ПІДСУМКИ 2016 РОКУ
ЯК ПРОВАЛИ ВЛАДИ ВПЛИНУЛИ НА ВСІХ НАС?
2016 рік був напруженим для українців. Розпад коаліції, парламентська криза, призначення нового Генерального прокурора без юридичної освіти, вбивство журналіста Павла Шеремета, викриття панамських офшорів Президента, численні корупційні схеми, е-декларування народних депутатів і чиновників – гучні скандали минулого
року. А недолуге впровадження реформ та змін у законодавстві переконали суспільство в тому, що чинна влада неспроможна вивести Україну з кризи. Більше того,
в 2016 році рівень життя українців та економічні показники суттєво погіршилися.

АТО

БІЗНЕС

СОЦВИПЛАТИ

БЕЗРОБІТТЯ

ТАРИФИ

ФІНАНСИ

1 322 216

129 000

30%

16%

75-90%

77,5

родин були вимушені
покинути Донбас та
Крим і отримали статус
переселенців

фізичних осіб
підприємців офіційно
припинили
діяльність

студентів
більше не отримають
стипендії

працездатного
населення України –
офіційно безробітні

на стільки відсотків
подорожчало
теплопостачання

мільярдів гривень
становить дефіцит
державного бюджету
України

ЩО ПОДОРОЖЧАЛО НАЙБІЛЬШЕ В 2016 РОЦI?
ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ
ТА ПОСЛУГИ

ПРОДУКТИ

47.2%
житлово-

29.6%
масло
19.6%
молоко

комунальні
послуги

16.5%
освіта

19%
сир

16.1%
одяг та взуття
11.7%
ліки

17.8%
цукор

11%

9.4%
олія

транспортні послуги

За даними Державної служби статистики України

ЮРИДИЧНА ДОВІДКА
ЧИ МОЖЕ ЖЕК ВІДІБРАТИ КВАРТИРУ ЗА БОРГИ?
Міністерство юстиції України на початку 2017 року запустило єдиний реєстр боржників за комунальні послуги, який вже розміщений на офіційному веб-сайті
міністерства. Приховати заборгованості за комунальні послуги стане неможливим.
Міністерство планує посилити покарання для боржників. Київські ЖЕКи вже передають інформацію щодо боржників колекторам, які потім тиснуть та
погрожують вигнати цілі родини з квартир. Але поки що державна виконавча служба лише має право стягувати борги за рішенням суду.
Сьогодні 82% родин в Україні не мають можливості сплачувати комунальні послуги за новими завищеними тарифами. Усі вони – в групі ризику.

ЯК ЗАХИСТИТИ СЕБЕ ТА НЕ ЗАЛИШИТИСЯ НА ВУЛИЦІ?
Якщо вам буде висунуто позов, необхідно заявити в суд про бажання застосувати у справі позовну давність. Суд не має права стягувати з вас більше, ніж
за останні 3 роки і, відповідно, сума боргу буде значно меншою, ніж вартість житла. Крім цього, радимо подати в ЖЕК заяву (акт-претензію) про те, що
ви не згодні з чинними тарифами та вимагаєте звітування про реальні витрати на утримання будинку. Цей документ можна долучити до скарги на судовий
наказ про стягнення боргу, і тоді ваша справа перейде в позовне провадження.

rozumna-sila.org

info@rozumna-sila.org

facebook.com/rozumna-sila
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