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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 самої переспективи, якою б привабливою вона не була, –
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

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 –

2.

НОВА НАРОДНА КОНСТИТУЦІЯ –

3.

НОВА ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ –

4.

НОВА СОЦІАЛЬНА ДОКТРИНА –

5.

НОВА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА –

це реальний шлях до миру та відновлення нашої територіальної
цілісності, до посилення обороноздатності країни.
Головна мета – мирне життя та безпека кожного українця.

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.

перехід від застарілої сировинної економіки до економіки інноваційного розвитку з потужним середнім класом.

це поступове досягнення впродовж п’яти років європейських
стандартів оплати праці та умов життя.

це створення умов для повної реалізації головного потенціалу
країни – молоді.
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СПРАВЕДЛИВІ
ПЕНСІЇ
ВСЕ, ЩО МИ З ВАМИ ЗАРАЗ МАЄМО, ПОБУДОВАНЕ
ЗУСИЛЛЯМИ НАШИХ РІДНИХ ЛЮДЕЙ, ЯКІ УЖЕ
НА ПЕНСІЇ. І В ЯКИХ ВОНА В 16 РАЗІВ НИЖЧА, НІЖ
У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ! ЦЮ ПРИНИЗЛИВУ
СИТУАЦІЮ ПОТРІБНО НЕГАЙНО ВИПРАВИТИ.
Ми запровадимо нову персоніфіковану пенсійну систему
замість старої солідарної, яка
діє сьогодні. Це буде основою
для встановлення справедливих
пенсій. У системі, що діє сьогодні, роботодавець за людину перераховує до пенсійного фонду
протягом всього трудового стажу набагато більше грошей, ніж
потім людина отримує пенсії протягом усього свого життя. Ця несправедливість буде виправлена.
За нової системи пенсійні внески
відкладатимуться на приватний
особистий рахунок кожної лю-

дини у державному банку протягом усього періоду роботи. Всі ці
накопичені пенсійні гроші будуть
приватною власністю людини
та зберігатимуться виключно
на її приватному рахунку в державному банку. Ніхто не зможе
зменшити їх суму або взяти хоч
копійку.
Пенсійні збереження кожної людини на рахунку в державному
банку будуть щорічно індексуватись та на них будуть постійно нараховуватися депозитні відсотки.
Це призведе до збільшення суми
пенсійних грошей на пенсійному
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рахунку кожної людини протягом
всього часу, поки людина буде
працювати.
Держава гарантуватиме збереження приватних пенсійних рахунків усіма своїми ресурсами.
Після виходу на пенсію людина зможе розпоряджатися своїм
приватним пенсійним рахунком
за власним бажанням.
Якщо людина не встигне використати гроші на своєму пенсійному
рахунку за життя, сума, яка залишиться, буде успадковуватися
членами її родини.
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Для людей, які вже на пенсії або
відпрацювали частину свого робочого стажу, приватні пенсійні
рахунки будуть відкриті негайно
після прийняття закону про нову
пенсійну систему. На ці рахунки будуть зараховані всі пенсійні внески, які перераховувались
за весь період роботи людини.
Ці внески будуть відповідним чином проіндексовані з визначенням правил використання.
Така пенсійна реформа дасть
можливість мінімум удвічі збільшити пенсії тим, кому їх встановили несправедливо. Мінімальна пенсія становитиме не менше
3094 грн на місяць.

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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