
 

 

ПЕРЕДВИБОРНА  ПРОГРАМА 

КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ 

В ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ № 145 

ІВАЩЕНКА СЕРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА 

 
Перед нашим народом на цих виборах стоїть непросте завдання  - обрати достойних 

депутатів, які не на словах, а особистими справами будуть доводити свою любов до України, 

відданість нашій державі і працю на благо кожного українця.  

Я балотуюсь до Верховної Ради, аби: 

Покласти край безгосподарності та грабіжництву. Для мене почуття відповідальності за 

країну є основою внутрішньої самоорганізації людини при прийнятті вагомих рішень та 

здійсненні суспільно важливих дій. 

Опікуватися народними інтересами. Духовне відродження України та подальший 

розвиток її державності неможливі без усвідомлення та збереження нашої духовної 

спадщини, впровадження програм духового виховання дітей на основі національної історії та 

традицій. 

Повернути всім українцям впевненість у майбутньому. Я пишаюся аграрним 

потенціалом нашої держави та прагну зробити аграрний сектор провідним та 

конкурентоздатним не тільки в Україні, а й на світових ринках. Створити комфортні для 

людей умови проживання і водночас вести успішний соціальний бізнес. 

Наш округ має величезний людський, науковий та економічний потенціал 

Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо покращити життя кожного жителя. 

Задля цього я пропоную: 

1. Контроль та жорстку відповідальність за якість відремонтованих доріг. Найбільш 

сучасною та розвиненою повинна стати мережа автомобільних доріг, що пов’язує між 

собою всі населені пункти та є важливою складовою щоденного добробуту людини і 

ефективного функціонування виробництв та інституцій. 

2. Жорстку відповідальність за спроби відчуження приватної власності. У Верховній 

Раді буду лобіювати ухвалення рішучих заходів, спрямованих на викорінення 

рейдерства проти фермерів і приватних підприємців. Удосконалення законодавства в 

частині недопущення нелегального відчуження земель сільськогосподарського 

призначення.  

3. Ніякої приватизації землі. Відстоюватиму у Верховній Раді збереження у власності 

українського народу земельних ресурсів і надр. Їх ефективне використання є 

запорукою добробуту наших прийдешніх поколінь і гарантією незалежності та 

безпеки держави. 

4. Відстоюватиму відновлення програм надання пільгової іпотеки молодим 

фахівцям для підтримки індивідуального житлового будівництва. Тільки розвиток 

сучасної інфраструктури на селі дозволить закріпити і повернути кадри, перетворити 

працю на землі в престижну і привабливу, а з часом і відновити втрачений потенціал 

галузі.  

5. Ініціюватиму прийняття законів щодо зниження відсоткових ставок по кредитах: 

житлових, кредитах на розвиток бізнесу, на навчання. 

6. Домагатимуся введення кримінальної відповідальності за створене звалище сміття 

без перероблення.  

7. Вимагатиму посилення механізму контролю держави за збереженням родючості 

ґрунтів, додержання нормативів екологічної безпеки. Сприятиму введенню 



 

 

компенсації для господарств, які будуть використовувати найбільш дбайливі форми 

обробки землі. 

8. Сприятиму проведенню всебічної державної інвентаризації (аудиту) 

сільськогосподарських земель в країні. Доходи - всім селянам, а не лише аграрним 

баронам. Проведення грошової оцінки вартості сільськогосподарської землі. В Україні 

не повинно бути «нічийної» землі. 

9. Домагатимусь підтримки сімейних фермерських господарств. Сприятиму 

формуванню системи стимулів для фермерів-початківців (система навчання, 

підвищення кваліфікації), буду відроджувати українські традиції, займатися 

благодійними проектами і підтримувати молоде покоління. Надаватиму підтримку 

молодим підприємцям, які працюють у сфері будівництва і застосовують у роботі 

сучасні технології. 

Я йду до Верховної Ради від імені Аграрної партії України, бо Аграрна партія – це 

об’єднання професіоналів і патріотів України.  

Для мене союзниками є усі, хто заробляє чесною працею; живе та працює на своїй 

землі;  хто цінує свою країну, Україну. 

Разом переможемо для кращого нашого майбутнього та майбутнього наших дітей.  


