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Дорогі волиняни! 
28 жовтня ми будемо робити ви-

бір на користь тієї чи іншої політич-
ної сили.

Як керівник обласної організації 
Партії регіонів я відповідально за-
являю, що ми все зробимо для того, 
щоб вибори відбулися чесно і прозо-
ро. Ми поважаємо позицію та право 
вибору кожного громадянина.

Ми хочемо, щоб була чесна бо-
ротьба, конкуренція політичних 
програм, програм розвитку, зробле-
них справ. 

Партія регіонів зацікавлена у 
якісному та прозорому виборчому 
процесі. Ми ретельно готуємо лю-
дей, які від нашої партії задіяні у 
виборчому процесі, проводимо на-
вчання та семінари. Наші представ-
ники готові до цієї нелегкої роботи, 
налаштовані лише на конструктив, 
вони працюватимуть якісно, їхня 
робота буде ефективною та чесною. 

Ми, Партія регіонів, запросили 
велику кількість міжнародних спо-
стерігачів, окремі уже працюють на 
Волині, нам потрібна об’єктивна та 
правдива оцінка виборів. Тоді як 
наші опоненти зацікавлені в іншому, 
вони вже говорять про фальсифіка-
ції, критикують закон про вибори, 
за який самі ж і голосували. Свого 
часу опозиція сама внесла сімнад-
цять поправок із двадцяти до чин-
ного Закону України «Про вибори 
народних депутатів». 

Тоді опозиція з парламентської 
трибуни заявила: «Цей закон дає 
можливість провести демократич-
ні вибори. Він є чинним, оскільки 
пройшов експертизу Венеціанської 
комісії». 

Тому, питається, до кого, власне, 
претензії? До самих себе? Або винні 
експерти Венеціанської комісії, які 
нарадили положення закону, що до-
пускають фальсифікацію виборів? 
Все це гра з боку наших опонентів, 
причому нечесна. 

Якщо ж відкинути убік істерич-
ні заяви, то суть цих звернень по-
лягає у визнанні простого факту: 
Об’єднана опозиція програє вибори. 
Вони фактично визнають поразку 
своєї політичної сили за місяць до 
голосування. Опоненти ведуть не-
чесну гру — вони знають, що про-
грають, а тому намагаються мані-
пулювати настроями громадян. Це 
непорядно.

З іншого боку, такими заявами 
та звинуваченнями опозиція ста-
вить під сумнів мудрість і розсуд-
ливість українців, які робитимуть 
свій вибір. Це залишиться на їхній 
совісті, тому що всі, хто брав участь 
у роботі дільничних комісій, знає 
виборчий процес, твердо можуть 
заявити, що у день виборів, зважа-
ючи на таку кількість спостерігачів, 
представників у комісіях від різних 
партій і кандидатів, зробити щось 
протизаконне просто неможливо. 
Контроль буде дуже жорсткий. 

Тому вибори відбудуться, і укра-
їнські громадяни зроблять свій ви-
бір. 

Як провідна політична сила кра-
їни Партія регіонів іде на вибори з 
чіткою передвиборчою програмою. 
Ця програма є продовженням про-
голошеного плану дій Президента 
України, його програми «Україна 
для людей», із якою Віктор Федоро-
вич Янукович переміг на президент-
ських виборах. Є лише одна страте-
гічна програма розвитку України, і 
найголовніше, що ця програма є ре-
альною. І це відрізняє сьогоднішню 
владу від попередньої. 

Все оцінюється в порівнянні. Я 
думаю, що кожен із нас може оціни-

ти все те, що зроблено за цей час. До-
роги, школи, дитячі садочки, лікар-
ні, театри, музеї, десятки об’єктів на 
Волині. І це лише початок масштаб-
ної розбудови краю. Ще більше нам 
потрібно зробити, у нас попереду ще 
багато.

Впевнений, що за підтримки 
Президента України Віктора Януко-
вича й уряду ми впораємося з наши-
ми завданнями. 

Люди хочуть стабільності та до-
бротних умов для життя і праці. Це 
є і буде пріоритетом нашої роботи, 
пріоритетом Партії регіонів. 

Партія регіонів узяла політичну 
відповідальність як провідна полі-
тична сила за стан справ у країні. І 
Партія регіонів буде тримати звіт пе-
ред громадянами, перед виборцями. 

Якщо ми говоримо про цивілі-
зовану, європейську перспективу 
України, то громадянам насамперед 
потрібна зрозуміла стратегія розви-
тку. Це не гасла і заклики. Це плани, 
програми, проекти, рішення та дії. А 
ще — конкретні результати .

Потужна, самодостатня, неза-
лежна держава — це масштабний 
загальнонаціональний проект. 
Це національна ідея, яка усіх нас 
об’єднала! 

Партія регіонів абсолютно від-

крита для діалогу та спільних дій із 
іншими державницькими політич-
ними силами. Відкрита і налашто-
вана на ефективну та конструктивну 
співпрацю. 

Я хочу подякувати усім вам, 

шановні волиняни, за розуміння та 
підтримку, виваженість і принци-
повість, які для нас дуже багато зна-
чать. Ми працювали і будемо працю-
вати разом!

Опозиція панікує, їм немає з чим іти 
до виборців!
Звернення голови Волинської обласної організації Партії регіонів Олександра 
БАШКАЛЕНКА

«Оскільки Партія регіонів лі-«Оскільки Партія регіонів лі-
дирує в передвиборчих рейтин-дирує в передвиборчих рейтин-
гах, вона зробить усе можливе для гах, вона зробить усе можливе для 
того, щоб вибори пройшли чесно, того, щоб вибори пройшли чесно, 
прозоро і демократично».прозоро і демократично».

Про це повідомив голова пар-Про це повідомив голова пар-
ламентської фракції ПР Олександр ламентської фракції ПР Олександр 
Єфремов на зустрічі з делегацією Єфремов на зустрічі з делегацією 
Міжнародного фонду виборчих Міжнародного фонду виборчих 
систем (IFES), повідомляє прес-систем (IFES), повідомляє прес-
служба Партії регіонів. Уперше по-служба Партії регіонів. Уперше по-
літична партія влади лідирує на літична партія влади лідирує на 
виборах. І ми будемо робити все виборах. І ми будемо робити все 
можливе для того, щоб вибори про-можливе для того, щоб вибори про-
йшли чесно, прозоро та демокра-йшли чесно, прозоро та демокра-
тично», — сказав О. Єфремов.тично», — сказав О. Єфремов.

Він ознайомив делегацію IFES Він ознайомив делегацію IFES 
з подробицями нового закону про з подробицями нового закону про 
вибори народних депутатів щодо вибори народних депутатів щодо 
повернення до змішаної системи повернення до змішаної системи 
виборів. Депутат звернув увагу на виборів. Депутат звернув увагу на 
те, що окремі лідери політичних те, що окремі лідери політичних 
партій ще до початку виборчої кам-партій ще до початку виборчої кам-
панії заявляють про те, що вибори панії заявляють про те, що вибори 
нечесні та непрозорі. «Напевно, це нечесні та непрозорі. «Напевно, це 

пов’язано з тим, що на сьогодні всі пов’язано з тим, що на сьогодні всі 
соціальні дослідження показують: соціальні дослідження показують: 
виборці віддають свою перевагу виборці віддають свою перевагу 
Партії регіонів, а Об’єднана опози-Партії регіонів, а Об’єднана опози-
ція втрачає свої рейтинги», — ска-ція втрачає свої рейтинги», — ска-
зав Єфремов.зав Єфремов.

Волиняни вже 
отримують 
квадратні метри 
за новою іпотекою

На сьогодні 11 волинян при-
дбали житло за програмою 

здешевлення іпотечних креди-
тів, ініційованою Президентом 
України Віктором Януковичем. 
Голова Волинської обласної ор-
ганізації Партії регіонів, перший 
заступник голови Волинської 
ОДА Олександр Башкаленко, 
каже, що питання вирішення 
житлової проблеми громадян 
завжди було одним із перших за-
вдань до виконання для Партії 
регіонів і, прийшовши до влади, 
команда В. Ф. Януковича почала 
успішно втілювати у життя за-
плановане.

«Я впевнений, що це стане 
поштовхом до збільшення укра-
їнських сімей, стимулом до на-
родження дітей. Вигоду від цієї 
програми, яку всі ми так давно 
чекали, отримають усі: і охочі 
отримати житло, і будівельники. 
Будуть створені нові робочі міс-
ця, і ситуація у будівельній сфері 
зрушить із місця. Повірте, таких 
умов кредитування немає навіть 
в європейських країнах. Це над-
звичайно корисна та потрібна 
ініціатива, яка запустить багато 
соціальних механізмів». 

«Урядом вже прийнято від-
повідні постанови, в першому 
читанні прийнято закон про 
іпотечне кредитування, де ком-
пенсації вносяться в програму 
державного бюджету як захище-
на стаття. Тому це не передви-
борчі обіцянки, як намагаються 
представити наші опоненти, а 
конкретні гарантії на майбутнє. 
Адже, згідно з законом, наступні 
уряди будуть змушені постійно 
закладати в державному бюджеті 
суму на погашення цих креди-
тів», — підсумував Олександр 
Башкаленко.

Кредитування за умовами 
постанови КМУ на території 
Волинської області здійсню-
ють «Ощадбанк», «Укргазбанк», 
«Укрсоцбанк», «Укрексімбанк». 
Міжвідомчою комісією Мінрегі-
ону визначено шість забудовни-
ків нашої області, які запропону-
вали десять житлових об’єктів, 
що представлені у програмі від-
повідними квартирами. На сьо-
годні в області визначено 4 забу-
довники: «Луцьксантехмонтаж 
№536», «Луцький домобудівель-
ний комбінат», СП ТзОВ «Луць-
ктехнобуд» і «Волиньавтомото-
сервіс».

Як повідомив директор Во-
линського регіонального управ-
ління державної спеціалізованої 
фінансової установи «Держав-
ний фонд сприяння молодіж-
ному будівництву» Олександр 
Максимчук, краяни активніше 
почали цікавитися іпотекою. На 
сьогодні проконсультувалося 
понад 350 волинян. До того ж 
він нагадав, що нині в області ак-
тивно працюють чотири іпотечні 
програми. Це «Доступне житло», 
«Власний дім», програма «70/30» 
та державне молодіжне кредиту-
вання. 

Світлана ЗАДОРОЖНА


