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СТОР. 2

Якісні зміни
як суспільна
потреба

Чому потрібно
голосувати
за Єдиний Центр
Tочно не пам’ятаю, коли вперше
ідея Якісної України була винесе
на на обговорення як майбутня
стратегія Єдиного Центру.
Здається, на початку квітня. При
гадую, що спочатку сприйняв її
дещо насторожено. Було в цьому
словосполученні щось незвичне,
викличне, провокаційне. Бенте
жила думка: як це «якість» (вчу
вається ніби щось побутове) мож
на поєднати з високими кате
горіями держави, України? Чи
зрозуміють це наші співвітчизни
ки, яким партія запропонує такий
свій план?

ПРЯМА МОВА

СТОР. 6

Вікторія Ліснича:

Чиновники
повинні
розуміти свою
відповідальність
перед
суспільством

2 | Головна тема
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ЧОМУ ПОТРІБНО ГОЛОСУВАТИ ЗА ЄДИНИЙ ЦЕНТР

ПРЯМА
МОВА

Якісна Україна:
С

Якісні зміни
як суспільна
потреба
Початок на стор.1

искусії були гарячі. І в
цих суперечках
визріло чітке ро
зуміння того, що
Якісна Україна справді
може бути. І робити
якісними свою країну, своє сере
довище життя треба. І можна.
Причому це справа всіх ук
раїнців, а не лише окремої партії.
Єдиний Центр як політична си
ла лише запропонувала цю
ініціативу. Ми бачимо її як план
дій для майбутньої влади, участь
у формуванні якої братиме партія.
Ми йдемо на вибори 31 жовтня
для того, щоб втілити наше пра
гнення розчистити свою країну
від непотребу і модернізувати її як
ареал якісного життя – від Сходу
до Заходу, з Півночі до Криму.
Принагідно зауважу: у слова
«якісний» обмаль синонімів. Бо
це — вичерпне визначення. От
же, ідею Якісної України зро
зуміють. Вірю, що і підтримають.
Адже йдеться про добротну
країну як наш спільний дім, у
якому живемо ми і, головне, ма
ють жити наші діти й онуки.
У серпні авторитетний амери
канський журнал «Newsweek»
склав рейтинг якості життя в 100
країнах світу. Україна там посе
редині, на 49 місці. Хоча наш
ближчий західний сусід, Польща,
у третьому десятку, поряд — Хор
ватія і Чехія. А на початку року
експертне видання «International
Living» за якістю життя постави
ло Україну на 68 позицію зпоміж
194 держав світу.
Прикро усвідомлювати, що на
ша країна поступається навіть тим,
хто ще недавно разом із нами жив
за моделлю дикого соціалізму.
Щоб переламати цю реальність на
свою користь, треба почати зміню
вати себе і свою країну на краще.
Наш Дніпро нічим не завинив пе
ред нами, як і Рейн перед німцями.
Однак останні за десятокпівтора
років зробили свою ріку однією з
найчистіших у Європі. І саме
угорці, а не хтось інший, проклали
надсучасний автобан від ук
раїнського кордону до Будапешта.
А в Польщі давнимдавно лише
громадське самоврядування вирі
шує, куди вкласти гроші з місцево
го бюджету – в дорогу, стадіон чи
озеленення вулиць.
Якісна Україна – це щоденна
потреба всіх нас. Як і щоденна
праця усіх нас і обраної нами
влади. Наведу тут дані ще одного
рейтингу: тижневик «Фокус» по
ставив закарпатське Мукачево
на 5 місце з 50 кращих укра
їнських міст. Це приклад того, як
місцева громада, обираючи
відповідальну владу, здатна зро
бити кращим власне життя. Га
даю, це гідний приклад для всієї
країни. Якісної України.

Д

ьогодні державі
вкрай потрібна
дієва, зосереджена
на реальних справах
об’єднавча ідея. Во
на повинна забезпечити пря
мий зв’язок між щоденними
інтересами людей та завдан
ням розвитку цілої країни.
Головна мета — активно
спонукати громадян до дії,
особистої відповідальності за
власний добробут і якість
життя в країні. Лише активна
позиція громадян дозволить
переорієнтувати владу з за
безпечення власних інтересів
на інтереси суспільства.

У СФЕРІ ПОЛІТИКИ
Й ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ

Треба запровадити законодав
чий механізм винесення вердик
ту недовіри місцевої громади су
дам і окремим суддям.
У Якісній Україні неодмінно бу
де скасовано всі обмеження на
мирні акції, збори і демонстрації.
Громадяни України давно
усвідомили потребу скасувати
довічне призначення суддів.
«Єдиний Центр» добиватиметься
цього скасування.
Також вважаємо за потрібне
ліквідувати районні державні
адміністрації, їхні функції покла
сти на виконкоми рад.

Демократія — фундаменталь
на цінність держави, інстру
мент для особистої участі кож
ного громадянина у форму
ванні ефективної, відповідаль
ної та суспільноорієнтованої
влади, а отже, в облаштуванні
Якісної України.
Треба ухвалити нову Консти
туцію, у якій закріпити прези
дентськопарламентську форму
правління, чітко розмежувати
повноваження гілок влади.
Треба ухвалити виборчий ко
декс для упорядкування місцевих, У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
Ринкова економіка — платфор
ма економічного устрою, за фор
мою ліберального, з мінімальною
роллю держави, за змістом
раціонального, з опорою на ши
рокий середній клас. «Жити по
кишені» — головний принцип
економічної політики, зокрема в
частині бюджетних видатків.
Основою економіки має стати
малий і середній бізнес. Для його
розвитку буде широко застосовано
податкові стимули та преференції.
Вважаємо за потрібне заохочува
ти розміщення в Україні нешкідли
вих виробництв, що зменшувати
ме безробіття та збільшуватиме
парламентських і президентських бюджетні надходження.
виборів, запровадити відкриті
Енергозаміщення й енергозбе
списки на виборах до Верховної реження треба визначити як еко
Ради та місцевих рад, обмежити номічні категорії. Треба втілюва
депутатську недоторканість.
ти енергоощадні проекти за зраз
Міських голів слід обирати у два ком країн Євросоюзу. Для цього
тури, щоб на цю посаду приходи держава надаватиме фінансову
ла людина, якій найбільше підтримку громадянам (ор
довіряють громадяни.
ганізаціям, установам), які прово
Треба запровадити щорічні звіти дять роботи з утеплення житла й
суб’єктів виборів перед громадами. службових приміщень та раці
Треба законом установити онального використання тепла й
спосіб відкликання депутата без електроенергії.
посередньо громадами (на рівні
Ми наполягаємо на тому, щоби
сіл і селищ) та політичними вводити в експлуатацію лише ті
партіями (на інших рівнях пред новобудови, які повністю відпо
ставницької влади).
відають вимогам енергозбере
Важливі рішення в житті місце ження, а за порушення режиму
вих громад треба ухвалювати збереження енергії й тепла накла
тільки після відкритого обгово дати високі штрафи. Дитсадки,
рення та на референдумах.
школи та медичні заклади слід пе

Ми завжди підкреслювали
і говоримо це ще раз:
Україна тоді стане якісною,
коли всі українці щодня
покращуватимуть власне життя.
Ніхто, крім нас, не створить
зручну для життя державу
«Єдиний Центр» пропонує
нову об’єднавчу ідею —
Якісна Україна.
Якісна Україна, у якій
пріоритетами є людина,
суспільство і країна.
Якісна Україна як наш
спільний дім, де кожен пра
цює на спільне добро й
отримує від цього особисту
користь.
Якісна Україна як демокра
тична і стала державна вла
да, зосереджена на забезпе
ченні життєвих інтересів
суспільства.
Якісна Україна як успішна,
ефективна й дієва модель
ринкової економіки, за якої
держава заохочує приватну
ініціативу й підприємни
цтво, забезпечує збалансова
ну систему податків та
раціональний соціальний за
хист.
Якісна Україна як зручне і
безпечне середовище для
життя і розвитку кожної лю
дини, з високими стандарта
ми й організацією.
Якісна Україна як са
мостійний гравець на міжна
родній арені, який гарантує
дотримання прав та забезпе
чення інтересів українців.
Якісна Україна — це
країна, де влада не заважати
ме людям гідно жити.
Ми завжди підкреслювали
і говоримо це ще раз: Ук
раїна тоді стане якісною, ко
ли всі українці щодня покра
щуватимуть власне життя.
Ніхто, крім нас, не створить
зручну для життя, комфорт
ну державу.
Суспільству треба піти но
вим шляхом. Ми мусимо йти
разом. Заради нас самих.
Діалог партії з
суспільством, з кожним ви
борцем — це звернення і
пропозиція. Ми засвідчуємо
проблему і пропонуємо
спосіб її вирішити, визна
чаємо роль у цій справі лю
дини, громади, всього
суспільства.
Щоб збудувати Якісну Ук
раїну, «Єдиний Центр» про
понує план дій.

ФОТО: PHL
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Програмні цілі діяльності
партії «Єдиний Центр»
ФОТО: УНІАН

довища і поверне в господар
ський обіг скло, метали, пластик.
Побудувати заводи з утилізації
сміття, які перероблятимуть
відходи на газ для опалення й ма
теріали для повторного викорис
тання. Підприємствам (приват
ним підприємцям), які збирають
і переробляють сміття, буде на
дано податкові пільги.
Конче потрібно запровадити
програму відтворення лісів через
захист лісу від пожеж, заборону
позапланової вирубки та збіль
шення насаджень.
Для комфортного й безпечно
го життя в Якісній Україні треба,
щоб якість питної води у водо
провідних мережах відповідала
європейським стандартам. Забо
ронити подачу води за графіком,
що призводить до бактеріально
го забруднення води у водо
провідних мережах.
Ми вимагаємо негайно розпо
чати очищення басейну Дніпра,
воду якого споживають майже
70% населення України.
Треба створити умови для еко
логічного бізнесу (розведення
дерев, кущів і квітів) та розши
рення площ зелених насаджень у
містах.
Нині Україна просто повинна
законодавчо запровадити обов’яз
кове очищення викидів промис
лових підприємств. Крім того,
треба надати органам місцевого
самоврядування право ініціювати
закриття підприємств за недотри
мання екологічного законодав
ства й екостандартів.

ревести на автономне електро і
теплозабезпечення.
Державні видатки в Якісній
Україні буде узгоджено з прибут
ками. Отже, чиновницький апарат
треба скоротити наполовину, а та
кож запровадити електронні сис
теми надання державних послуг.
Максимальний розмір пенсій
слід обмежити та встановити йо
го співвідношення з мінімальним
показником як 10 до 1.
Соціальні пільги треба надавати
тільки тим, хто не може са
мостійно заробляти на життя (діти
до 18 років, інваліди, літні люди).
Щоб стимулювати розвиток де
пресивних територій (сіл, місте
чок, районів), ми плануємо нада
ти всім видам створюваного там
виробництва пільги на сплату
державних податків і зборів про
тягом трьох років за умови, що
підприємство працюватиме не
менше шести років і не менше
70% його персоналу буде набрано
з місцевих жителів.
У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ
І ЗАХИСТУ ОСОБИ
Держава відповідальна за що
денну безпеку людей від на
сильства проти особи, посягань
на приватну власність і особис
те майно. Кожний громадянин
повинен мати змогу самостійно
захистити свої права і свободи
та власність усіма доступними
законними методами.

«Єдиний Центр» пропонує
максимально збільшити пока
рання за найтяжчі злочини, на
самперед ті, які спричинюють
смерть людини.
Життя у Якісній Україні вима
гає суттєво посилити криміна
льну відповідальність аж до
довічного ув’язнення за злочини
проти особи (насильство, зґвал
тування, вулична злочинність,
грабунки, розбої), а також за
грубе й зухвале порушення пра
вил дорожнього руху, які при

ти відповідальність за виробни
цтво і продаж фальсифікованої
продукції, яка криє загрозу для
здоров’я громадян.
У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Медичні послуги повинні на
даватися через систему обов’яз
кового медичного страхування.
Держава через утримання і
бюджетне фінансування нада
ватиме медичну допомогу лише
окремим соціально вразливим
категоріям громадян.

Нині Україна просто повинна
законодавчо запровадити
обов’язкове очищення викидів
промислових підприємств
звели до смерті чи каліцтва лю
дини.
Вважаємо за потрібне запрова
дити регулярну відкриту ква
ліфікаційну
атестацію
для
працівників правоохоронних ор
ганів, які безпосередньо працю
ють з людьми, — дільничних,
працівників патрульнопостової
служби, паспортних столів та
Державтоінспекції.
За здоров’я громадян треба бо
ротися всіма можливими засоба
ми. Ми домагатимемося посили

Для запровадження таких ре
форм плануємо насамперед ство
рити державні і приватні страхові
медичні фонди.
Невідкладна медична допомо
га, безумовно, фінансується кош
том державного і місцевих бюд
жетів згідно з обмеженим пе
реліком цих послуг та критеріїв їх
надання.
Державні медичні заклади при
цьому треба акціонувати.
Якісна Україна — це якісне жит
тя. Треба запровадити стандарти

інфраструктури (пандуси, при
стосованість громадського транс
порту) для забезпечення людей з
особливими потребами.
Для прозорішого й зрозумілішо
го функціонування системи охо
рони здоров’я треба запровадити
законодавчі нормативи і стандар
ти надання медичних послуг.
Дуже важливо запровадити еко
номічне заохочення людей до здо
рового способу життя. Також слід
обмежити рекламу медичних пре
паратів.
У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ
Треба, щоб середовище життя
людини відповідало євро
пейським нормам безпеки і
якості. Три пріоритетні сфери —
досягнення чистоти повітря, во
ди (у водоймах і водогонах) та
довкілля (утилізація сміття).
Якісній Україні — високі стан
дарти якості продуктів харчу
вання, зокрема імпортних, у тор
говельних мережах. Посилена
адміністративна відповідаль
ність за їх порушення.
«Єдиний Центр» вважає за
потрібне законодавчо заборони
ти використання хімічних ма
теріалів і елементів, які не
відповідають європейським кри
теріям безпеки.
Слід запровадити роздільне
збирання й утилізацію побутово
го сміття, що різко зменшить за
бруднення навколишнього сере

У СФЕРІ ІНФРАСТРУКТУРИ
Визначити інфраструктурні
проекти як головний сти
мулівний засіб економічного
розвитку, подолання регіональ
них диспропорцій, а в суспіль
ному аспекті — як спосіб
об’єднати країну.
Регіональні інфраструктурні
проекти треба втілювати за умо
ви надання пріоритетів місцевим
виробникам товарів і послуг,
місцевій робочій силі. Те саме сто
сується обслуговування цих про
ектів.
Ми переконані, що сьогодні
держава просто мусить залучати
безробітних до громадських робіт
з будівництва й ремонту інфра
структури.
Щоб урятувати бюджет від
надмірних невиправданих збит
ків, слід ліквідувати Укравтодор,
а його функції передати регіо
нальній і місцевій владі.
Нарешті, слід запровадити про
грами з автономного енергоза
безпечення сіл.
Ми ще раз звертаємося до всіх
небайдужих громадян України.
Справді, сьогодні наша країна не
досконала і жити в ній непросто.
Думка ця має спонукати до дій
кожного і всіх разом.
«Єдиний Центр» має і бачення,
і прагнення. Ми хочемо навести
лад у спільному для всіх нас укра
їнському домі.
Фундамент цього дому — всі
ми. Зміцнивши кожен себе осо
бисто та об’єднавшись разом, ми
зможемо здійснити свої мрії і
зробити свою країну ЯКІСНОЮ.
Нам треба відкинути все, що
роз’єднує людей і ділить Україну.
Натомість важливим має стати
лише те, чим кожен із нас живе
щодня.
«Єдиний Центр» бере на себе
відповідальність. Але нам
потрібна підтримка виборців у
побудові Якісної України. Ра
зом — до кращого життя!
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Ми йдемо у владу, щоб зро
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

Наша партія —
найструктурованіша
політична сила в Україні
Ігор Кріль, лідер Єдиного Центру

К
Підхід партії
до формування
списків – унікальний
для нашої держави
Ігор ПОПОВ,
лідер Єдиного Центру

Н

аступні місцеві вибори в
Україні стануть не лише
якісно новим етапом для
формування місцевої
влади. Вони стануть ви
пробуванням для української
партійної системи. Нові політичні
умови і новий закон про вибори
приведуть до того, що довіру ви
борців отримають лише партії із
близькою і зрозумілою для кожно
го виборця програмою, з розгалу
женою системою реальних осе
редків, із прозорими та демокра
тичними механізмами внутріш
ньопартійної демократії.
«Єдиний Центр» найкраще від
повідає цим критеріям.
Тому я вважаю за потрібне
підтримати новий демократич
ний підхід до формування
списків кандидатів від нашої
партії. Це будуть відкриті списки
«Єдиного Центру». Наша партія
має традицію прозорого форму
вання списків кандидатів на всі
виборні посади. Навіть наші
політичні опоненти ніколи не
могли звинуватити нас у тому,
що «Єдиний Центр» продає місця
у списках.
І на виборах цієї осені ми сфор
мували б чудові списки з пар
тійних активістів, висунули б
гідних кандидатів в округах, на
посади міських і сільських голів та
отримали б тисячі мандатів.
Проте як оцінити, хто з місцевих
політиків справді вартий бути ви
сунутим від «Єдиного Центру»,
щоб потім не червоніти за таких
депутатів у наших фракціях?
Лише виборці, ще перед вибо
рами, зможуть дати таку оцінку.
Партія провела відкриті прай
меріз щодо кандидатур з активу

партії і тих місцевих політиків, які
не є нашими членами, але готові
об’єднуватися. Наші праймеріз
унікальні для України.
Поперше, ми пропонуємо кан
дидатури не лише членів партії, а
й інших лідерів громад. Подруге,
голосують не лише члени «Єдино
го Центру», а всі виборці.
Відкриті списки «Єдиного Цен
тру» — це справді прозорий і де
мократичний механізм. Ми
відкриємо інформацію про наших
депутатів уже на початку вересня.
Ми провели відкрите обговорен
ня їхніх кандидатур ще до ви
борів. Результати праймеріз
публічні, і під час партійних кон
ференцій ми маємо відповідь від
громад – хто гідний стати депута
том місцевої ради, міським чи
сільським головою від партії
«Єдиний Центр».
«Єдиний Центр» у своїй роботі
застосовує всі найпрогресивніші
технології політичної діяльності.
На місцевих виборах «Єдиний
Центр» традиційно проводитиме
публічний паралельний підраху
нок голосів. Внутрішньопартійна
демократія для нас – це не іграш
ки і не піаркроки, адже стиль ро
боти партії визначає майбутній
стиль її роботи у владі.
Вождистські тоталітарні партії і
країну будуватимуть авторитар
ну. Демократична, відкрита
партія «Єдиний Центр» побудує
демократичну,
справедливу,
ЯКІСНУ УКРАЇНУ.
Ігор Кріль сказав, що у нас 777
територіальних організацій. Три
сімки – щасливе число – просто
зобов’язують кожну з цих тери
торіальних організацій перема
гати в кожній місцевій раді.

ожна людина чи політич
на команда, коли прихо
дить до певного перелом
ного етапу у своєму
житті, ставить собі три
питання: яким був шлях до цього
часу, чого досягнуто та як і куди
йти далі? Я хотів би спробувати
відповісти на ці питання.
Отже, яким був наш шлях? Він
почався у березні 2008 року, коли
з’їзд «Єдиного Центру» проголо
сив створення нового політично
го процесу. Ця подія, безумовно,
нікого в країні не залишила бай
дужим. Після з’їзду ми взялися
розбудовувати регіональні ор
ганізації.
Наступною віхою стало 12 лип
ня 2008 року. Гадаю, всі добре
пам’ятають: Палац «Україна», з’їзд
«Єдиного Центру», який накрес
лив подальші шляхи розвитку. Ко
мусь цей з’їзд здався пафосним,
комусь надто заорганізованим. А
хтось до сьогодні переконує, що
це політичне дійство було одним
із найкращих серед усіх, які відбу
лися в незалежній Україні.
З початку 2009 року ми пере
йшли до наступного етапу. Буду
чи вже структурованою політич
ною організацією, ми розпочали
широку інформаційну й ідео
логічну роботу партії. Ця робота
велася переважно у двох напрям
ках. Перший напрямок —
діяльність народних депутатів Ук
раїни, членів «Єдиного Центру»,
другий — участь «Єдиного Цент
ру» у виборчих кампаніях.
Стосовно діяльності народних
депутатів ми добре пам’ятаємо бе
резневу ініціативу «Єдиного Цен
тру» у 2009 році з планом онов

лення країни. На жаль, основний
політичний бомонд не підтримав
наших починань… Пригадаймо
ініціативи «Єдиного Центру» з ре
формування виборчого законо
давства: було передбачено вибо
ри до всіх рад на основі відкритих
виборчих списків, коли виборець
знає, за кого голосує, і віддає свій
голос за конкретну людину.
«Єдиний Центр» долучився і до
місцевих виборів. Ми взяли
участь у 181 виборчій кампанії і
перемогли в 66. Це найбільша
кількість перемог зпоміж усіх
політичних сил, які є в Україні.
Кожен 15й виборець проголосу
вав за кандидатів від «Єдиного
Центру».
Далі «Єдиний Центр» разом з
усіма політичними силами
ввійшов у період виборів Прези
дента. Керівні органи партії ухва
лили рішення не висувати свого
кандидата. Я не сумніваюся й за
раз, що це було вивірене політич
не рішення. Ми тим і відрізняли
ся від усіх, що не використовува
ли важливі для держави етапні ви
бори у своїх вузькопартійних
політичних інтересах.
Щоб рухатися далі, треба
відповісти на питання, чого ми
досягли. «Єдиний Центр» — одна
з найкраще структурованих
політичних сил в Україні. Сьо
годні «Єдиний Центр» — це 27
регіональних організацій, 777 те
риторіальних організацій, понад
20 тис. первинних осередків. На
решті, це понад 100 тис. членів
партії. Нині це найрозгалуженіша
і технічно найкраще забезпечена
організаційна структура. Ми го
тові виконувати найважливіші й

найскладніші політичні завдання.
Третє й останнє запитання —
куди йдемо? А йдемо ми на перші
у своїй історії повномасштабні ви
бори. У нас розроблено виборчу
стратегію під назвою «Якісна Ук
раїна». «Якісна Україна» — це
країна, у якій людям буде зручно
жити. «Якісна Україна» — це
країна, де влада не заважатиме
жити своїм громадянам. «Якісна
Україна» — це якісна медицина,
це сучасні дороги, це безпечне
довкілля, це якісні комунальні по
слуги, а також захищене життя
людини.
Ми не кажемо, що ми зробимо
все, і я думаю, що це було б непра
вильно. Ми говоримо про шість
конкретних кроків, які для нас
найважливіші. У цьому напрямку
ми будемо працювати і відповіда
ти перед людьми. Ще одна особ
ливість нашої стратегії полягає в
тому, що вона розрахована не на
одну виборчу кампанію. Це стра
тегія і наступних виборчих кам
паній. Після завершення місцевих
виборів ми втілимо її на парла
ментських виборах.
Сьогодні нашим політичним
полем має стати кожен виборчий
округ, на якому повинен бути
сильний гравець від «Єдиного
Центру». Ми маємо висунути в
кожному окрузі своїх представ
ників, які з нашою стратегією
підуть до людей і зможуть їх пере
конати в тому, що ми найкращі.
І коли ми таких людей знайде
мо, то я не сумніваюся, що наш
оптимізм передасться тим людям,
які 31 жовтня на місцевих вибо
рах проголосують за «Єдиний
Центр».
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ
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бити життя в країні якісним!
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

Ми ініціюємо
створення нової
моделі охорони
здоров’я в державі
Ростислав Валіхновський,
лідер Єдиного Центру

П
У нас є всі потрібні засоби,
розум і воля до перемоги
Віктор Балога, лідер Єдиного Центру

П

ісля обрання нової цент
ральної влади люди жи
вуть в очікуванні, що в
нашій державі нарешті
розпочнуться
вкрай
потрібні перетворення. Ця надія є й
у тих, хто не підтримав чинну вла
ду на виборах. Миттєве формуван
ня владної вертикалі не можна вва
жати бажаним результатом, адже
влада — це не мета, а лише ресурс.
За півроку нової влади наша дер
жава не зазнала сподіваного при
скорення. Реформи у ключових сек
торах так і не почалися. Є всі озна
ки кризи управління: надмірний
уряд не може гнучко реагувати на
виклики, не здатен оперативно
ухвалювати рішення.
Продуктивні ідеї у великому
дефіциті. Державні топменеджери
часто мислять і діють у категоріях
минулого століття. Очевидні спро
би переглянути суспільні й
національні цінності, зроблено
крок назад у дотриманні грома
дянських прав і свобод, зокрема
свободи слова. У зовнішній політиці
склався дисбаланс між східним і
західним векторами. Це породило
загрозливі сценарії для національ
ної безпеки.
Сказане мною — це тільки окре
мі узагальнення. Вони свідчать
про згубні прорахунки влади. Їх
можна і треба виправити, інакше
країна втратить еволюційну пер
спективу. І в держави, і у влади за
лишається достатньо ресурсів,
щоб уникнути обвального па
діння. Треба лише залучити волю і
нову якість інтелекту.
Зі свого боку, «Єдиний Центр» го
товий підтримати Президента,
уряд і парламент у реалізації ре
форм для України. Проте ця

підтримка не означає, що народні
депутати з «Єдиного Центру»
приєднаються до чинної коаліції.
Для нас модель стосунків із владою
— це взаємодія на засадах інтересів
суспільства і країни.
Водночас, незалежно від бажан
ня влади проводити реформи, у нас
є власні можливості змінювати
свою країну. Їх дають нам місцеві
вибори. Для «Єдиного Центру» це
буде перша виборча кампанія тако
го масштабу. Партія висуватиме
своїх представників в органи влади
всіх рівнів у всіх регіонах.
У нас є всі потрібні засоби, розум
і воля до перемоги. Водночас «Єди
ний Центр» пропонує свою
підтримку партіям, яким нове ви
борче законодавство зачиняє двері
до місцевих органів влади. Ми ро
зуміємо, що це шанс для реально
го єднання, до якого спонукають
конкретні обставини. По суті,
йдеться про противагу руйнівному
антагонізму між партією влади і
тими, хто сам оголосив себе єди
ною опозицією.
Ініціатива «Єдиного Центру» —
це провідник інтересів мільйонів
виборців, які не поділяють курс
влади, але й не підтримують опо
зицію. Це можливість реалізувати
себе у владі для тисяч розумних,
чесних і амбітних людей. Підкрес
люю: наша партія нікого не ста
вить у залежність. Ми публічно за
явили, що разом можемо досягати
спільних цілей під прапором «Єди
ного Центру».
Партнерство в ім’я України — ось
що має стати головним політичним
трендом цієї виборчої кампанії. На
самперед це стосується партій цен
тру і правого флангу, які стоять на
платформі демократії. Тому «Єди

ний Центр» іде на місцеві вибори з
пропозицією, яка об’єднує, яка од
наково важлива для Заходу і Сходу,
Півночі і Криму. В ній немає політи
ки у чистому вигляді і влада є лише
засобом втілення, а не самоціллю.
В ній немає конфлікту, розбрату і
протистояння.
Ми назвали нашу програму
«Якісна Україна».
Під цими словами «Єдиний
Центр» розуміє країну, яка є безпеч
ним і зручним середовищем для
життя, в якій будуть усі умови для
розвитку особистості й суспільства.
Ми пропонуємо шість перших і
найважливіших кроків, які набли
зять усіх нас до цієї мети.
Насамперед це зменшення за
лежності людського життя від дій
влади. Це проекти з будування
інфраструктури й очищення
довкілля; пропозиції в галузі меди
цини; завдання з енергозбережен
ня й розвитку альтернативної
енергії. Це захист кожного грома
дянина від посягань на особу, жит
тя, здоров’я і майно.
Ми ставимо перед партією зав
дання увійти в трійку політичних
сил за підсумками місцевих ви
борів. А цією кампанією ми почи
наємо формувати владу завтраш
нього дня, владу, для якої буде ли
ше один пріоритет — Україна.
Наші представники не раз пере
магали на виборах. Нині до наших
лав приєднуються відомі й автори
тетні люди. На партію покладають
світлі надії.
У нас немає кланів, ми вільні від
корупції і скандалів. Ми не маємо
зобов’язань ні перед ким, крім
суспільства, своєї країни і Бога.
Ми віримо в себе! Ми віримо в
людей! Ми віримо в Україну!

роблема охорони здо
ров’я в державі не зали
шає байдужим нікого. Та
одночасно з «експертни
ми» думками щодо
шляхів, форм і методів реформу
вання системи охорони здоров’я
виступають усі — від політиків і те
леведучих до прибиральника в
лікарні. І це, напевно, пояснює, чо
му ж досі немає результату.
Натомість жорстока статистика
промовистіша за слова. За кількістю
дитячих смертей Україна посідає
161 місце у світі, за рівнем смерт
ності загалом — 224те, поступаю
чись таким країнам, як Зімбабве,
ГвінеяБісау, БуркінаФасо. В ос
танні роки фінансування системи
охорони здоров’я в Україні ледь пе
ревищувало 3,5% ВВП країни.
Всесвітня організація охорони здо
ров’я вважає такий показник кри
тичним. До речі, в середньому по
Європі ця цифра сягає 6–7% ВВП.
Де ж вихід? Можливо, в запози
ченні досвіду сусідів, ближніх і да
леких. З одного боку, ми бачимо
ефективність реформ у Польщі,
Словаччині, Чехії, Грузії, з іншого
боку, спостерігаємо проблеми в
Прибалтиці. Якщо звернутися до
прикладу США, то 1 трильйон до
ларів і 10 років — ціна реформи
охорони здоров’я в країні за проек
том президента Обами — не зовсім
корелюють з потребами й можли
востями нашої країни. Українські
реалії інакші, прогресивні пропо
зиції й ідеї реформування системи

охорони здоров’я фактично губ
ляться через відсутність грошей у
бюджеті, через корупцію, а най
частіше — через амбіції, просту не
компетентність так званих чинов
ників від медицини.
У цілому світі успішно втілю
ються масштабні проекти, мета
яких — вирішувати схожі пробле
ми. Для цього набирається коман
да менеджерів з найкращої
міжнародної компанії, яких
наділяють певними повноважен
нями і, звісно, працю яких гідно
оплачують. До такої команди ма
ють входити фахівці з медичного
права, конституційного корпора
тивного права, кризові менедже
ри, менеджери з маркетингу, HR
менеджери, клініцисти, фахівці
страхових компаній, економісти,
фінансисти і ще добра когорта
професіоналів, які виробили б ко
лективний інтердисциплінарний
продукт.
Не думаю, що міжнародні автори
тети треба залучати тільки до конт
ролю за роботою урядів. Ми може
мо, а головне — повинні використа
ти міжнародну співпрацю задля збе
реження здоров’я народу.
Завдяки простим трудівникам
медичної галузі охорона здоров’я в
Україні, попри все, існує. Однак ми
припустимося величезної помилки,
якщо не скористаємося шансом
втілити найкращі здобутки людства
у сфері надання медичних послуг,
управління медициною, медичних
реформ.
ФОТО: УНІАН
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ПРЯМА МОВА

Об’єднати Україну
можуть
лише структури
місцевого
самоврядування

Від «300 спартанців»
до третьої сили
Андрій Амбросьонок,
член президії Єдиного Центру,
голова Донецької обласної організації

У

Володимир Бондар,
лідер Єдиного Центру,
голова Волинської обласної організації

С

ьогодні не треба доводи
ти, що жоден політик не
в змозі об’єднати Укра
їну згори, — це вже
факт. Об’єднати Україну
під силу винятково структурам
місцевого самоврядування. Але
що таке структура? Згуртований
спільною ідеєю людський чин
ник. Небайдужі, активні українці,
які стовідсотково знають, чого по
требує вулиця, на якій вони жи
вуть, які проблеми визріли й ви
магають рішення в рідному се
лищі чи містечку.
За принципом збирати людей з
досвідом: політичним, адміні
стративним чи менеджерським —
і розбудовувався «Єдиний Центр»,
структуру якого сьогодні визнано
однією з найпотужніших. Нині ми
маємо активістів у регіонах, яки
ми справедливо пишаємося, бо
вони знають, а головне — мають
бажання дедалі ефективніше ке
рувати своєю громадою чи
регіоном. «Єдиноцентристи» сьо
годні не просто формально пред
ставляють свій регіон, а яскраво,
реальними справами підтверджу
ють свою участь у житті громади.
На Волині багато таких при
кладів. Скажімо, члена «Єдиного
Центру» Віктора Годика громада
райцентру Горохів у 2009 році на
дострокових виборах до місцевих
рад обрала міським головою. З
поміж десяти кандидатів на цю
посаду люди віддали перевагу са
ме йому, колись наймолодшому
сільському голові в Україні. Чому?
Бо територіальна громада
довірилася людині, яка ви
росла в неї на очах: протя
гом трьох скликань, з 22
річного віку Годика оби
рали головою Мир
ненської сільради. Тоді
в передвиборчих про
грамах опонентів зву
чало чимало хоч і ціка
вих, але часто нере
альних обіцянок. Гро
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

мада ж повірила тому, хто не
обіцяв «золоті гори», а демонстру
вав прагматичний і виважений
підхід до вирішення численних
проблем Горохова. І це право на
шому «єдиноцентристу» дав
більше як десятирічний практич
ний досвід у місцевому самовря
дуванні. Громада міста дуже задо
волена роботою Годика: на 103%
виконано бюджет міськради, в
умовах складної фінансовоеко
номічної ситуації перекрито чи
малі борги, покладено асфальт на
вулицях Горохова, відремонтова
но частину вулиць міста, віднов
лено освітлення, створено коопе
ратив для будівництва індивіду
ального житла. До слова, таких
обсягів роботи не виконано в
жодному райцентрі Волині.
Ще один яскравий приклад. Під
час урочистостей з нагоди 70ї
річниці утворення Волинської об
ласті, 810ї річниці ГалицькоВо
линського князівства та Дня
місцевого самоврядування най
кращою визнано Прилісненську
сільраду Маневицького району, а
найкращим керівником місцевих
громад сільського голову, «єдино
центристку» Тетяну Сахнік.
Сьогодні, в переддень най
ближчих місцевих виборів, вис
новок один: «Єдиний Центр» іде
в правильному напрямку, коли
робить ставку на людей, які мо
жуть вирішувати складні пробле
ми. Певен, що їм у цьому допомо
же стратегія виборчої кампанії
партії і її програма з промовис
тою назвою «Якісна Ук
раїна», адже саме в
такій Україні жити
буде зручно, без
печно й затишно.
Але на такий ре
зультат
можна
сподіватися, лише
наполегливо пра
цюючи, виявляючи
особисту ініціативу
та здоровий глузд.

ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

же понад два роки я
очолюю партію «Єди
ний Центр» на Донеч
чині. За цей час мені
жодного разу не дове
лося пошкодувати, що всту
пив до лав партії. «Єдиний
Центр» дав прагматичну і кон
структивну платформу, гра
мотних лідерів, які вправно ве
дуть партію політичними шля
хами нашої країни. В партії я
зустрів однодумців, котрі в тяж
ку хвилину завжди підставлять
плече, став частиною команди,
яка з твердою вірою в результат іде
на місцеві вибори.
«Єдиний Центр» — це не ради
кальна політична сила: ми не впа
даємо в крайнощі, не поділяємо лю
дей на «помаранчевих» і «блакит
них», а країну — на схід і захід. Те
ми, які ми порушуємо в суспільстві,
об’єднують, а не роз’єднують, і
країну, і нашу політичну силу.
«Єдиний Центр» не стоїть на
місці, в партії постійно з’являють
ся нові люди, сформовано нову
платформу «Якісна Україна», вне
сено зміни до статуту. Партія при
слухається до думки кожного. Як
що ми й далі не будемо стояти на
місці, якщо й далі залучатимемо
людей до нашої політичної сили,
будемо платформою для молодих

політичних сил, я впевнений, що
за якийсь час «Єдиний Центр»
стане справжньою третьою си
лою в нашій країні: не за назвою,
а по суті.
Ще два роки тому Донецьк був не
дуже «плідним» ґрунтом для ор
ганізації там осередків «Єдиного
Центру». На перших зборах
партійців називали не інакше, як
300 спартанців. У Донецьку ми ста
вимо перед собою досить амбітну
мету, попри те, що в регіоні є
політичні сили, які стабільно
домінують. Я переконаний, що ми
вразимо функціонерів — представ
ників цих сил: ми покажемо, що пе
ремогти можна завдяки структуро
ваній команді, а не кількості біл
бордів чи надрукованих у пресі рей
тингів.
У Донецьку нас добре сприйма
ють і розуміють, що на виборах, які
наближаються, боротися доведеть
ся насамперед з «Єдиним Цент
ром».
Перевага «Єдиного Центру» в то
му, що ми не партія вождистського
типу. «Єдиний Центр» — це партія
команди. Це означає, що плідно
працювати повинні не окремі
партійні організації, а вся партія.
Ми повинні взяти активну участь у
місцевих виборах і здобути гідний
результат.

Чиновники повинні розуміти
свою відповідальність
перед суспільством
Вікторія Ліснича,
член президії Єдиного Центру, голова Київської міської організації
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

«Є

диний Центр» —
нова й амбітна
політична сила, в
команді якої патрі
оти і реформатори.
Тільки з такою командою можна
змінити життя українців на краще.
Раніше часто ділили країну на Схід
і Захід, але для нас Україна цілісна,
неподільна і спільна для всіх. Укра
їнська земля свята, її не можна про
давати, вона належить народу.
Тільки з приходом потужної коман
ди в Києві й Україні можна буде на
вести лад. Питання оновлення вла
ди турбує кожного громадянина
незалежно від регіону, де він живе.
Столична організація «Єдиного
Центру» виступає за дострокові
вибори в Києві. Лише сильною ко
мандою ми зможемо навести лад
у столиці.
Показовим для нас може стати
приклад Грузії. Ще якихось три
роки тому ця країна здавалася
знедоленою, а нині вона впевне
но стоїть на ногах. З чого почина
ли грузини? З боротьби з хабар
ництвом. Чиновників, які не впо
ралися з дорученими їм обов’язка
ми, просто притягали до криміна
льної відповідальності. В нашій
країни можна буде навести лад
тільки тоді, коли чиновник ро
зумітиме свою відповідальність
перед кожним українцем.
«Єдиний Центр» — команда силь
них людей зі стратегічними про
грамами, людей, які не бояться

впевнено йти вперед. Для мене
особисто велике щастя бути час
тиною цієї команди. Я вірю, що
наша політична сила благосло
венна. Не випадково вже кілька
разів партійні з’їзди відбувалися
на великі свята: Петра і Павла,
Маковея.

Вибори 31 жовтня для згуртованої
команди «Єдиного Центру» ста
нуть якоюсь мірою точкою
відліку. Я переконана в нашій
спільній перемозі, адже ми — од
на велика родина. «Єдиний
Центр» — це моноліт, який ніко
му не під силу здолати.
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Наша філософія –
творити нову країну
Павло Андрусяк,
голова Івано=Франківської обласної організації
Єдиного Центру

О

Навести лад в усіх
сферах життя –
запорука майбутніх
перемог
Сергій Тарашевський,
перший заступник голови Тернопільської
обласної ради, голова Тернопільської
обласної організації Єдиного Центру

І

сторія «Єдиного Центру» на
Тернопільщині розпочалася 5
червня 2008 року. Саме тоді
відбулася перша звітновибор
на конференція партії, на якій
мене обрали головою обласної
партійної організації. Спочатку в
партії було тільки 192 особи, сьо
годні ж ця цифра сягнула вже 3
770 членів.
Особливу увагу ми приділяємо
розбудові структури партії аж до
найдрібніших її осередків. Напри
клад, наразі в Тернопільській об
ласті покрито 94% території.
Ефективність роботи довели по
зачергові вибори до Тернопіль
ської обласної ради в березні 2009
року. Друге місце забезпечило нам
20 місць і дало можливість пред
ставникам «Єдиного Центру» очо
лити дві комісії в обласній раді.
Крім того, показовий і перший ре
зультат у Підволочиському районі.
«Єдиний Центр» ішов на вибори з
конкретними програмами для
кожного кандидата, тому в кожно
му регіоні нас дуже позитивно
сприймали на місцях.
На сьогодні з ініціативи голів
районних організацій, депутат
ського корпусу проведено десят
ки доброчинних акцій загально
національного і місцевого значен
ня. Ми постійно допомагаємо
школам, дитсадкам, інтернатам.
Тернопільський край здавна
відомий особливим ставлення до
релігії. Представники партії «Єди
ний Центр» намагаються всіляко
сприяти вірянам. Голова міської
організації «Єдиного Центру» бу

дує церкву, я ж подарував дзвони
для церкви в селі Монастирок.
Гасло партії «Наведемо лад!» —
це не порожні слова. Навести лад
у всіх сферах суспільного життя —
запорука майбутніх перемог.
Наші конкуренти теж почали ак
тивно користуватися гаслом «На
ведемо лад!». У відповідь «Єдиний
Центр» запропонував їм поповни
ти лави партії і справді разом по
чати наводити лад.
Пункти програми «Якісна Ук
раїна» близькі кожному з нас. Як
що говорити про інфраструктуру,
то пріоритет у реалізації регіо
нальних інфраструктурних про
ектів слід надавати місцевим ви
робникам товарів і послуг. Треба,
скажімо, ліквідувати «Укравто
дор», а його функції передати
місцевій регіональній владі.
Хочу навести один приклад. Ре
алізовуючи програму «Наведемо
лад», на рівні Тернопільської об
ласної ради ми часто зачіпали бо
лючу тему ремонтних шляхових
робіт. Ми аналізували, які саме до
роги треба ремонтувати, щоб не
розпорошувати кошти, оцінювали
якість робіт, визначали їхню пер
шочерговість, дізнавалися, хто є
підрядником, хто саме виконує
роботи. На одній із сесій облради
міського голову поінформували
про витрачені минулого року ко
шти. В результаті окремі ор
ганізації змушені були зняти свої
пропозиції стосовно подальших
ремонтних робіт на шляхах. Ми
переконані, що ці питання треба
відразу дуже гостро ставити.

станній політичний
період продемонстру
вав, що Україна — це
країна нескінченних і
безплідних політич
них дискусій. Особливо показо
вим став 2009 рік, коли вожді в
суперечці доходили до рівня
політичного нищення один од
ного. Стало зрозуміло: дру
зям — усе, ворогам — закон. На
щастя, ми в цій боротьбі участі
не брали.
Про народ, населення тієї чи
тієї країни часто говорять як
про джерело влади. Якщо прове
сти аналогію, наприклад, із фут
болом, то виходить, що гравця
ми є політики, а народ —
арбітром, котрий визначає, хто
правий, хто неправий, хто кра
ще грає. Політики попередньо
го періоду перетворили людей
арбітрів на вболівальників. Це
безвідповідально.
Вболівальники прагнули пе
ремоги своєї команди будь
якою ціною, законною або неза
конною. У суспільстві перемог
ла філософія війни, і саме тому
ми не брали участі в цій війні.
Але будьяке шоу рано чи пізно
закінчується. Люди вкотре по
бачили, що слова і заклики — це
одне, а сувора реальність і ухва
лення рішень — зовсім інше.
Іноді вони взагалі взаємосупе
речливі.
З кожним днем уболівальників
стає дедалі менше, натомість зро
стає кількість людей, які усвідом
люють потребу формувати третю
силу. Саме цією третьою силою ми
й прагнемо стати. «Єдиний Центр»
підтримує філософію творення.
Раніше суперечки точилися навко
ло питань «у Європу чи в Росію»,
про статус державної мови тощо.

Більшість цих суперечок ні до
чого не призвели. Насправді
ж і в Донецьку, і в Івано
Франківську, і в Чернігові,
і в Криму говорять про
одні й ті самі речі: про
європейську медицину,
європейську освіту,
європейські дороги.
Це розуміють однако
во і на Сході, і на За
ході, і на Півночі, і на
Півдні, бо за цими
словами стоїть на
лежна якість послуг і
високий рівень жит
тя. Можна вибороти
незалежність, місця
в парламенті, але
якісну країну виборо
ти не можна, її треба
створити. Саме в цьо
му полягає перехід до
філософії творення,
творення нової країни.
Надзавдання кампанії,
яка наближається, —
проста людина, пе
ресічний виборець, не
ймовірно стомлений
обіцянками й заклика
ми, має повірити в мож
ливість утілити в життя
гасло «Якісна Україна».
Ми хочемо, щоб ви
борці зрозуміли, що ре
алізація цього гасла для
кожного матиме кон
кретні позитивні на
слідки, буде визна
чальною для щасливо
го майбутнього всіх
українців. Я вірю, що
ми переможемо, і
«Єдиний Центр»
справді ста
не третьою
силою.

ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

Запорука успіху партії –
у її команді
ФОТО: УНІАН

Микола Лаврик,
член президії
Єдиного Центру

Н

ездоланний дух партії —
основа наших перемог і
сьогодні, і в майбутньо
му. «Єдиний Центр» —
найкраще структурована
на сьогодні партія на місцях. Це
дає нам силу і впевненість для
участі в місцевих виборах.
Дехто з опонентів намагаєть
ся нас не помічати, пророкуює
поразку. Але цифри свідчать на
нашу користь. Тільки на Сум
щині з 18 голів сільських рад ше
стеро є членами партії «Єдиний
Центр». Аби нарощувати полі
тичну силу нашої партії, по
трібна щоденна самовіддана
праця кожного з її членів. Маю
чи таку волю до перемоги і таку
команду, ми просто приречені
на успіх. Я впевнений, що до
партії щодня приєднуватиметь
ся дедалі більше й більше актив
них, знаних і авторитетних лю
дей. Головне — наполегливо
працювати і прагнути до пере
моги. Вірю, що Бог нам у цьому
допоможе.
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Леся Оробець
вдруге стала мамою

У народного депутата Укра
їни, одного з лідерів «Єдиного
Центру» Лесі Оробець народи
лася друга донька. Чудове ма
ля (3 кг 600 г, 54 см) побачило
цей світ 25 серпня о шостій по
полудні.
Нова киянка народилася в
одному зі столичних пологових
будинків. 28річна мама почу
вається добре, пологи про
йшли без ускладнень.
«Дуже втомилася і перене
рвувала… Хоча, знаєте, в пар
ламенті часом буває важче», —
поділилася Леся враженнями
від пологів. Каже, що донька
нарешті одержала ім’я після ко
роткої сімейної наради.
І пояснила: «Найменшу донь
ку ми назвали Ерікою. Хоч і не
дуже поширене в Україні ім’я,
але напрочуд добре, красиве і
символічне. Дослівно у пере
кладі з давньоскандинавської –
та, що вміє керувати всіма і со
бою». До речі, зазначає Леся,
це був єдиний варіант, проти
якого не виникло заперечень у
дідуся і бабусь. Отож ім’я на ко
роткій родинній нараді було
ухвалено одностайно: і в пер
шому, і другому читанні.
«Ми мали кілька варіантів
на обидва випадки, бо до ос

таннього моменту не знали,
кого Бог пошле – сина чи зно
ву донечку, – каже молода ма
ма. – Але щойно побачили на
ше чудо, з вибором імені не
тягнули».
Щаслива мама повертається
до політичної діяльності. Пояс
нила це пані Оробець просто:
наближаються місцеві вибори,
і від того, наскільки ЄЦ буде на
цих виборах переконливим,
«залежатиме не лише політич
не майбутнє партії, від цього
залежатиме завтрашній день
України». «Відтепер, на щастя,
найскладніше позаду, – каже
Леся. – Але попереду нові вип
робування, що стоять перед на
ми всіма на шляху відстоюван
ня нової якості життя, здо
ров’я, освіти і безпеки для на
ших співгромадян. Зрештою, я
ще раз зрозуміла, як виглядає
майбутнє».
Леся Оробець дякує всім, хто
адресував теплі слова і дзвінки
підтримки їй та обом донькам.
«Я щиро вдячна за ту позитив
ну енергію, що надихала мене
в той час, коли я лежала в по
логовому будинку, – усмі
хається Леся. – Без цієї під
тримки, підозрюю, було б важ
кувато… »
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