ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ

ВІКТОР БОНДАР:
УКРАЇНА – НЕ БІДНА, А ПОГРАБОВАНА!

ГАРАНТУЮ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ!
Уже невдовзі українці обиратимуть
нового керівника держави.
На жаль, сьогодні нам пропонують
віддати перевагу або «старій гвардії»,
або «популістам і демагогам», які не
мають за плечима жодних досягнень,
окрім накопичення власних статків.
Але вибір є завжди! І ми представляємо
таку альтернативу – промисловців,
людей, які керували найбільшими
аграрними та промисловими
підприємствами, забезпечували країну
робочими місцями, валютою і мають
чіткий план відродження економіки.
Ми проти популізму і демагогії, ми –
за здоровий глузд!

ПРИЄДНУЙТЕСЬ!   BONDAR2019.COM

За 28 років Незалежності України правлячими елітами зруйновано економіку, розграбовано державну
власність, знищено правоохоронну і судову системи,
спустошено банківський сектор, з якого вкрадені кошти громадян, знекровлено систему охорони здоров’я,
втрачено потенціал освіти.
7 мільйонів українців виїхали на заробітки за кордон.
Більшість пенсіонерів не мають можливості оплачувати
навіть мінімальні життєві потреби: лікування, комунальні
послуги і щомісячний продуктовий набір. Смертність населення майже вдвічі перевищує народжуваність. Відсутні
програми підтримки молодих сімей. Як наслідок, ми є свідками стрімкого скорочення чисельності населення країни.
Залишки державних підприємств остаточно руйнуються, розкрадаються і виступають як джерела збагачення для влади, старих політичних партій та їх лідерів.
Влада декларувала тисячі проведених за ці роки
реформ! У підсумку більшість з них зламали систему
державного управління. Сьогоднішні керівники країни
критикують і списують все на «папєрєдніків». Хочу нагадати, що вони вже майже п’ять років при владі. Де результат за ці п’ять років?
Ціла когорта цих керівників, начебто головних політиків України, вже майже чверть століття у політиці
– ставали президентами, очолювали Кабмін, Нацбанк,
Генпрокуратуру, були міністрами за всіх президентів і
прем’єрів. Вони радо і охоче працювали з Януковичем.
Набирали кредитів і переконували нас, як це важливо – позичати кошти в МВФ і Світового банку. Всі
їхні виступи можна знайти в інтернеті! Однак нині вони
ганьблять ті уряди та їхні дії. Щоправда, «забувають»
про свою роль у пограбуванні країни.
У наявності безглузда, корумпована і неефективна
податкова й митна політика. Бізнес зазнає терору з
боку правоохоронних органів.
Немає сучасних масштабних транспортних, дорожніх, енергетичних, енергозберігаючих, промислових
державних проектів.
Президент змагається з прем’єром за те, хто перший
відкриє ділянку дороги довжиною в кілька кілометрів.
Інколи по черзі відкривають одну й ту саму дорогу. Або
окремо з двох сторін – кожен зі своєї.
Початок. Продовження на стор. 2–3

Продовження. Початок на стор. 1

Газ і тарифи
Країна залежна від імпортних поставок газу та нафти. Відсутні дієві програми енергозбереження і радикального
збільшення видобування газу та нафти в
Україні. Бездумно й економічно необґрунтовано зростають тарифи для населення і
промисловості.
Доходи 80-ти європейських посередників-постачальників газу становлять
орієнтовно 2,5 млрд доларів. Більшість
із них в офшорах. Прибуток «Нафтогазу
України» та «Укргазвидобування» – майже
2 млрд доларів. Субсидії – понад 2,5 млрд
доларів.
Загалом це близько 7 млрд доларів,
або 200 млрд грн, – з кишені українців та
промисловості! Крім того, влада неодноразово заявляла, що українська ГТС дає
3 млрд доларів прибутку щороку. Де всі ці
кошти?
Водночас голова «Нафтогазу» Коболєв отримує місячну зарплату в розмірі
2 млн грн. Вони навіть додумалися виписати
премії для 16 осіб на суму 1,2 млрд грн.
З них пан Коболєв отримав і надіслав
мамі у США 8 млн доларів. За що? Адже
суди з «Газпромом» щодо транзиту газу
виграла європейська юридична компанія.
Україна досі не отримала гроші, бо судова
справа триває.
Підсумок. За чотири роки тарифи на
газ зросли в 12 разів, на електроенергію – в чотири рази. Борги населення за
комунальні послуги сягнули вже 56 млрд
грн. Рахункова палата так і не змогла
здійснити аудит діяльності НАК «Нафтогаз України».

За розрахунками Уряду Гройсмана
у 2019 році для життя щомісячно потрібно:
керівнику НАК
«Нафтогаз України»

1 600 000 грн

керівнику ПАТ
«Укрзалізниця»

920 000 грн

керівнику ПАТ
«Укрпошта»

744 600 грн

керівнику
НАЗК

120 000 грн

працюючому
громадянину

4173 грн

дитині
від 6 до 18 років

2027 грн

дитині
до 6-ти років

1626 грн

пенсіонеру

1497 грн

Зарплати керівників державних підприємств-монополістів – «Укрзалізниці», «Укрпошти» – відірвані від реальності.
Економіка країни перебуває у переддефолтному стані.
Борги перед МВФ, Світовим банком та іншими кредиторами перевищують три річних бюджети всієї країни – понад трильйон гривень! Запозичені за роки незалежності
кошти не йшли на розвиток інфраструктури, енергозбереження чи промисловості. Вони спрямовувалися на задоволення політичних амбіцій лідерів країни.
На догоду кредиторам знищується українська промисловість. Ми бачимо, як держава активно підтримує іноземну промисловість, закуповуючи за кордоном локомотиви,
вертольоти, турбіни.
Така сама ситуація із закупівлею вугілля. 2,2 млрд доларів витратила Україна на придбання вугілля у США,
ПАР, РФ. І це тоді, коли заборгованість перед українськими
шахтарями сягнула 1,2 млрд грн.
Або візьмімо схему Роттердам+. Це ж суцільна корупція! За 2,5 роки ми переплатили 35 млрд грн. Ніколи
і ніяких поставок вугілля з Роттердаму не було. Це все
російське вугілля, закуплене за абсолютно корупційною
схемою.
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Соціальна сфера
В країні сьогодні повний розвал системи охорони здоров’я.
Провалена програма закупівель
вакцин, ліків, обладнання через міжнародні організації. Не
запроваджене медичне страхування. Від очільниці МОЗ Супрун можна почути лише безглузді поради на кшталт того,
щоб українці замість чорної ікри
їли червону.
Відбувається формене знущання над чорнобильцями,
афганцями, воїнами АТО. Скасовані всі пільги і державна допомога на їх лікування і реабілітацію.

Децентралізація
Будьмо чесними. Це – закамуфльована програма знищення
малих сіл. Немає чіткого бачення того, що буде з райдержадміністраціями і райрадами. Єдина
корисна справа в рамках децентралізації – це передача коштів на
місця. Але водночас влада скинула
на місцеві бюджети фінансування
лікарень, шкіл, бібліотек, інших соціальних об’єктів. Як наслідок, на
них просто бракує коштів, тож багато з них уже закриті.

Моя мета

Маніпуляції
В Україні скоротилося понад 2 мільйони робочих місць.
Наша держава втрачає молодь і
перспективу. Україна не пропонує світу нічого унікального. На
цьому тлі влада роками активно маніпулює питаннями мови,
релігії, боротьби з нашим історичним минулим і культурною
спадщиною – кінофільмами,
пам’ятниками тощо.
А скільки було порожніх обіцянок? Представники влади обіцяли і курс по 10-12 грн/$. Де
він? Де зарплати військовим по
1 тисячі на добу? А зниження тарифів? Сучасна медицина? Нічого не виконано.

Що далі?
Сьогодні вже всім очевидно,
що проблеми України не вирішуватимуть ні Європа, ні США, ні
Росія. Щоправда, і самі українці
не досягли надто великих успіхів на цьому шляху.
Можливо, тому, що під впливом різних популістів ми досі із
завзятістю, гідною кращого застосування, шукаємо «чарівний
рецепт процвітання» десь за
межами нашої країни?
Одні продовжують щиро вірити в те, що Європа підніме нас
до свого рівня. Інші впевнені, що
начебто в нас немає жодних перспектив без відновлення зв’язків
з Росією.
Однак здоровий глузд повинен
нам підказати, що гасла та пошук
«чудотворних рецептів» не замінять обов’язкової послідовності
наших власних дій. Розраховувати на підвищення соцстандартів,
зарплат і пенсій в умовах занедбаної економіки є безглуздям.
Спочатку – економіка, розвиток
якої принесе добробут кожному.
Спиратися насамперед ми повинні на власні сили і ресурси, яких в
країні залишилось чимало!
Китайці вже літають на Місяць,
Ілон Маск власними силами запускає у космос ракети, весь світ
розбудовує цифрове майбутнє, а
нам влада пропонує повернутися
у минуле.
Настав час зрозуміти, що процвітаючими та успішними країнами є ті, де провідні політики
дискутують на теми економічних
програм, розвитку науки, масштабних і глобальних проектів.
Тому ми зараз обираємо між
мародерами і новим поколінням
прагматиків, готових відроджувати колишню велич України!
Україна – не бідна, а пограбована!

Я збираю команду!
З початком року Україна увійшла до нового політичного сезону. На черзі – президентські та парламентські
вибори. Люди втомилися від політичної клоунади і шукають серйозної альтернативи. Саме такою є Партія
«Відродження». Ми беремо участь у президентських виборах, а нашим наступним кроком буде участь у парламентських виборах!
Оголошую про набір кандидатів у народні депутати
України! На сайті bondar2019.com буде розміщена
карта країни з округами. Кожен українець, який бажає спробувати свої сили та поділяє наші переконання, зможе вибрати округ і подати свою кандидатуру на висунення від партії за загальнонаціональним
списком. Окремо буде реєстрація тих, хто забажає
балотуватися по мажоритарних округах. Там, де заявок буде багато, ми обиратимемо найрейтинговіших
кандидатів.
У такий спосіб сформуємо команду однодумців.
Чесно і справедливо.
І насамперед я звертаюся з такою пропозицією до
наших депутатів місцевих рад усіх рівнів! Я розраховую на вашу підтримку! Ми разом починаємо будувати
відкриту і прозору партію! Партію простих людей! Партію майбутньої влади!

МИ МАЄМО СТВОРИТИ КРАЇНУ МРІЇ!
КРАЇНУ, В ЯКІЙ ЛЮДИ З УСЬОГО СВІТУ
БУДУТЬ МРІЯТИ ЖИТИ І ПРАЦЮВАТИ!

Ми з вами маємо дати Україні велике майбутнє!
Ми маємо тут, у центрі Європи, збудувати сучасний Сінгапур! Країну без корупції і з шаленим
економічним та людським потенціалом. Ми забезпечимо прорив України в лідери світового промислового зростання! Це буде країна для людей!
Країна щастя, миру і спокою! Країна можливостей!
Повна підтримка бізнесу, увага до пенсіонерів, шалені можливості для молоді, щасливе дитинство для юного покоління! Це має бути країна,
куди б з усього світу мріяли переїздити! Це має
бути паспорт, яким можна пишатися!
Відродження транспортного, енергетичного,
промислового, авіаційного, космічного потенціалу України. Реалізація масштабного державного
будівництва дорожньої інфраструктури, реконструкція морських портів, аеропортів, будівництво надсучасних енергетичних і промислових
об’єктів.
Запуск потужних програм збільшення видобутку нафти і газу на території країни. Подолання
корупції і відкриття ринку для тисяч приватних нафтогазових компаній, створення чесного прозорого ринку. Повний енергоаудит і зниження тарифів для населення й промисловості.
Впровадження трирічної надпотужної програми енергозбереження, яка дасть можливість
скоротити споживання енергоресурсів мінімум на
30%. Заміна субсидій (які йдуть бонусом олігархам) на програми надання людям і комунальним
підприємствам грошей для утеплення будинків,
заміни тепломереж і опалювального обладнання.
Повна перебудова державної пенсійної системи. Мінімальна пенсія має повністю задовольняти потреби пенсіонерів у продуктах харчування,
лікуванні, сплаті тарифів на послуги ЖКГ та інших економічно й соціально обґрунтованих запитах.
Кардинальна зміна системи охорони здоров’я.
Розбудова сучасної мережі клінік по всій країні
до рівня кожного району. Побудова європейського медичного кластера під Києвом із сотнею
надсучасних корпусів, де надаватимуться всі
види медичної допомоги, найкраща діагностика
та лікування. Це буде зразковий медичний європейський проект! Медичне страхування буде запроваджене для кожного українця!
Побудова найсучаснішої системи вищої і професійно-технічної освіти. Скорочення кількості й
чисельності правоохоронних органів. Цілковита
заборона на їх втручання у підприємницьку діяльність. Перевіряти
бізнес і будь-які підприємства матиме право лише Податкова служба.
Працівникам правоохоронних органів дамо гідну заробітну плату. Вимога до них єдина – чесна служба на благо людей!
Запровадження повного електронного урядування в Україні. Абсолютна заборона чиновникам вимагати інформацію або документи,
якими влада вже володіє.
Повна підтримка молодіжних програм будівництва житла, кредитування, молодих сімей, збільшення народжуваності, отримання
освіти, медичного забезпечення, повернення молоді на батьківщину
та отримання перших робочих місць.
Розвиток колосального туристичного потенціалу регіонів України.
Державні програми популяризації України та її туристичних об’єктів у
світі. Відродження об’єктів культурної спадщини.
Політика державної підтримки розбудови та модернізації української промисловості. Нова дієва програма імпортозаміщення. Пріоритет державних закупівель продукції українських виробників.
Ми пропонуємо політику економічного патріотизму. Українська
промисловість і бізнес – понад усе! Підтримуємо українське! Створюємо неймовірні можливості для бізнесу та інвесторів!
Я йду кандидатом у Президенти! Разом із вами будуватиму саме
таку країну мрії!
Прошу Вашої підтримки і допомоги! Нам є що запропонувати країні! Ми єдині чесно і без популізму говоримо про реальний стан речей! І головне – ми пропонуємо чітку програму дій для відродження
економіки!
Зараз закінчується ера популістів і старої гвардії політиків! Що
вони пропонують замість «хліба і видовищ»? Їх ера безславно підходить до фінішу! Досить!

ПРИЄДНУЙТЕСЬ!   BONDAR2019.COM
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ВІКТОР БОНДАР:
Я ПРОПОНУЮ УКРАЇНІ ПОЛІТИКУ
ЕКОНОМІЧНОГО ПАТРІОТИЗМУ І ПРАГНУ
ЗБУДУВАТИ КРАЇНУ МОЖЛИВОСТЕЙ!
КАНДИДАТ У ПРЕЗИДЕНТИ ВІД ПАРТІЇ «ВІДРОДЖЕННЯ»
ПЛАНУЄ РОЗБУДОВУВАТИ УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ
Віктор Бондар – один із небагатьох
кандидатів у Президенти України,
який не обіцяє золоті гори вже
завтра, а має план дій для того,
аби зробити нашу державу
сильною економічно. Політик
переконаний: потужна економіка –
запорука вирішення як внутрішніх,
так і зовнішніх проблем України.
Його мета, за визначенням
самого кандидата в Президенти, –
«зробити з України європейський
Сінгапур». Сьогодні Віктор Бондар
є головою Партії «Відродження».

Біографія
Віктора Бондаря
Віктор Бондар народився 5 листопада 1975
року у сім’ї військовослужбовця. У 1992 році
Віктор Бондар закінчив Київське суворовське
військове училище, після чого отримав освіту
в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого у Харкові за фахом правознавство. Згодом навчався у Київському політехнічному інституті, опанувавши спеціальність
«інформаційні управляючі системи та технології», кваліфікація «аналітик комп’ютерних
систем».
Свою трудову діяльність Віктор Бондар
розпочав ще під час навчання у Харкові, заснувавши юридичну фірму «Сталкер». У період 1996–2000 років працював на посадах
юридичного радника Фінансово-промислової
групи «Сігма Блейзер», яка згодом забезпечила залучення в Україну найбільших американських інвестицій. За роки незалежності
компанія «Сігма Блейзер» інвестувала в українські промислові, аграрні підприємства та ІТкомпанії близько $1,7 млрд. Під час роботи в
«Сігма Блейзер» Віктор Бондар очолював низку промислових підприємств та ІТ-компаній,
які входили до складу групи.
Був заступником директора Європейського фонду розвитку, головою правління ВАТ
«Донецький м’ясокомбінат», віце-президентом ТОВ «Українські комунікації» у Києві.
Перший досвід роботи в органах державної влади Віктор Бондар отримав у 2000 році.
Завдяки своїм діловим якостям він менше ніж
за 5 років пройде кар’єрний шлях від пересічного державного службовця до міністра транспорту та зв’язку України.
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Робота Віктора Бондаря як держуправлінця
У період від 2000-го до 2005 року Віктор Бондар працював в українському
уряді. Його першим робочим місцем в органах державної влади стала посада
заступника керівника Управління інформаційних ресурсів у Секретаріаті Кабінету міністрів України. Згодом очолив Управління стратегії розвитку інформаційних ресурсів та технологій Департаменту внутрішньої політики. А затим
його призначили заступником директора Департаменту зв’язків з Верховною
Радою та моніторингу інформації.
Головним завданням Віктора Бондаря під час роботи в Секретаріаті Кабміну
було впровадження сучасних технологій в уряді, побудова комунікацій між міністерствами та урядовими органами. Разом із командою йому вдалося створити найсучаснішу на той момент систему зв’язку.
«Ми запустили урядовий портал, перші державні веб-сайти для всіх міністерств, розробили і побудували всі урядові бази даних, сучасні сервери, сховища баз даних, 17 комутаційних центрів Будинку уряду, цифровий зв’язок, зали адміністраторів захисту комп’ютерних
мереж, баз даних, порталу. 28 інформаційних програмних комплексів – це системне бюджетування, контроль за виконанням доручень, електронний документообіг тощо. Ці речі
були абсолютно новими на той час для України», – пригадує політик.
Саме тоді Віктор Бондар підготував і провів цілу низку зустрічей та переговорів із керівниками
світових IT-компаній. Зокрема, з Біллом Гейтсом (Microsoft) і Крейгом Барреттом (Intel). Це дозволило підписати кілька документів про їх співпрацю з українським урядом в області сучасних
технологій. А в Україні почалася підготовка до впровадження технологій «електронного уряду».

Наймолодший міністр в Україні
У 2005 році Віктор Бондар
стає заступником міністра
транспорту та зв’язку України, а за кілька місяців – очолює міністерство. Так у 29
років він стає наймолодшим
міністром в українському уряді за всю історію Незалежної
України. На посаді очільника відомства Віктор Бондар
працював близько року. У
цей період він почав будівництво та проектування трас
Київ-Чоп, Київ-Харків, Дніпропетровськ-Харків.
Підготував проекти реконструкції семи найбільших аеропортів України. Взявся за реконструкцію аеропорту «Бориспіль». За час керівництва
Віктора Бондаря ПАТ «Укрзалізниця» збільшила чистий прибуток у 23 рази: з 7,5 млн до
1,76 млрд гривень. У сфері зв’язку та комуніка-

Голова Партії «Відродження»
У 2010-му Віктор Бондар полишає посаду керівника Дніпропетровської ОДА. Однак він продовжує роботу в органах
державної влади і стає заступником голови Державної митної
служби. А від 2012 року починає кар’єру в новому статусі – народного депутата України, увійшовши до Верховної
Ради VIІ скликання за переможними результатами виборів
на окрузі №191, що на Хмельниччині. У 2014 році повторно
обирається нардепом на цьому окрузі. У парламенті входить до складу депутатської групи «Партія «Відродження»,
від 2015 року і донині очолює партію. 30 січня 2019 року
під час З’їзду Партії «Відродження» делегати одностайно
підтримали висунення Віктора Бондаря кандидатом у Президенти України.

цій був затверджений новий План використання
радіочастотного ресурсу. Це дало можливість
вивільнити близько 80% частот в Україні для
суспільних потреб, тобто для розвитку інтернетмобільних технологій Wi-Fi і WiMAX, 3G мобільного зв’язку, цифрового ефірного телебачення.
Тоді ж було створено і відкрито центр сертифікації ключів для впровадження електронного
цифрового підпису.
Згодом Віктор Бондар перейшов на роботу
до Адміністрації Президента України на посаду заступника Голови Секретаріату АП. Сферою його діяльності були питання регіональної політики та кадрів. У 2007 році політик був
призначений головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації, якою успішно
керував впродовж наступних трьох років.
«По суті, все життя займався питаннями розвитку промисловості, економіки,
ІТ-галузі, розвитку підприємств. До вирішення всіх питань я завжди підходжу
системно», – розповідає політик.
Саме у період керівництва та за ініціативи
Віктора Бондаря у Дніпропетровську була заново перебудована лікарня ім. Мечникова, яка
відіграє вирішальну роль у порятунку людських життів під час збройного конфлікту на
Донбасі. За ініціативи Бондаря у ті роки на Дніпропетровщині провели капітальний ремонт за
європейськими стандартами і укомплектували
понад 20 медичних установ. Активно вживали
заходів енергоефективності в школах регіону,
замінили понад 45 тисяч вікон. Це дало змогу
зекономити до 30% витрат на енергоносії.

«Моя мета – відродження України, насамперед української економіки. Моя мета – це боротьба з бідністю
за краще життя та майбутнє наших громадян. Я хочу,
щоб всі українці жили не просто, як у Європі, а краще,
ніж в Європі. Для реалізації цих планів у мене є економічна програма та конкретний план дій. Упродовж
президентської кампанії я представлю її кожному
українцеві», – наголошує Віктор Бондар.
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ПЕРЕДВИБОРНА
ПРОГРАМА
КАНДИДАТА НА ПОСТ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
ВІКТОРА БОНДАРЯ

УКРАЇНА ПОТРЕБУЄ ВІДРОДЖЕННЯ!
28 років Незалежності України. 28 років втрачених надій!
Україна разом з незалежністю отримала неймовірний
промисловий, енергетичний, транспортний, транзитний,
освітянський і науковий потенціал. На жаль, замість моделі процвітання, потужного зростання економіки і підвищення добробуту населення влада запропонувала нам
політику пограбування людей і держави.
Нас 28 років використовують, обкрадають і знищують.
Нам 28 років нав’язують аграрно-сировинну модель розвитку економіки, що притаманна найбіднішим країнам світу.
Моя мета – відродження України як сучасної економічно розвиненої держави, в якій кожен громадянин буде
щасливим та почуватиметься комфортно і безпечно.
Відродження транспортного, енергетичного, промислового, авіаційного, космічного потенціалу України. Реалізація масштабного державного будівництва дорожньої
інфраструктури, реконструкція морських портів, аеропортів, будівництво надсучасних енергетичних і промислових об’єктів.
Запуск потужних програм радикального збільшення
видобутку нафти й газу на території країни. Повний енергоаудит і зниження тарифів для населення й промисловості. Впровадження трирічної надпотужної програми
енергозбереження.
Повна перебудова державної пенсійної системи. Мінімальна пенсія має повністю задовольняти потреби пенсіонерів у продуктах харчування, лікуванні, сплаті тарифів
на послуги ЖКГ та інших економічно та соціально обґрунтованих запитах.
Скорочення кількості й чисельності правоохоронних
органів. Цілковита заборона на їх втручання у підприємницьку діяльність.
Політика державної підтримки розбудови та модернізації української промисловості.
Повна підтримка молодіжних програм будівництва
житла, кредитування, молодих сімей, збільшення народ
жуваності, отримання освіти, медичного забезпечення,
повернення молоді на батьківщину та отримання перших
робочих місць.
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КОНКРЕТНІ ДІЇ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗРОСТАННЯ
МІЖНАРОДНОГО
АВТОРИТЕТУ
УКРАЇНИ
визначення пріоритетів зовнішньої та внутрішньої політики
виключно з огляду на інтереси
самої країни і громадян України, вирішення питання вступу до будь-яких військово-політичних блоків лише через
всеукраїнський референдум;
перегляд умов Угоди про асоціацію з ЄС з метою збільшення експортних квот для українських товаровиробників та визначення механізмів максимального захисту
внутрішнього ринку;
перегляд умов співпраці з МВФ на користь стимулювання
розвитку економіки, кредитування промисловості й підтримки виробництв, а також поетапне підвищення заробітних плат і пенсій, зниження тарифів на газ та комунальні послуги.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ
НОВОЇ МОДЕЛІ
УПРАВЛІННЯ
КРАЇНОЮ
скорочення чисельності народних депутатів у Верховній Раді
України до 250 осіб;

скасування недоторканності Президента, народних депутатів та суддів, а також запровадження дієвого механізму імпічменту Президента та механізму відкликання
народного депутата з ініціативи виборців;
скорочення на 50% видатків на утримання Президента, Верховної Ради, Кабміну та усіх центральних органів
влади.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОЗВИТКУ
ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК
КЛЮЧОВОЇ УМОВИ
ПОБУДОВИ
КОНКУРЕНТОСПРО
МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ
створення Міністерства промислової політики, яке відповідатиме за формування стратегії промислової політики
та відродження промисловості;
збереження і розвиток високотехнологічних і наукоємних
виробництв, конкурентоспроможних на зовнішніх ринках. Промислові гіганти, такі як «Південмаш», «Авіант»,
«Турбоатом», «Мотор-Січ», «Зоря-Машпроект», повинні
отримати спеціальний статус національного надбання і
особливі можливості для розвитку;
формування пакету державних замовлень і забезпечення пріоритетних закупівель продукції української промисловості для ключових галузей економіки України
(локомотиви і вагони для «Укрзалізниці», турбіни та інше

енергетичне обладнання, літаки для потреб Міноборони і
цивільної авіації тощо);
непряме субсидування національних експортерів, насамперед тих, хто виходить на зовнішні ринки з унікальною продукцією;
скасування ліцензій і дозволів у країні на 75%;
забезпечення високої ємності внутрішнього ринку за рахунок активної соціальної політики, ухвалення Державної
програми зайнятості;
звільнення від земельного податку ділянок, на яких
розташовані соціально-культурні об’єкти промислових
підприємств (стадіони, будинки культури тощо) та скорочення на 50% земельного податку з ділянок, на яких
розташовані виробничі потужності підприємств;
звільнення від митних зборів і податку на додану вартість обладнання для технологічного переоснащення
і будівництва нових промислових підприємств, а для
підприємств, що створюють нові виробництва і понад
300 робочих місць, – зниження на три роки податку
на додану вартість до 7% і податку на прибуток до
5%;
компенсація промисловим підприємствам за кожні сім
років діяльності річного фонду заробітної плати працівників на оновлення обладнання.

РЕФОРМУВАННЯ
ФІСКАЛЬНОЇ
СИСТЕМИ ТА
ЗНИЖЕННЯ
ПОДАТКОВОГО
НАВАНТАЖЕННЯ
поетапне зниження податку на
доходи фізичних осіб до 10%
та обмеження сукупного оподаткування заробітних плат
до 15%;
ліквідація з 1 січня 2020 року усіх структурних підрозділів МВС, СБУ, Генпрокуратури та інших правоохоронних
органів (крім профільних структур – Податкової та Митної служб і Служби фінансових розслідувань), що здійснюють перевірки господарсько-економічної діяльності
підприємств;

стимулювання енергонезалежності місцевих громад через часткову компенсацію (до 70%) витрат на створення
власної енергогенерації.

РОЗВИТОК
ІНФРАСТРУКТУРИ,
ТРАНСПОРТУ І
БУДІВНИЦТВА
упродовж трьох років вихід на
щорічний капітальний ремонт
12 тис. км доріг та будівництво
не менше як 1000 км нових доріг у рік;
забезпечення фінансування дорожньо-ремонтних робіт
в обсязі не менше як 10% видатків бюджету (що становитиме понад 100 млрд грн щорічно);
відрахування з кожної АЗС до місцевих бюджетів на ремонт і утримання місцевих доріг до 10% від вартості проданого пального;
завершення інфраструктурних довгобудів – мосту через Дніпро в Запоріжжі та Подільсько-Воскресенського
мосту в Києві;
вихід упродовж трьох років на ремонт не менше як 800 км
залізничних шляхів щороку (нині – близько 300 км);
запровадження державної підтримки будівництва 20 інфраструктурних об’єктів загальнодержавного масштабу,
що забезпечать додаткове створення не менше як 10 тис.
робочих місць у рік;
ухвалення стратегії розвитку морських портів України та
програми відновлення кораблебудування під державне
замовлення;
відновлення виробництва літаків Ан-148 і Ан-140 через
організацію державних закупівель не менше ніж 25 літаків у рік упродовж п’яти років.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ПРОЗОРОЇ
КРЕДИТНОФІНАНСОВОЇ
ПОЛІТИКИ

дозвіл місцевим громадам надавати податкові пільги та
інші стимули неподаткового характеру на термін до п’яти
років для нових виробництв, створених на відповідній території;

зниження облікової ставки НБУ
до 5% з перспективою її подальшого зниження до рівня
аналогічного показника Європейського центробанку;

на першому етапі повний перегляд і з 1 січня 2020 року
впровадження податкової системи, в основі якої буде
ПДВ на рівні 12% і податок на прибуток підприємств на
рівні 15%;

запровадження механізму надання довгострокових (до
15-25 років) державних кредитів на будівництво і розвиток промисловості, енергетики, підтримку сільськогосподарських товаровиробників за відсотковою ставкою
не більше як 3-7% у рік;

на другому етапі з 1 січня 2023 року переведення податкової моделі країни на сінгапурську модель оподаткування, що передбачає універсальний податок на продаж (GST) з єдиною ставкою в 7%, податок на прибутки
корпорацій (СІТ) з прогресивною ставкою від 8,5% до
17% та податок на доходи фізосіб (PIT) з прогресивною
ставкою з 3,5% до 20%.

ЕНЕРГЕТИЧНА
ПОЛІТИКА ТА ПІДВИ
ЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕК
ТИВНОСТІ
збереження ядерної генерації,
зокрема, завершення будівництва 3-го і 4-го блоків Хмельницької АЕС; відновлення будівництва 5-го і 6-го блоків Рівненської АЕС, створення
замкненого ядерного циклу;
запровадження прозорих механізмів вільного доступу
інвесторів до ринку видобутку нафти та газу, спрощення умов ліцензування та запровадження мораторію на
збільшення рентних платежів;
продовження програми «теплого» кредитування із спрямуванням щорічно до 5% бюджету країни на заміну вікон, котлів, системи опалення у державному, комунальному і приватному секторах;

відновлення довіри до банківської системи, зокрема,
через підвищення сум відшкодування вкладів у неплатоспроможних банках до 1 млн грн;
відновлення програми забезпечення доступним житлом
та житлом для молоді, з рівнем фінансування іпотеки не
менше як 5 млрд грн у рік.

СТИМУЛЮВАННЯ
РОЗВИТКУ
АГРАРНОГО
СЕКТОРУ ТА
ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ ЖИТТЯ
СЕЛЯН
збереження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення, допоки не будуть створені умови для відкриття ринку;
захист на законодавчому рівні прав селян і фермерів на
землю, ухвалення антирейдерського закону та обмеження терміну оренди землі 25-ма роками;
запровадження потужних програм державного кредитування під 3-7% річних на 10-15 років для будівництва підприємств зі зберігання та переробки продукції сільського

господарства й харчової промисловості (холодильників,
елеваторів, плодоовочевих баз);
запровадження спеціальних програм державного співфінансування будівництва об’єктів соцкультпобуту в сільській місцевості.

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ ТА ЯКОСТІ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
скасування загальнообов’язко
вого підвищення пенсійного
віку, запровадження механізму
добровільного подовження віку
виходу на пенсію зі збільшеним удвічі коефіцієнтом врахування понаднормативного стажу;
підвищення соціальних норм на житлово-комунальні послуги при розрахунку субсидій;
збільшення розміру допомоги у зв’язку з народженням
дитини: на першу дитину – не менше як 50 тис. грн, на
другу – 100 тис. грн, на третю та кожну наступну дитину
– 120 тис. грн;
відновлення безкоштовного харчування для учнів 1-4
класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також для
дітей-сиріт, учнів із малозабезпечених сімей;
запровадження системи медичного страхування;
забезпечення упродовж трьох років капітального ремонту та закупівлі медичного обладнання для п’яти лікарень
обласного рівня у кожній області, а також запровадження п’ятирічної програми реконструкції усіх районних лікарень;
створення всеукраїнського єдиного медичного кластеру,
який об’єднає усі провідні науково-практичні профільні
медичні інститути і на базі якого будуть створені надсучасні медичні заклади;
підвищення утричі рівня усіх соціальних виплат та інших
соціальних гарантій для чорнобильців, воїнів-інтернаціоналістів, військових пенсіонерів, воїнів АТО та їхніх сімей.

РОЗВИТОК ОСВІТИ,
КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ,
СПОРТУ І ДУХОВНИХ
ЦІННОСТЕЙ
скерування на ремонт і переоснащення шкіл та дошкільних
освітніх закладів не менше як
5% від загального обсягу видатків держбюджету щорічно;
запровадження нової державної програми будівництва
та капітального ремонту тренувальних баз за усіма визнаними в Україні 52 олімпійськими видами спорту;
будівництво протягом п’яти років у кожному обласному
центрі по одному льодовому стадіону та Палацу спорту
для найбільш поширених олімпійських видів спорту, а в
кожному районному центрі – футбольного поля із розрахунку одне футбольне поле на 10 тис. мешканців;
ремонт та реконструкція усіх вуличних спортивних майданчиків у містах і селах, збільшення обсягів видатків із
бюджетів усіх рівнів на розвиток фізкультури і спорту в
2-3 рази;
створення умов для розвитку курортів, санаторіїв, водолікування, «зеленого» туризму, а також нових робочих
місць у цій сфері;
надання права сільським громадам за рахунок власних
бюджетів розвивати «зелений» туризм, а також запровадження податкових пільг та преференцій для тих, хто
надає такі послуги;
популяризація у суспільстві моральних цінностей традиційної української родини.

ПОВЕРНЕМО УКРАЇНІ МАЙБУТНЄ!
Віктор БОНДАР
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ВІДРОДЖЕННЯ ВИМАГАЄ
СКАСУВАТИ ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ!
Віктор Бондар закликав усі фракції парламенту
об’єднатися заради зниження тарифів на газ. Упродовж
останніх років ціни на газ зросли у 12 разів, на
електроенергію – у 3,5 рази. Такі тарифи є непідйомними
для населення. Ця політика призводить до банкрутства
промисловості, тарифи для якої також зростали, та
тотальної бідності українців.
Ви подивіться на «Нафтогаз України» – зажерлися вже, якщо говорити простою
мовою. Зарплати керівників «Нафтогазу» сьогодні найбільші в Європі. Керівники
цього монополіста виписують собі премії у $8 млн і переказують до Сполучених
Штатів. Вони вже готові переїхати туди жити. А що робити нам з вами? Я дам відповідь.
Шість фракцій у парламенті підписали проект постанови про зниження тарифів,
запровадження мораторію на їх подальше підняття та проведення аудиту розцінок на
комунальні послуги. Районні, міські та обласні осередки Партії «Відродження», фракції у кожній обласній та міській раді, де ми представлені, підписали звернення до керівництва парламенту та країни про те, щоб підтримати цей проект постанови. Щоб
скасувати підвищення тарифів і навести лад у питанні вартості газу для українців!

КОРИСНО
ДВАНАДЕСЯТI ПЕРЕХIДНІ СВЯТА І ПОСТИ
РІК

ВЕЛИКИЙ ПІСТ

ВХІД
ГОСПОДНІЙ

ВЕЛИКДЕНЬ

ВОЗНЕСІННЯ
ГОСПОДНЄ

ДЕНЬ
СВЯТОЇ ТРІЙЦІ

ПЕТРІВ ПІСТ

2019

11 БЕРЕЗНЯ – 27 КВІТНЯ

21 КВІТНЯ

28 КВІТНЯ

6 ЧЕРВНЯ

16 ЧЕРВНЯ

24 ЧЕРВНЯ – 11 ЛИПНЯ

2020

2 БЕРЕЗНЯ – 18 КВІТНЯ

12 КВІТНЯ

19 КВІТНЯ

28 ЧЕРВНЯ

7 ЧЕРВНЯ

15 ЧЕРВНЯ – 11 ЛИПНЯ

2021

15 БЕРЕЗНЯ – 1 ТРАВНЯ

25 КВІТНЯ

2 ТРАВНЯ

10 ЧЕРВНЯ

20 ЧЕРВНЯ

28 ЧЕРВНЯ – 11 ЛИПНЯ

2022

7 БЕРЕЗНЯ – 23 КВІТНЯ

17 КВІТНЯ

24 КВІТНЯ

2 ЧЕРВНЯ

12 ЧЕРВНЯ

20 ЧЕРВНЯ – 11 ЛИПНЯ

2023

27 ЛЮТОГО – 15 КВІТНЯ

9 КВІТНЯ

16 КВІТНЯ

24 ТРАВНЯ

4 ЧЕРВНЯ

12 ЧЕРВНЯ – 11 ЛИПНЯ

2024

18 БЕРЕЗНЯ – 4 ТРАВНЯ

28 КВІТНЯ

5 ТРАВНЯ

13 ЧЕРВНЯ

23 ЧЕРВНЯ

1 ЛИПНЯ – 11 ЛИПНЯ

2025

3 БЕРЕЗНЯ – 19 КВІТНЯ

13 КВІТНЯ

20 КВІТНЯ

29 ТРАВНЯ

8 ЧЕРВНЯ

16 ЧЕРВНЯ – 11 ЛИПНЯ

2026

23 ЛЮТОГО – 11 КВІТНЯ

5 КВІТНЯ

12 КВІТНЯ

21 ТРАВНЯ

31 ТРАВНЯ

8 ЧЕРВНЯ – 11 ЛИПНЯ

2027

15 БЕРЕЗНЯ – 1 ТРАВНЯ

25 КВІТНЯ

2 ТРАВНЯ

10 ЧЕРВНЯ

20 ЧЕРВНЯ

28 ЧЕРВНЯ – 11 ЛИПНЯ

2028

28 ЛЮТОГО – 15 КВІТНЯ

9 КВІТНЯ

16 КВІТНЯ

25 ТРАВНЯ

4 ЧЕРВНЯ

12 ЧЕРВНЯ – 11 ЛИПНЯ

2029

19 ЛЮТОГО – 7 КВІТНЯ

1 КВІТНЯ

8 КВІТНЯ

17 ТРАВНЯ

27 ТРАВНЯ

4 ЧЕРВНЯ –11 ЛИПНЯ

ДВАНАДЕСЯТІ НЕПЕРЕХІДНІ ВЕЛИКІ, СЕРЕДНІ СВЯТА І ПОСТИ
06.01. • ЗАВЕРШЕННЯ РІЗДВЯНОГО ПОСТУ
07.01. • РІЗДВО ХРИСТОВЕ
08.01. • СОБОР ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
14.01. • ОБРІЗАННЯ ГОСПОДНЄ
18.01. • ВОДОХРЕСНИЙ СВЯТВЕЧІР
19.01. • БОГОЯВЛЕННЯ. ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЄ
20.01. • СОБОР СВЯТОГО ІОАНА ПРЕДТЕЧІ
09.02. • ПЕРЕНЕСЕННЯ МОЩІВ СВЯТОГО ІОАНА
ЗОЛОТОУСТОГО
12.02. • СОБОР ТРЬОХ СВЯТИТЕЛІВ
15.02. • СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ
25.02. • ІВЕРСЬКОЇ ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ
09.03. • 1-ШЕ І 2-ГЕ ЗНАЙДЕННЯ ГЛАВИ
СВ. ІОАНА ПРЕДТЕЧІ
22.03. • ДЕНЬ СОРОКА МУЧЕНИКІВ
07.04. • БЛАГОВІЩЕННЯ
08.04. • СОБОР АРХАНГЕЛА ГАВРИЇЛА
16.04. • ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ «НЕВ’ЯНУЧИЙ ЦВІТ»
06.05. • ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГІЯ ПОБІДОНОСЦЯ
21.05. • АПОСТОЛА І ЄВАНГЕЛІСТА ІОАНА БОГОСЛОВА
22.05. • ПЕРЕНЕСЕННЯ МОЩІВ СВЯТИТЕЛЯ МИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦЯ
24.05. • РІВНОАПОСТОЛЬНИХ КИРИЛА ТА МЕФОДІЯ
03.06. • ВОЛОДИМИРСЬКОЇ ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА
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07.06. • 3-ТЄ ЗНАЙДЕННЯ ГЛАВИ СВ. ІОАНА ПРЕДТЕЧІ
11.06. • ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ «СПОРУЧНИЦЯ ГРІШНИХ»
24.06. • ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ «ДОСТОЙНО Є»
06.07. • ВОЛОДИМИРСЬКОЇ ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ
07.07. • РІЗДВО СВЯТОГО ІОАНА ПРЕДТЕЧІ
09.07. • ТИХВИНСЬКОЇ ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ
12.07. • СВЯТИХ ПЕРВОВЕРХОВНИХ АПОСТОЛІВ
ПЕТРА І ПАВЛА
13.07. • СОБОР 12 АПОСТОЛІВ
15.07. • ПОКЛАДЕННЯ РИЗИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ У
ВЛАХЕРНІ
21.07. • КАЗАНСЬКОЇ ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ
26.07. • СОБОР АРХАНГЕЛА ГАВРИЇЛА
02.08. • ПРОРОКА ІЛЛІ
10.08. • СМОЛЕНСЬКОЇ ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ
14.08. • ВИНЕСЕННЯ ЧЕСНИХ ДРЕВ ЖИВОТВОРЧОГО
ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО
14.08. • ПОЧАТОК УСПЕНСЬКОГО ПОСТУ
19.08. • ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ
27.08. • ЗАВЕРШЕННЯ УСПЕНСЬКОГО ПОСТУ
28.08. • УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
29.08. • ПЕРЕНЕСЕННЯ НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗУ
СПАСИТЕЛЯ
08.09. • ВОЛОДИМИРСЬКОЇ ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ
11.09. • УСІКНОВЕННЯ ГОЛОВИ СВЯТОГО
ІОАНА ПРЕДТЕЧІ

Замовник:
Суб’єкт виборчого процесу, кандидат на пост Президента України
Бондар Віктор Васильович
Особа, відповідальна за випуск:
Довірена особа кандидата на пост Президента України Бондаря В.В.
Нацевич Валентина Григорівна

19.09. • ЧУДО АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА
21.09. • РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
27.09. • ВОЗДВИЖЕННЯ ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО
06.10. • ЗАЧАТТЯ СВЯТОГО ІОАНА ПРЕДТЕЧІ
09.10. • КОНЧИНА АПОСТОЛА І ЄВАНГЕЛІСТА
ІОАНА БОГОСЛОВА
14.10. • ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
19.10. • АПОСТОЛА ФОМИ
26.10. • ІВЕРСЬКОЇ ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ
28.10. • ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ «СПОРИТЕЛЬНИЦЯ ХЛІБІВ»
31.10. • АПОСТОЛА І ЄВАНГЕЛІСТА ЛУКИ
04.11. • КАЗАНСЬКОЇ ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ
21.11. • СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА
22.11. • ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ «СКОРОПОСЛУШНИЦЯ»
25.11. • ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ «МИЛОСТИВА»
26.11. • СВЯТИТЕЛЯ ІОАНА ЗОЛОТОУСТОГО
28.11. • ПОЧАТОК РІЗДВЯНОГО ПОСТУ
04.12. • ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
10.12. • ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ «ЗНАМЕННЯ»
13.12. • АПОСТОЛА АНДРІЯ ПЕРВОЗВАННОГО
18.12. • ПРЕПОДОБНОГО САВИ ОСВЯЧЕНОГО
19.12. • СВЯТИТЕЛЯ МИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦЯ
22.12. • ЗАЧАТТЯ ПРАВЕДНОЮ АННОЮ ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ
22.12. • ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ «НЕСПОДІВАНА РАДІСТЬ»
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