ЕКОЛОГІЧНА
БЕЗПЕКА
ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
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Ми вступили в епоху змін, що прийшла волею людей,
об’єднаних прагненням раз і назавжди змінити свою
долю на краще.
Перед очима українців відкрилася широка перспектива
нового, якісного, забезпеченого і щасливого життя.
Але цього – замало. Має бути ясне бачення і розуміння,
як рухатися до поставленої мети. Адже мрія завжди
повинна підкріплюватися дією, молодість – досвідом,
прагнення – знаннями.
А отже, сьогодні нам потрібен чіткий і покроковий план
дій – на коротку і середньострокову перспективу.
Люди можуть і мають негайно відчути позитивні зміни
у повсякденному житті.
І такий план дій ми маємо! Ним є розроблений командою
«Батьківщини» впродовж останніх п’яти років за участю
великої групи фахівців практично в усіх сферах життя
людини, програма розвитку для України і українців
«Новий Курс України».
Ваша підтримка на цих парламентських виборах
є надзвичайно важливою для нашого спільного успіху!
Юлія ТИМОШЕНКО

Національна ідея, яку ми вважаємо своєчасною
для української нації, — це створення таких
порядків та правил спільного життя, за яких
кожен зможе, не порушуючи законів Всесвіту,
повністю та безперешкодно реалізувати свій
потенціал у гармонії з Творцем, природою, суспільством і людством. Я переконана, що ми це
зробимо і для себе, і для світу. Саме ми, українці, відкриємо шлях для інших.
Одним з головних пріоритетів, який ми обираємо,
є освіта та наука. І цей пріоритет буде першочергово
забезпечений фінансовими ресурсами, сильними
стратегіями та організаційними можливостями
держави.
Для реалізації Нового Курсу України нам необхідні
першочергові дії:
• Проведення перепису населення. Ми мусимо
знати, скільки нас залишилося в Україні.
• Проведення повної інвентаризації всіх наших національних ресурсів: землі, лісів, водойм, корисних
копалин, фінансових ресурсів, власності тощо.
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це чіткий покроковий план припинення безладу
та виходу на новий шлях розвитку України.
Він складається з п’ятьох ключових напрямів:

1. НОВА СТРАТЕГІЯ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ —
це реальний шлях до миру та відновлення нашої
територіальної цілісності, до посилення обороноздатності країни.
Головна мета — мирне життя та безпека кожного
українця.

2. НОВА НАРОДНА КОНСТИТУЦІЯ —
ліквідує корумповану кланово-олігархічну систему
та поверне країну людям.
Встановить справедливість, забезпечить рівність
всіх перед законом.
Кожен зможе безпосередньо впливати на власне
життя та життя своєї країни, приймаючи рішення
і контролюючи їхнє виконання.
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3. НОВА ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ —
перехід від застарілої сировинної економіки
до економіки інноваційного розвитку з потужним
середнім класом.

4. НОВА СОЦІАЛЬНА ДОКТРИНА —
це поступове досягнення впродовж п’яти років
європейських стандартів оплати праці та умов
життя.

5. НОВА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА —
це створення умов для повної реалізації
головного потенціалу країни — молоді.
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
ЛЮДИНИ
Весь цивілізований світ зараз переходить до «зеленої трансформації» та впровадження циркулярної
економіки. Це означає, що всі без винятку промислові та побутові відходи повторно використовуються або переробляються повністю із використанням
новітніх, екологічно чистих технологій. Функціонування циркулярної економіки приносить країнам додаткові прибутки та бездоганно чисте повітря, воду
і землю. Ми одразу після виборів почнемо поступово переводити українську економіку на циркулярну
модель та забезпечимо економічне зростання без
шкоди для довкілля.
Буде невідкладно проведений міжнародний аудит
всіх джерел забруднення повітря, води та землі на
території нашої країни. Всім підприємствам, які забруднюють навколишнє середовище, будуть надані пільгові довгострокові кредити під 3% річних
на модернізацію систем очищення викидів та встановлення онлайн-датчиків контролю. Якщо модернізація не буде проведена у встановлені мінімальні
терміни, такі підприємства будуть закриватися або
обкладатися значними штрафами.
Ми створимо розгалужену мережу лабораторій з
контролю за якістю питної води та харчових продуктів. У короткий термін будуть вилучені з ринку генетично-модифікована продукція, непридатна для використання вода та неякісні продукти харчування.
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Ми більше нікому не дамо труїти
нас та наших дітей непотребом,
який непридатний для споживання.
Для тих, хто виробляє або продає неякісну воду чи
їжу, буде запроваджено кримінальну відповідальність.
При недотриманні екологічних норм держава забезпечить людині відшкодування збитків, пов’язаних з
погіршенням здоров’я, за рахунок тих, хто ці екологічні норми порушить.
Ми запровадимо на законодавчому рівні мораторій на
вирубку лісів та поновимо програму заліснення територій, яка діяла в нашій країні до 1991 року. В 1991 році
заліснення території України складало 21%, а зараз залишилося всього 15%.
Ми відновимо норматив 1991 року. Кількість викидів
парникових газів буде суттєво скорочено за рахунок
застосування «зелених» технологій в усіх секторах
економіки із залученням міжнародного кліматичного
фінансування.
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Будуть встановлені нові нормативи щодо зменшення
гранично допустимого вмісту оксиду вуглецю у відпрацьованих газах автомобілів та підтримано курс на
екологізацію транспорту.
Створимо додаткові умови для реалізації програм розвитку зелених та розумних міст: збільшення зелених
зон, парків, впровадження інфраструктури для велосипедів, електромобілів та громадського транспорту.
Ми запровадимо на всій території України сортування та екологічно чисту, безвідходну, прибуткову технологію переробки сміття (піроліз) для звільнення
території нашої країни від сміттєзвалищ. Україна буде
очищена від сміття! Пріоритетом влади стане розвиток «зеленої» енергетики серед населення та малого і середнього бізнесу. Стимулюватимемо розвиток
енергетичних кооперативів та збільшуватимемо фінансування державних програм з енергоефективної
модернізації та утеплення будинків для населення.
Ми запровадимо найкращі європейські екологічні стандарти та імплементуємо цілі сталого розвитку
ООН в Україні.
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Ви ознайомилися з нашою програмою «Новий Курс
України», метою якої є побудова сильної, заможної та
справедливої держави.
Швидку й ефективну реалізацію «Нового курсу
України» вважаємо своїм невідкладним завданням
і непохитним обов’язком не лише перед нашими
виборцями, але й перед усіма громадянами України.
Нам дуже потрібна ваша підтримка у її реалізації!
Ваш голос за «Батьківщину» на цих виборах до
Верховної Ради України стане неоціненним внеском
у втілення «Нового курсу України», а отже –
у процвітання держави і благополуччя громадян.
Партія «Батьківщина» готова взяти на себе
відповідальність за майбутнє нашої держави!
Ми зможемо навести порядок у державі та захистити
Вас від жорстокості й беззаконня. Ви знаєте, що ми
робили це завжди.
Щоб досягти справжніх і швидких змін у Вашому
житті, нам потрібна сильна команда в парламенті.
Я прошу Вас підтримати партію «Батьківщина»
та нашого кандидата в депутати по вашому округу.
Це суттєво допоможе нам ефективно працювати
у Ваших інтересах. Давайте не втратимо ще один
шанс. Я знаю, що все може бути добре!
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nku.com.ua
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