Партія “Відродження” народилася у 2004 році. Ще
на етапі становлення, не встигнувши здобути належного політичного досвіду, перед партія зазнала дуже
серйозних випробувань, які вона подолала з честю.
Дехто дорікає партії “Відродження”, що її не було
видно. Але ми увесь час були поруч. За нами – правда конкретних справ. Усі ці 6 років ми розбудовували
українську економіку, створювали нові робочі місця,
допомагали місцевим громадам, надавали підтримку
мешканцям Львівщини, які постраждали від стихійних
лих, допомагали сиротинцям і освітнім закладам.
Ми не “світилися” на екранах телевізорів і на
сторінках газет, знехтувавши головним “правилом”
української політики: “Один раз зроби – сім разів похвалися”. Так часто буває: поки займаєшся конкретними справами, ніколи піарити себе.
Сьогодні партія “Відродження” готова взяти
участь у місцевих виборах і заявити про себе на весь
голос.
Ми сильні, ми чесні, ми професіонали – і, увійшовши до органів місцевого самоврядування, ми будемо
там дуже помітними.

міки. Саме тому залізничники, як і військові, завжди
перебували на особливому становищі в державі. Ми,
як і військові, ставимо інтереси держави вище за приватні. Ми стоїмо на сторожі інтересів держави незалежно від того, яка адміністрація перебуває в даний
момент при владі.
Партія “Відродження” зберегла кращі риси, притаманні працівникам залізниці з їхнім почуттям
відповідальності, дисциплінованості, самовідданого служіння інтересам суспільства. Саме тому ми
ставимо перед собою мету боротися за наведення
жорсткого порядку у країні, за сувору дисципліну й
неухильне дотримання законів. Закон – один для
всіх! Дисципліна – понад усе! Тільки так, мобілізувавши всі сили й навівши досконалий порядок, Україна
зможе не лише вийти з нинішньої кризи, але й зуміє
виконати ті надскладні завдання, котрі ставить перед
нею сьогодення.
Наша чітка державницька позиція і принциповий
курс на наведення у країні дисципліни та диктатури
закону приваблюють до партії “Відродження” представників різних верств суспільства. Сьогодні партія
об’єднує справжніх професіоналів із різних галузей
суспільного і господарського життя країни: політиків,
управлінців, економістів, лікарів і вчителів, фермерів,
державних службовців та робітників.
ІІ. ПРАЦЮЄМО ДЛЯ НАРОДУ
Партія “Відродження” - партія конкретних справ.
Представники нашої партії ніколи не займалися
політиканством, а завжди втілювали в життя реальні
проекти: будували підприємства, школи, лікарні, розвивали транспортну інфраструктуру, забезпечували
людей роботою із гідною зарплатою та пристойною
пенсією. Взірцем у цьому для нас був і залишається
засновник партії – Георгій Кірпа. Саме тому сьогодні
партія активно включилася в місцеві вибори. Адже
місцеві органи влади вирішують якраз конкретні проблеми, з якими щодень стикаються люди, а члени партії “Відродження” та її симпатики це професіонали,
які вміють і хочуть чесно працювати. Це люди, які
хочуть дисципліни, порядку й чітких правил гри, які
можна забезпечити на місцевому рівні, якщо діяти
так, як звикли наші залізничники – професійно, дисципліновано і порядно.

Хто проти приходу партії
“Відродження” в органи місцевого саМи йдемо на місцеві вибори, щоб стати ініціатомоврядування?
Чому ми йдемо на ці вибори?

рами якісних змін для громади, боротися з корупцією,
домогтися, щоб місцеве самоврядування стало фінансово спроможним, фаховим, ефективним та відповідальним інститутом влади.
Ми бачимо перед собою важливе політичне завдання: місцеве самоврядування має стати противагою монополізації влади, реальним підґрунтям для
об’єднання українського суспільства.
І саме партія “Відродження” повинна конкретними
діями взяти відповідальність за формування регіональної, а згодом і державної політики загалом.
Наша партія йде на вибори з гаслом:
“СЛУЖИМО УКРАЇНІ – ПРАЦЮЄМО ДЛЯ НАРОДУ!”
Який зміст ми вкладаємо в це гасло?
І. СЛУЖИМО УКРАЇНІ
Ядро партії “Відродження” становлять представники залізничної галузі, яка є хребтом української
держави і кровоносною системою української еконо-

Найлегше було б сказати, що проти нас ті, хто
хоче й далі красти. Але такі аргументи не личать
представникам партії реальних справ. У нас не прийнято розкидатися словами, вину має встановлювати
суд. Обіцяю, що в тих органах місцевої влади, де
представники партії “Відродження” задаватимуть
тон, ми проведемо аудит і зловмисники будуть покарані. А зараз окреслимо проблему так: проти нас ті,
хто хоче заховати свою ледачість і некомпетентність
у плутанині пустослів’я й гучних гасел, ті – хто звик
безтурботно жити за рахунок громади.

На чию підтримку розраховує
партія “Відродження”?
Наша партія розраховує на підтримку залізничників
та членів їх родин. Ми повинні донести до працівників
залізниці ту істину, що сьогодні значна частина влади
зосереджуватиметься в місцевих радах, і від того, чи

матиме залізниця там своє лобі, напряму залежатиме
життя людей, пов’язаних із транспортною галуззю.
Разом із тим наша чітка державницька позиція і
принциповий курс на наведення у країні дисципліни та
диктатури закону приваблюють до партії “Відродження”
професіоналів із різних галузей суспільного і господарського життя країни: політиків, управлінців, економістів, лікарів і вчителів, фермерів, державних службовців та робітників і навіть священиків.
Наші виборці – це звичайні чесні люди, професіонали, які хочуть дисципліни, порядку й чітких правил
гри, за яких вони чесно зароблятимуть собі на життя.
Сподіваючись на підтримку цих людей партія
“Відродження” розробила програму, з якою вона йде
на вибори.
Найочевиднішою ознакою того, що обіцянка не
буде виконана, є та легкість, з якою її дають. Тому
наша партія не обіцяє неможливого, а тільки те, що ми
справді можемо зробити.
Головним пріоритетом нашої програми є покращення життя населення шляхом ефективної боротьби
з корупцією і через професійне управління господарством місцевих громад.
Наведу лише один приклад. Усі ми сьогодні є свідками стрімкого наступу на права людей в економічній
і соціальній сфері: дорожчають продукти, ціни за проїзд, тарифи за тепло та комунальні послуги. Значною
мірою цей процес є об’єктивним, але нам, господарникам, які добре знають реальну українську економіку, також добре відомо, що майже в кожному тарифі
закладена певна “дельта”, котра не йде на оновлення
виробництва, а осідає в кишенях муніципальних чиновників. Треба повернути ці гроші людям.
У нас є план енергозбереження, що передбачає
запровадження сучасних технологій, переведення котелень на дешевші види палива і т. ін. Цей план ми готові втілювати в життя незалежно від того, чи станемо
ми депутатами місцевих рад. Але наша присутність у
місцевих радах необхідна для того, щоб наші зусилля не пропали намарне. Тому що вже не одна добра
ініціатива була зведена нанівець бездарними, байдужими або ж корисливими чиновниками. Такі люди не
повинні займати тих місць, які вони посідають, і можете бути певними – потрапивши до представницьких
органів влади, “Відродження” їм у цьому посприяє.
Серед інших пріоритетів нашої програми
такі:
– організувати інвентаризацію землі і домогтися
виділення із обласного бюджету фонду для допомоги
у виробленні приватизаційних документів на земельні паї малозабезпеченим жителям області;
– зробити Львівщину привабливою для інвестицій через запровадження прозорих правил реєстрації бізнесу. Таким чином, тільки за рахунок ліквідації
корупційної складової в цьому питанні ми зможемо
добитися створення десятків тисяч нових робочих
місць і наповнення місцевого бюджету;
– надавати всебічну підтримку ветеранам війни
і праці;
– реалізовувати програми патріотичного, інтелектуального та фізичного розвитку дітей і молоді.
Ми не обіцяємо вирішення усіх питань відразу.
Але ми створимо такі умови, при яких кожен житель
області зможе збудувати свою успішну долю, забезпечити гідне життя для себе і своєї родини. Ми
закликаємо усіх, кому дорога наша область, бути
з нами!
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