
Як кандидат у народні депутати 
України по місту Луцьку, вважаю, 
що з усіх основних вимог Революції 
гідності, за яку поклали свої життя 
герої Небесної сотні, вдалося ви-
конати лише одну: всі ми гуртом 
повалили кривавий бандитський 
режим Януковича. Але тільки 
виконавши всі вимоги Майдану, 
зможемо побудувати нову, могутню 
і заможну Україну. 

1. ЗДІЙСНИТИ ЛЮСТРАЦІЮ 
Одне з ключових завдань Рево-

люції гідності — не просто усуну-
ти від влади кланово-олігархічний 
режим, а й подолати наслідки його 
правління. Без цього не зможемо ру-
хатися далі. 

Необхідна умова остаточної пе-
ремоги Майдану, яка зробить завою-
вання Революції гідності незворот-
німи, — докорінне очищення влади. 
Маємо нарешті здійснити люстра-
цію, усунути з усіх державних посад 
агентуру КДБ-ФСБ, високопосадов-
ців комуністичного режиму, попліч-
ників Януковича, сепаратистів та 
окупантів. 

На необхідності цього ще у 2005 
році наполягав голова ВО «Свобо-
да» Олег Тягнибок, внісши до парла-
менту відповідний законопроект. До 
нього тоді не прислухались — і ми 
на десятиліття втратили історичний 
шанс. Розуміння до багатьох при-
йшло лише після смертей на Майда-
ні. За право мати ще один шанс по-
клали життя герої Небесної сотні… 

2. ПОБОРОТИ КОРУПЦІЮ 
Цього не вдасться, доки не змі-

нимо прогнилу владну систему, що є 
породженням корупції, нею наскрізь 
просякнута і захищає себе від руй-
нації круговою порукою. 

На нашу спільну біду, найбільш 
корумповані в нас — ті, хто мав би 
захищати закон. Тож першочергово 
треба перебудувати і скоротити мі-
ліційні та інші правоохоронні орга-

ни за грузинським зразком. 
Варто встановити персональну 

матеріальну відповідальність чи-
новників і суддів за винесення не-
правомірних рішень. Не завадило би 
також ввести обов’язкову перевірку 
держслужбовців і кандидатів на ви-
борні посади за допомогою «детек-
тора брехні» на причетність до ко-
рупційних діянь. 

3. ЗАБЕЗПЕЧИТИ РІВНІСТЬ 
УСІХ ПЕРЕД ЗАКОНОМ 

Потрібні прості та зрозумілі 
всім кроки: скасувати депутатську, 
суддівську та президентську недо-
торканність щодо кримінальних і 
економічних злочинів. Надати гро-
мадянам право відкликати депута-
тів, чиновників і суддів різних рівнів 
шляхом референдуму. Крім того, за-
провадити обрання: місцевих суддів 
— громадою, суддів апеляційних су-
дів — з’їздом суддів місцевих судів, 
суддів Верховного Суду — з’їздом 
суддів України. 

Паралельно — здійснити адмі-

ністративно-територіальну та ре-
форму місцевого самоврядування. 
Децентралізувати владу — це лікві-
дувати місцеві держадміністрації та 
передати їхні повноваження викон-
комам місцевих рад. 

4. ПОДОЛАТИ ОЛІГАРХІЮ — 
ВРЯТУВАТИ ЕКОНОМІКУ

З цією метою фракція ВО «Сво-
бода» напрацювала низку зако-
нопроектів, але вони, на жаль, не 
прийняті парламентом. Виправити 
ситуацію може парламент, у якому 
не буде тих самих олігархів. 

Для цього треба: ухвалити закон 
про повернення капіталів із офшо-
рів та ліквідувати схеми їх виведен-
ня з України; заборонити привати-
зацію стратегічних підприємств та 
повернути в державну власність уже 
приватизовані; заборонити торгів-
лю землею сільськогосподарського 
призначення, надаючи її громадя-
нам України у довгострокове корис-
тування з правом родинного успад-
кування. 

Крім того, необхідно спростити 
систему оподаткування та дозвіль-
ну систему для ведення бізнесу, за-
безпечити пільгові кредити на від-
криття малого підприємництва, 
запровадити прогресивну шкалу 
оподаткування за принципом: «ма-
лий бізнес — малі податки, великий 
бізнес — великі податки».

5. ПІДНЯТИ РІВЕНЬ ЖИТТЯ 
ГРОМАДЯН 

У першу чергу — скасувати пен-
сійну реформу Януковича–Азарова, 
узалежнити пенсійний вік від серед-
ньої тривалості життя пенсіонера, 
скасувати пенсійні привілеї та роз-
почати перехід до накопичувальної 
пенсійної системи. Встановити пря-
му залежність розміру пенсії від ста-
жу роботи і допустиме п’ятикратне 
співвідношення між максимальною 
і мінімальною пенсією. 

Маємо створити пільгові умови 
повернення на Батьківщину заробіт-
чан. Зароблені ними гроші та майно, 
вкладені в бізнес в Україні, вважати 
інвестиціями, які не оподатковують-
ся. 

Слід запровадити обов’язкове 
державне соціальне медичне стра-
хування, яке включатиме базовий 
пакет медичної допомоги. Держава 
має передбачити надання пільгових 
кредитів молоді на здобуття вищої 
освіти. Випускники повинні мати 
гарантоване перше робоче місце. 

6. ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЄВРОПЕЙ-
СЬКИЙ ВИБІР 

В умовах російської агресії це 
питання переходить у площину: 
захистити країну від окупантів. І 
набуває першорядної ваги. Пере-
могти ворога можна лише силою, 
а не поступками. Нам необхідний 
правовий режим воєнного стану на 
територіях, де тривають бойові дії. 
Покривати воєнні видатки доцільно 
за рахунок оподаткування надпри-
бутків олігархів. Треба забезпечити 

високі соціальні гарантії для учасни-
ків АТО. Розбудовувати професійну 
армію та масовий народний резерв 
Збройних сил — за швейцарським 
зразком. 

Аби здобути гідне місце у світі, 
слід здійснити необхідні кроки для 
вступу в НАТО, встановити візовий 
режим із Росією та безвізовий — із 
Євросоюзом. Зрештою, відновити 
ядерний статус держави та поверну-
ти Крим. 

7. ЗБЕРЕГТИ НАЦІОНАЛЬНУ 
ГІДНІСТЬ 

Потрібно захистити українську 
мову. Мова — носій світогляду, 
культури і традицій. Російська мова 
в умовах кремлівської агресії — це 
пропаганда «русского міра», в яко-
му нам, українцям, відводиться роль 
другосортних рабів, це мова путін-
ської ідеології і пропаганди… 

Слід відновити право громадян 
заповнювати в свідоцтві про наро-
дження та паспорті графу «націо-
нальність», заборонити комуністич-
ну ідеологію, нарівні з нацистською, 
а також — діяльність КПУ, Партії 
регіонів та інших організацій, які 
ведуть антидержавну діяльність. За 
сепаратизм, антиукраїнську діяль-
ність і пропаганду треба позбавляти 
громадянства. 

Така програма моїх дій після об-
рання народним депутатом України 
— це вистраждана десятиліттями і 
ледь не по буквах зібрана «Свобо-
дою» народна «Програма захисту 
українців». У ній — ще багато інших 
справедливих пунктів, які я вико-
нуватиму, на якій би посаді не пра-
цював. Хоча щиро вірю, що в ново-
му парламенті буде більше рішучих 
голосів. І всі ці вимоги Майдану вже 
невдовзі будуть виконані. 

Саме так переможемо!
Олександр ПИРОЖИК, 

кандидат у народні депутати 
України по Луцькому 

виборчому округу № 22 

Одним із шляхів державної під-
тримки учасників антитерорис-

тичної операції та родин загиблих 
під час неї військовослужбовців є 
безоплатне надання земельних ді-
лянок. 

Спершу громадянину України 
необхідно звернутися до органу, 
уповноваженого здійснювати роз-
порядження земельними ділянками 
державної або комунальної власнос-
ті, із заявою про безоплатне надання 
земельної ділянки у власність. 

Звертаємо увагу, що таким орга-
ном щодо земель комунальної влас-
ності, які переважно розташовані в 
межах населених пунктів, є відпо-
відна сільська, селищна, міська рада, 
а щодо земель державної власності, 
які, як правило, розташовані за меж-
ами населених пунктів, є: 

∙ при наданні земельних ділянок 
для ведення садівництва або особис-
того селянського господарства — Го-
ловне управління Державного агент-
ства земельних ресурсів у області; 

∙ при наданні земельних ділянок 
у інших випадках — районна дер-
жавна адміністрація. 

До заяви додаються такі доку-
менти: 

∙ копіювання з кадастрової кар-

ти (плану), яке можна замовити у 
районному (міському) управлінні 
земельних ресурсів за місцем розта-
шування земельної ділянки. Можна 
надати інші графічні матеріали, на 
яких слід зазначити бажане місце 
розташування земельної ділянки; 

∙ погодження землекористувача 
(у разі вилучення земельної ділянки, 
що перебуває у користуванні інших 
осіб); 

∙ копію документа, що посвідчує 
особу (паспорта громадянина Укра-
їни). 

За результатами розгляду звер-
нення приймається рішення про 
надання дозволу на розробку про-
екту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки або про відмову в 
його наданні. 

Після цього необхідно замови-
ти у землевпорядній організації ви-
готовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки. 
Там виконують геодезичні роботи і 
розробляють проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
у строки, встановлені договором. 
Межі земельної ділянки, при потре-
бі, мають бути закріплені межовими 
знаками встановленого зразка. Про-
ект землеустрою повинен бути скла-

дений у паперовій формі й у формі 
електронного документа. 

Проект землеустрою щодо від-
ведення земельної ділянки підлягає 
погодженню уповноваженими ор-
ганами влади, відповідно до статті 
186-1 Земельного кодексу України.

Земельна ділянка реєструється 
в Державному земельному кадастрі 
безоплатно. Державний кадастро-
вий реєстратор видає Витяг із Дер-
жавного земельного кадастру про 
земельну ділянку із зазначенням у 
ньому кадастрового номера. 

Після цього документацію із 
землеустрою необхідно подати до 
органу, уповноваженого розпоря-
джатися земельною ділянкою, разом 
із клопотанням про затвердження 
проекту землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки. До клопо-
тання додається: 

∙ примірник погодженого про-
екту; 

∙ витяг із Державного земельно-
го кадастру про земельну ділянку. 

Після одержання рішення (наказу) 
про безоплатну передачу у власність 
земельної ділянки необхідно здійсни-
ти в територіальному органі Укрдерж-
реєстру державну реєстрацію права 
власності на земельну ділянку. 
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День захисника України 
відзначатиметься 
14 жовтня 
День захисника України відзначатиметься у 
державі щорічно 14 жовтня. Про це йдеться 
в указі Президента України Петра Порошен-
ка. Нагадаємо, колишній президент Леонід 
Кучма своїм наказом від 23 лютого 1999 року 
постановив святкувати День захисника Ві-
тчизни щорічно 23 лютого. 

Між Херсонщиною і Туреччиною 
запрацює поромна переправа 
Між Скадовськом на Херсонщині та Стамбулом на початку 
листопада запрацює поромна переправа. Про це повідомив 
в ефірі Херсонської обласної державної телерадіокомпанії 
«Скіфія» голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Пу-
тілов. «На початку листопада запуститься поромна перепра-
ва Стамбул–Скадовськ. Це дуже цікавий інфраструктурний 
проект, який дасть Херсонщині друге дихання», — розповів 
він. За словами Путілова, відкриття такої переправи сприяти-
ме перетворенню Херсонської області у важливий логістич-
ний центр. 

3,7
стільки мільярдів гривень по-
датків за кілька місяців недо-
отримав державний бюджет 
України з Луганської і Донецької 
областей. Про це повідомив 
Прем’єр-міністр України Арсе-
ній Яценюк. 
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Опалювальний сезон в Україні 
почнеться з 1 листопада, проте 

в разі різкого похолодання підклю-
чення до теплопостачання будинків 
відбудеться раніше. Про це повідо-
мляє прес-служба Міністерства ре-
гіонального розвитку, будівництва 
і житлово-комунального господар-

ства з посиланням на заступника 
міністра Андрія Білоусова. «Вста-
новлений температурний режим у 
квартирах — не нижче 18 градусів 
тепла», — зазначив Білоусов. У Мін-
регіоні також сподіваються, що всі за-
ходи, які уряд вжив для економії газу і 
сталого проходження опалювального 

періоду, дозволять забезпечити по-
трібний температурний режим. 

Прем’єр Арсеній Яценюк нео-
дноразово наголошував: до холодів 
Україна має накопичити 17 мільяр-
дів кубів газу, нині ж у підземних 
сховищах — 16,7 млрд куб. м. 

Член правління Благодійно-
го фонду «Волинь-2014» Ві-

ктор Чорнуха передав для потреб 
Луцького гарнізонного військо-
вого госпіталю операційний стіл 
і шестирефлекторний світильник 
до нього. 

Зі слів головного лікаря медич-
ного закладу Олександра Хоменка, 
ця хірургічна техніка була вкрай 
потрібна лікарям, адже до сьогодні 
вони оперували хворих на столах 
1968-го і 1973-го років. «Стіл, який 
нам закупили благодійники з фон-
ду «Волинь-2014» дуже сучасний 
та багатофункціональний. На ньо-
му комфортно працювати хірургу, 
адже він дозволяє обрати різні по-
зиції при оперативних втручан-
нях», — повідомив лікар. 

Олександр Хоменко розповів, 
що багато людей обіцяло при-
дбати такий стіл для госпіталю, 
але, на жаль, їхні слова так і за-
лишились обіцянками. Коли ж 
уранці 13 жовтня дізнався, що 
представники благодійного фонду 
«Волинь-2014» привезли стіл на 
територію медичного закладу, то 
був здивований. «Два тижні тому 
можливість придбання операцій-
ного стола ми обговорили з меце-
натами цього фонду. Вони обіцяли 
допомогти. Як результат — стіл 
уже в нас. Оце приклад роботи», 
— підкреслив Олександр Хоменко. 

У свою чергу член правлін-
ня благодійного фонду «Во-
линь-2014» Віктор Чорнуха роз-
повів, що організацію засновано 
півтора місяця тому волинськими 
підприємцями середнього класу 
для здійснення благодійної діяль-

ності в інтересах України. «Ми 
вирішили надавати цільову допо-
могу, працюючи без посередників, 
адже розуміємо, які події сьогодні 
відбуваються в Україні. Раніше до 
нас зверталися люди по допомогу, 
однак у кінцевому результаті ми 
не знали, чи потрапляють виділені 
нами ресурси для потреб бійців, 
які перебувають у зоні АТО, тому 
й створили фонд», — сказав він. 

Віктор Чорнуха наголосив, що, 
опрацювавши звернення Олек-
сандра Хоменка, члени правління 
фонду колегіальним рішенням по-
становили допомогти: «Цей опера-
ційний стіл і світильник коштують 
близько 140 тисяч гривень. Його 
не випускають в Україні. Ми бажа-
ємо медикам, щоб у професійному 
плані вони його використовували 
рідко, та у той же час, якщо він по-
кращить умови їхньої роботи, то 
нехай служить за призначенням». 

Опалювальний сезон в Україні почнеться з 1 листопада Луцький військовий госпіталь отримав 
операційний стіл та світильник до нього 

Події

Олександр ПИРОЖИК: Вимоги Революції гідності, 
які має виконати новий парламент


