
Передвиборна програма Політичної
 партії «Блок лівих сил України»

Ми виступаємо:

- за реалізацію парламентсько-президентської форми 
державного правління та прийняття законів про вибори до 
парламенту через відкриті регіональні партійні списки і за-
провадження механізму відкликання народних депутатів та 
імпічменту президента;

- за реформу судової та правоохоронної системи, що га-
рантує законність і порядок в Україні, ліквідацію корупції та 
хабарництва;

- за реформування та розбудову української армії, здатної 
забезпечити суверенітет і територіальну цілісність країни;

- за повернення до державної власності стратегічних га-
лузей промисловості, забезпечення жорсткого державного 
контролю над надрами і природними ресурсами;

- за реформу системи місцевого самоврядування – не 
лише правом місцевих рад формувати виконавчі комітети, 
але й з передачею у власність громад земель запасу та при-
родних монополій – обленерго, облгазів, водоканалів і тепло-
комуненерго, провівши їх попередню націоналізацію;

- за виконання Національним банком свого основного за-
вдання – забезпечення стабільності  національної  грошової 
одиниці – гривні;

- за адміністративну і податкову реформи, які створять 
сприятливі умови для ведення бізнесу та залучення інвести-
цій; за державну підтримку вітчизняного товаровиробника, 
реформу фінансово-банківської системи, яка забезпечить 
доступність кредитів за європейськими ставками;

- за реформу земельних відносин, що дасть змогу напо-
внити бюджети сільських громад за рахунок оплати фіксова-
ного відсотка від вартості земельного паю орендарем, стане 
запорукою відродження села; проти вільної купівлі-продажу 
сільськогосподарських земель – власник землі повинен мати 
можливість її продати, але виключно державі, яка в подаль-
шому передасть цю землю в довгострокову оренду тим, хто 
зможе її обробляти;

- за реформування системи оплати праці зі встановлен-
ням мінімальної погодинної заробітної плати, яка забезпечує 
гідне життя і розвиток особистості; за створення за рахунок 
внесків роботодавців Державного страхового фонду гаранту-
вання виплати заробітних плат найманим працівникам неза-
лежно від форми власності підприємства;

- за введення прогресивної шкали оподаткування грома-
дян, запровадження податку на предмети розкоші, що наре-
шті змусить багатих поділитися з бідними своїми статками;

- за докорінне реформування та громадський контроль 
системи тарифного регулювання житлово-комунального гос-
подарства країни, що дасть можливість людям отримувати 
якісні послуги за справедливими цінами;

- за відновлення ролі держави в будівництві доступного 
соціального житла;

- за повернення в дію законів, які стосуються соціального 
захисту найбільш вразливих  категорій громадян – пенсіоне-
рів, інвалідів, «чорнобильців», «афганців», дітей війни, вчите-
лів, військовослужбовців, сімей з дітьми;

- за безумовне виконання державою своїх обов’язків 
щодо вчасного корегування прожиткового мінімуму, зарплат, 
пенсій, стипендій з урахуванням рівня  інфляції та реальних 
людських потреб;

- за відміну пенсійної реформи, нав’язаної олігархічною 
владою за підтримки її колишніх прислужників у Верховній 
Раді; за якісне реформування пенсійного забезпечення, що 
зробить старість захищеною;

- за реформу медицини – шляхом прийняття Закону щодо 
обов’язкового державного медичного страхування, щоб ме-
дичні послуги і лікування стали якісними і доступними; за 
створення широкої мережі державних аптек;

- за реформу системи освіти, яка забезпечить можливість 
отримання безкоштовної освіти у всіх навчальних закладах 
державної та комунальної форми власності;

- за державну підтримку молоді шляхом гарантованого за-
безпечення права першого робочого місця, надання в оренду 
соціального житла за доступними цінами.

1. Шемаєв Володимир Володимирович, народився 22 грудня 1985 року, 

громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території Украї-

ни, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ».

Освіта вища. У 2006 році закінчив фінансовий факультет Харківського наці-

онального економічного університету. З 2006 року без відриву від виробництва 

навчався в аспірантурі Національного інституту проблем міжнародної безпеки 

при РНБОУ, де у 2010 році здобув науковий ступінь кандидата економічних наук 

за спеціальністю «Економічна безпека держави». Закінчив магістратуру Універ-

ситету Монтани (США) за спеціальністю «Економіка».

З 2006 по 2009 рік працював керівником проектів Фонду Народонаселення 

ООН в Україні. У 2010 році перейшов на роботу до Міністерства економіки Украї-

ни, де працював на посадах радника міністра і головного спеціаліста з експерти-

зи інвестиційних проектів міжнародних фінансових організацій.

Протягом 2011-2014 років працював спеціалістом з інформаційно-аналітич-

них досліджень МБФ «Фонд економічних реформ в Україні», консультантом відді-

лу інформаційно-комунікаційних технологій директорату Світового банку.

З 2014 року і по теперішній час працює старшим аналітиком в комерційній 

службі ТОВ «Інтерпайп Україна».

2. Букарев Юрій Володимирович, народився 28 квiтня 1980 

року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає 

на території України. Освіта вища. З 1997 р. по 2000 р. навчався в 

Теребовлянському Вищому училищі Культури, отримав спеціальність 

актор, режисер масових свят та видовищ.

З 2000 р. по 2005 р. навчався в Київському Національному Універ-

ситеті Культури і Мистецтв, отримав спеціальність режисер естради 

та масових свят.

З 2005 р. по 2008 р. навчався в аспірантурі відділу історії та теорії 

культури. Тема дисертації: «Розвиток дитячої індустрії розваг в сучас-

ній Україні». 

Трудова діяльність

З 2005 р. по 2008 р. – технік першої категорії при КНУКіМ;

З 2008 р. по теперішній час – 

тимчасово не працюючий.

3. Руденко Тетяна Анатолі-

ївна, народилася 21 квiтня 1966 

року, громадянка України, протя-

гом останніх п’яти років проживає 

на території України, безпартійнa, 

проживає в місті Києві.

Освіта вища. У 1984-1989 рр. 

навчалася в Сумському держав-

ному педагогічному університеті 

імені О.С. Макаренка за спеціальністю «Вчитель фізики та математики».

У 1989 - 1993 рр. працювала вчителем фізики у СШ №26 м. Суми. 

Згодом перейшла працювати в структури малого і середнього бізнесу.

Починаючи з 2006 р. і по теперішній час – директор ПП «МілуттіТревел». 

4. Кехтер Марина Володимирівна, народилася 11 жовтня 1962 року, 

громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території 

України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ «БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ», проживає в місті Харкові, судимість 

відсутня.

5. Квіта Павло Вікторович, народився 9 сiчня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, головний редактор, КП «Редакція газети «Товариш», без-

партійний, проживає в місті Полтаві.

«Блок лівих сил України» – молода 
українська лівоцентристська партія, 
що об’єднує людей, які поділяють 

принципи соціальної справедливості
 Ми рішуче виступаємо за мир, за збереження історичної 

пам’яті й розвиток мов і культур усіх народів, які населяють Укра-
їну, але категорично проти використання цієї теми для розпалю-
вання ворожнечі між представниками різних національностей і 
регіонів нашої країни.
 Україна – суверенна держава, майбутнє якої повинні вирі-

шувати українські громадяни на демократичних виборах.
 Нашою програмною метою є здійснення невідкладних ре-

форм в інтересах простої людини, реалізація гасла європейських 
лівих:
«Людина, її життя і добробут – понад усе!»
Нас об’єднують соціал-демократичні цінності.
 Наша мета – досягнення європейського рівня життя для 

кожного громадянина України.
Наше кредо – справедливість, рівноправність, солідарність, 

благополуччя людей.

№4 01.10.2014

ВИБОРЧИЙ СПИСОК
кандидатів у народні депутати України

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ»
у загальнодержавному багатомандатному 

виборчому окрузі на позачергових виборах 
народних депутатів України 26 жовтня 2014 року


