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Низка громадських організацій 
правозахисного, екологічного, 
культурологічного, спортивного та іншого 
тематичного спрямування об’єдналися в 
Громадський рух «Рідна країна» і обрали 
своїм лідером відомого громадського та 
політичного діяча МИКОЛУ ТОМЕНКА.

«Влада у своїй діяльності забула про 
головне — про Людину. Саме тому наш 
рух серед своїх пріоритетів на перше 
місце виносить зрозумілу та адекватну 
соціальну політику», — поінформував 
лідер руху, нагадавши, що у ст. 1 

Конституції України наша держава чітко 
визначена як соціальна держава.

«Водночас, для нас не менш 
важливим є і розбудова України як 
національної держави, яка шанує 
власні традиції, освіту, культуру, 
формує належну професійну армію 
та здатна себе захистити. Отож, 
оптимальне поєднання соціальної 
та національної ідей може стати 
об’єднавчою ідеологією для нашої 
країни», — переконаний Микола 
Томенко.

Він поінформував, що «Рідна країна» 
розпочинає активне формування та 
обговорення альтернативної до влади 
ГРОМАДСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ для України. 

З цією метою буде організовано 
«круглі столи» за участю експертів, 
вчених, фахівців за тематичною ознакою.

Один із керівників Громадського руху 
«Рідна країна», секретар Національної 
спілки журналістів ВІКТОР НАБРУСКО 
відзначив, що ця організація буде 
приділяти велику увагу формуванню 

світоглядної, гуманітарної політики 
в Україні як одного з найважливіших 
пріоритетів за сьогоднішніх обставин, 
коли Україна бореться за свою 
територіальну цілісність, суверенітет та 
незалежність.

«Нам варто не забувати заповіти 
наших інтелектуальних попередників, які 
вчили, що лише любов до України, а не 
ненависть до її ворогів дасть можливість 
збудувати сильну Українську державу», 
— додав Микола Томенко.

Влада на словах ЗА, а на ділі — ПРОТИ людей: 
• вето на закон про соціальний захист чорнобильців;
• вето на закон про державне фінансування ПТУ;
• підвищення мінімалки АЖ на чверть «Київського торту»;
• кількаразове підвищення тарифів...

Читайте на 3-й шпальті
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«Ëþäèíà òà Óêðà¿íà — ïîíàä óñå!»
— ãàñëî Ãðîìàäñüêîãî ðóõó Ìèêîëè Òîìåíêà «Ð³äíà êðà¿íà»

Декомунізація столиці: 
Повний перелік перейменованих вулиць у Києві: проспект Червонозоряний 

— проспект Лобановського, вулиця Горького — Кирила Осьмака, вулиця 
Марини Раскової — Євгена Сверстюка, площа Ленінградська — Дарницька 
та інші нові назви.

Читайте на 4-й шпальті

В різних куточках України Фонд Миколи 
Томенка «Рідна країна» провів низку акцій, 
під час яких презентував та безкоштовно 
передав для шкіл, бібліотек та дошкільних 
закладів власні українські просвітницькі 
проекти. Лише протягом останніх двох 
місяців ці акції пройшли в Маріуполі та 
Волновасі на Донеччині, на Одещині, 
у Харкові, Дніпропетровську, Херсоні, 
Бердянську…  

Зокрема, освітяни отримали у 
подарунок: 

«Український щорічник-2016»: присвя-

чений 25-річчю незалежності України та 
20-річчю сучасної Конституції. Містить 
365 афоризмів, ілюстрації про найвідоміші 
історичні, архітектурні, культові пам’ятки 
України, щоденний народний календар 
з прикметами та перлинами народної 
мудрості. Незмінною у щорічнику 
залишається рубрика «Що я зробив для 
України», де кожен власник цього видання 
зможе записати свої ідеї та плани на 
майбутнє.

Навчальний посібник «Україна: історія 
Конституції»: схвалений для використання 
у загальноосвітніх навчальних закладах. 
У ньому запропонований оригінальний 
підхід до персоніфікації конституційних 
документів: вони названі іменами 
тих, хто брав найактивнішу участь у їх 
творенні та виступав у ролі ініціатора 
чи натхненника. Так, у посібнику можна 
знайти інформацію про Конституцію 
Пилипа Орлика, «світоглядну конституцію» 
Миколи Костомарова, «вільну спілку» 
Михайла Драгоманова, конституційну 

концепцію Михайла Грушевського, 
Закон про тимчасовий державний 
устрій Павла Скоропадського, основний 
закон «Самостійної України» Миколи 
Міхновського, конституційний проект 
Симона Петлюри та багато іншого.

DVD-диски про «7 чудес України»: 40 
фільмів про найкрасивіші, найважливіші 
та найцікавіші куточки нашої країни: 10 
фільмів із циклу «7 історичних чудес 
України», 10 фільмів про «7 природних 
чудес України» та 20 фільмів із циклу «7 
чудес України: замки, палаци, фортеці». 
Ці фільми, окрім DVD-дисків, можна 
скачати або переглянути онлайн на сайті 
www.7chudes.in.ua у розділі «Відео».

«Класика української літератури. 
Живі голоси»: до аудіовидання увійшли 
вибрані поетичні твори у виконанні 
авторів: Володимира Сосюри, Василя 
Симоненка, Максима Рильського, Андрія 
Малишка, Платона Воронька, Олеся 
Гончара, Миколи Вінграновського, Василя 
Стуса та ін. Найдавніший запис, з голосом 

Марка Кропивницького, датований 1906 
роком, найсвіжіший — 1995-м. Прослухати і 
скачати диск можна на сайті www.ridna.ua 
у рубриці «Освічена. Аудіопроекти».

«Слуханка для української малечі»: 
аудіовидання складається з двох частин 
(двох дисків): до першої увійшли 
українські народні казки, казки народів 
світу та авторські казки, які виконують 
народні артисти України; друга ж частина 
— дитячі пісеньки, веснянки, ігри, 
заклички, лічилки, колядки та колискові, 
у виконанні як іменитих артистів, так і 
творчих дитячих колективів. Загально на 
диску представлено 77 творів (20 казок та 
57 музичних творів). Прослухати і скачати 
диск можна на сайті www.ridna.ua у рубриці 
«Освічена. Аудіопроекти».

Як зазначає ініціатор цього проекту 
Микола Томенко, такою просвітницькою 
акцією він хоче показати, як без бюджетних 
коштів можна реально об’єднувати Україну, 
викорінювати ідеологію «руського мира» та 
пропагувати «український світ».

Ïðîïàãóºìî ÓÊÐÀÏðîïàãóºìî ÓÊÐÀ¯̄ÍÑÜÊÈÉ ÑÂ²Ò â ð³äí³é êðà¿í³ÍÑÜÊÈÉ ÑÂ²Ò â ð³äí³é êðà¿í³
Як без бюджетних коштів можна реально об’єднувати УкраїнуЯк без бюджетних коштів можна реально об’єднувати Україну

Ïðîïîçèö³¿ ùîäî ñï³âïðàö³ ïðîõàííÿ íàäñèëàòè íà ñêðèíüêó ua.ridna@gmail.com

Рідна країна
починається

з тебе
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«Це перший в історії українського 
парламентаризму випадок, коли без 
відповідного закону про імперативний 
мандат, без обговорення та голосування 
у сесійній залі ухвалюється рішення про 
позбавлення мене депутатського мандату. 

Тому цілком очевидно, що це рішення 
— незаконне та неконституційне», — 
переконаний Микола Томенко.    

«Умовно кажучи, у мене вкрали мандат 
— Президент і всі інші, хто реалізовував 

цю оборудку», — зазначив політик. 
«Пояснення цьому дуже просте: занадто 

довго тривав конфлікт між моєю власною 
позицією та офіційною позицією влади. 
Можливо, на превеликий жаль нинішньої 
влади, я — авторитетний політик, а 
тому до моєї думки прислуховуються, і 
я можу впливати на ухвалення рішень 
в парламенті. А тому для влади мати 
такого системного опонента, як я, було 
незручно… До мене не раз засилали 
«гонців», які пропонували вибачитися 
перед певними високопосадовцями і не 
критикувати владу. Але я не пішов на 
це. Тому була знайдена така формула: з 
одного боку, це явно політичне, замовне 
рішення про відбирання у мене мандату 
позбавляє можливості критикувати 
владу публічно з трибуни парламенту, з 
іншого — попереджає й інших депутатів, 
які почали сумніватися у правильності 
генеральної лінії провладної партії, яка 
суттєво відійшла від своїх передвиборчих 
обіцянок, даних після Революції гідності», 
— пояснив Микола Томенко.    
«ß íå îá³öÿâ âèáîðöÿì 
ðîçáóäîâóâàòè ìåðåæó 
ô³ðìîâèõ ìàãàçèí³â «Ðîøåí»

Популярно пояснюючи свою позицію: я 
точно не обіцяв виборцям розбудовувати 
мережу фірмових магазинів «Рошен» 
від Києва до глухих карпатських сіл і 
водночас закривати школи, лікарні, ПТУ 

чи дитячо-спортивні заклади! 
Більше того, як відповідальний політик, 

який не пропустив жодного засідання 
парламенту (див. письмову реєстрацію 
депутатів у парламенті), не голосував за 
законопроекти, яких не бачив і не читав, 
бо «так попросив Президент». Я виступав 
проти авантюрних і антиукраїнських 
змін до Конституції, антилюдського 
бюджету… І ВСІ ЦІ МОЇ ДІЇ ВІДПОВІДАЮТЬ 
передвиборчим обіцянкам! 

«ªâðîïåéñüêèé ñóä ïîâèíåí 
âèïðàâèòè ãàíåáíèé 
ïðåöåäåíò, êîëè ïîë³òèêà 
äîì³íóº íàä ïðàâîì!» 

Микола Томенко направив позов до 
Вищого адміністративного суду України 
про визнання незаконним рішення про 
позбавлення мандату. «Ми розуміємо, що 
у даному випадку мова йде про тривалий 
судовий процес, який закінчиться 
рішенням Європейського суду з прав 
людини. Адже сьогодні судова система 
України керується Президентом та його 
Адміністрацією, як і в часи Януковича, 
— коментує Микола Томенко. — Але 
ганебний прецедент, коли політика 
домінує над правом, мусить бути 
виправлений, щоб всі розуміли, що 
народний депутат повинен відстоювати 
свої передвиборчі обіцянки та служити 
народу, а не партійним вождям!».

Ìèêîëà  Òîìåíêî: Ìèêîëà  Òîìåíêî: Ó ìåíå âêðàëè ìàíäàò Ó ìåíå âêðàëè ìàíäàò ——
òàê íèí³øíÿ âëàäà óñóâàº ñâî¿õ ñèñòåìíèõ îïîíåíò³âòàê íèí³øíÿ âëàäà óñóâàº ñâî¿õ ñèñòåìíèõ îïîíåíò³â

1 ÷åðâíÿ — îãîëîøåííÿ
21 ï³âô³íàë³ñòà àêö³¿

Акція «7 чудес України: історичні 
міста та містечка» - це вже V етап 
всеукраїнської акції «7 чудес України», 
ініціатором і організатором якої є Фонд 
Миколи Томенка «Рідна країна».

У попередні етапи вже визначали: «7 
історико-архітектурних чудес України» 
(2007 р.), «7 природних чудес України» 
(2008 р.), «7 чудес України: замки, 
фортеці, палаци» (2010 р.) та «7 чудес 
Києва» (2013 р.).

У новій акції «7 чудес України: 
історичні міста та містечка», яка пройде 
у цьому році, візьмуть участь ті міста та 
містечка, що мають значиму історію (їх 
можна позиціонувати як історичні), які 
можуть продемонструвати своє історико-
архітектурне обличчя та мають туристичну 
інфраструктуру для відвідувачів.

Уся інформація про перебіг акції буде 
оприлюднюватися на офіційному сайті 
акції www.7chudes.in.ua. 

Åòàïè ïðîâåäåííÿ àêö³¿
І етап (1 березня — 1 червня 2016 

року): прийом заявок на участь в акції 
від представників місцевих громад, 
громадських організацій, туристичних 
компаній, вищих навчальних закладів 
тощо. Інформацію з описом об’єкта 
(місцезнаходження, історична 
значимість, сучасний стан міста, 
туристична інфраструктура), 
фотографіями та відповідними 
координатами можна надсилати на 
електронну адресу організаторів: 
info@7chudes.in.ua.

ІІ етап (1 червня — 25 вересня 2016 
року): оголошення Оргкомітетом за участі 
експертної ради 21 півфіналіста акції. 
Презентації цих об’єктів та прес-тури. 

Інтернет-голосування на офіційному 
сайті. Анкетування ста експертів.

ІІІ етап: підведення підсумків акції за 
результатами опитування експертів та 
Інтернет-голосування (50/50). 27 вересня 
2016 року, в День туризму, відбудеться 
оголошення переможців акції «7 чудес 
України: історичні міста та містечка».

Після оголошення результатів акції 
Оргкомітет бере на себе зобов’язання 
протягом наступного року з метою 
популяризації фіналістів акції підготувати 
та випустити про них фільми, а також 
виготовити різноманітну поліграфічну 
продукцію.

Нагадаємо, що за попередніми етапами 
акції «7 чудес України» вже відзняті 40 
пізнавальних фільмів, які транслюються 
на телеканалах, які можна переглянути 
онлайн і скачати на офіційному сайті акції 
— www.7chudes.in.ua.

Ó öüîìó ðîö³ îáèðàºìîÓ öüîìó ðîö³ îáèðàºìî
«7 ÷óäåñ Óêðà¿íè: ³ñòîðè÷í³ ì³ñòà òà ì³ñòå÷êà»«7 ÷óäåñ Óêðà¿íè: ³ñòîðè÷í³ ì³ñòà òà ì³ñòå÷êà»

«Ôîíä ìóí³öèïàëüíèõ 
ðåôîðì Ìàãäåáóðçüêå 
ïðàâî» ïðèºäíàâñÿ
äî Ãðîìàäñüêîãî ðóõó 

«Ð³äíà êðà¿íà»
«Ми звертаємось до людей, яким 

небайдужа своя доля, доля своїх дітей 
і онуків, доля країни. Ми переконані, 
що тільки разом, об’єднавшись, 
ставши громадянським суспільством, 
ми зможемо створити країну дійсно 
рідною для кожного громадянина, а не 
для купки олігархів. Саме тому ми готові 
до формування громадської стратегії 
для України разом із Громадським 
рухом «Рідна країна», - зазначив 
голова Громадської організації «Фонд 
муніципальних реформ «Магдебурзьке 
право», громадський та політичний 
діяч, фундатор багатьох спортивних, 
мистецьких, соціальних проектів 
МИХАЙЛО ПОЖИВАНОВ.  

«Ìóí³öèïàëüíà ë³ãà 
Êèºâà» ñòàëà îäíèì 

³ç ñï³âîðãàí³çàòîð³â 
Ãðîìàäñüêîãî ðóõó 

«Ð³äíà êðà¿íà»
«Українці потерпають від нав’язаної 

владою системи приниження людської 
гідності та самовиживання. В країні 
різко зростає прірва між забезпеченими 
і бідними, знижується рівень 
стандартів життя, відбувається процес 
знецінення традиційних духовних 
цінностей. Віримо, що врятувати 
країну може тільки об’єднання 
справжніх патріотів та професіоналів, 
які діятимуть не в інтересах «обраних» 
(якими є сьогодні олігархи, чиновники, 
судді, прокурори), а в інтересах 
звичайних громадян», - вважає голова 
Громадської організації «Муніципальна 
ліга Києва», громадський діяч 
ОЛЕКСАНДР ФЕДОРЕНКО.
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Ïðåçèäåíò âåòóâàâ çàêîí 
ïðî ñîö³àëüíèé çàõèñò 
÷îðíîáèëüö³â

Рік вшанування чорнобильців скасований 
«Закон про соціальний захист чорнобильців, над 

яким ми працювали більше року, в результаті отримав 
вето Президента. І це — напередодні вшанування 30-х 
роковин Чорнобильської трагедії! В цій історії влада 
продемонструвала подвійний цинізм», - вважає співавтор 
цього закону, лідер громадського руху «Рідна країна» 
Микола Томенко.

«По-перше, з усіх «високих трибун» Президент, Уряд 
і Верховна Рада заявляли про те, що вони зроблять все 
для гідного пошанування чорнобильців у рік 30-річчя 
Чорнобильської катастрофи. З цією метою Президент 
нібито видав відповідний Указ, де зафіксував необхід-
ність підвищення соціальних стандартів та відновлення 
соціальних програм, Верховна Рада проголосувала 
відповідні рішення, а згодом — і Закон, Урядовий оргкомітет 
запевнив, що забезпечить реалізацію цих положень… 
Натомість вето Президента на даний Закон — це не лише 
скасування усіх попередніх рішень (власного Указу, рішень 
ВР та Уряду), а й відміна ним же проголошеного Року 
вшанування чорнобильців», — зауважив Микола Томенко.

«Друга сторона цинізму полягає в тому, що 
наша авторська група протягом року працювала з 
усіма міністерствами і відомствами та запропонувала 
компроміс, який був усіма підтриманий: з цього року мали 
набути чинності лише три норми Закону (про медичне 
обстеження та лікування, про пенсії для непрацездатних 
осіб та про відновлення виплат пенсій особам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), 
решта норм — переносились на наступний бюджетний 
рік. За таких обставин більшість парламенту підтримала 
нашу пропозицію. Натомість відмова виконувати навіть 
невеличку частинку своїх зобов’язань говорить про те, що 
для нинішньої влади захист прав простих громадян не є 
пріоритетом, для неї існують зовсім інші пріоритети — поділ 
крісел, посад чи бюджетних програм. Одним словом — все, 
окрім того, що насправді мало би бути її найважливішим 
завданням — окрім захисту прав і свобод людей», — 
підсумував М. Томенко.

Ïðåçèäåíò âåòóâàâ ³ Çàêîí ïðî 
äåðæàâíå ô³íàíñóâàííÿ ÏÒÓ 

А ВАСУ оголосило Гройсмана поза законом 
Президент П. Порошенко наклав вето і на Закон про зміни 

до Держбюджету щодо фінансування професійно-технічної 
освіти. Але, згідно з нормами Конституції, цей закон мав би 
бути підписаний Головою ВР та офіційно оприлюднений як 
такий, що набув чинності.

Адже для ухвалення такого рішення Президентом 
було витрачено 38 календарних або 28 робочих днів, що 
прямо суперечить ч. 2 ст. 94 Конституції України, де чітко 

встановлено: «Президент України протягом п’ятнадцяти 
днів після отримання закону підписує його, беручи до 
виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон 
зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями 
до Верховної Ради України для повторного розгляду». «У 
разі якщо Президент України протягом встановленого 
строку не повернув закон для повторного розгляду, закон 
вважається схваленим Президентом України і має 
бути підписаний та офіційно оприлюднений», — роз’яснює 
ч. 3. ст. 94 Конституції України. 

Отож, з вимогою виконати норми Конституції України 
Микола Томенко разом з Дмитром Добродомовим 
звернулись до Вищого адміністративного суду України щодо 
визнання протиправною бездіяльність Голови Верховної 
Ради В. Гройсмана стосовно неоприлюднення прийнятого 
ВР Закону щодо фінансування професійно-технічної освіти. 

Але Вищий адмінсуд, фактично, визнав В. Гройсмана 
ПОЗА ЗАКОНОМ, відмовившись розглядати дану справу, 
пославшись на непідсудність Голови ВР даному суду. Як 
пояснив суддя Швед Е.Ю., ВАСУ розглядає, зокрема, «акти, 
дії чи бездіяльність Верховної Ради», а не Голови ВР. Але 
чомусь суддя ВАСУ «забув», що ст. 88 Конституції України 
визначає, що саме Голова Верховної Ради представляє 
Верховну Раду України у зносинах з іншими органами 
державної влади України та органами влади інших держав» 
(п. 4 ст. 88), підписує акти, прийняті Верховною Радою 
України (п. 3. ст. 88) тощо. 

«За логікою цього рішення виходить, що В. Гройсман (на 
той час Голова ВР) не представляє Верховну Раду, а тому 
від нього не можна вимагати виконання Конституції, законів 
та покладених на нього повноважень Голови Верховної 
Ради. Я не здивуюся, якщо наступним рішенням ВАСУ буде 
заборона взагалі критикувати або згадувати без дозволу 
суду прізвища Гройсмана чи Порошенка», — зазначив 
Микола Томенко.

Âëàäà ï³äâèùèòü ì³í³ìàëüí³ 
ïåíñ³¿ ÀÆ íà ÷âåðòü... 
«Êè¿âñüêîãî òîðòó»

Про індекс «Київського торту»
Як відомо, існує неофіційний спосіб визначення паритету 

купівельної спроможності — міжнародний «індекс БігМака». 
Це винахід видання The Economist, який з 1986 року 
визначає, скільки повинен коштувати бутерброд «БігМак» 
від «МакДональдз» у тій чи іншій країні, враховуючи курс її 
національної валюти.

Микола Томенко запропонував в Україні запровадити 
у якості індикатора купівельної спроможності «індекс 
«Київського торту». «Це буде більш зрозуміло пересічному 
громадянинові України», — вважає він. 

Давайте розрахуємо за цим індексом, наскільки 
покращиться життя українців з 1 травня. Так, влада з 1 
травня 2016 року підвищує мінімальну зарплату з 1378 до 
1450 гривень (на 72 грн), а мінімальну пенсію — з 1074 до 
1130 гривень (на 56 грн). 

Отож, на сьогодні середня ціна стандартного 
(кілограмового) «Київського торту» (Roshen) — 225 грн (від 
215 до 260 грн).  Таким чином, «Великодній подарунок» 
від влади складе: для пенсіонерів — біля чверті, а 
для працюючих українців — біля третини «Київського 
торту»!

«Причому, це за умови подальшого збереження 
сьогоднішніх цін... Отакий «Великодній подарунок» 
від нашої влади: «і ні в чому собі не відмовляйте…», — 
підсумував Микола Томенко.

P.S. Водночас, таке покращення виглядає геть мізерним 
в порівнянні зі стрімким зростанням вартості комунальних 
послуг. Протягом останнього року суми в платіжках зросли в 
кілька разів. Підвищили тарифи на газ, тепло, холодну та гарячу 
воду, світло. А лише протягом 2016 року комунальні тарифи 
змінюватимуться щонайменше тричі: з 1 березня — на світло, 
з 1 квітня — на газ, з 1 вересня — знову на електроенергію… 

ДО РЕЧІ 
Уряд Гройсмана скасував «соціальну норму» на газ
Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо єдиної ціни 

на газ для населення та промисловості. Постанову № 758 
одноголосно підтримали всі члени Кабміну.

Згідно з Постановою, Уряд  з 1 травня зобов’язав НАК 
«Нафтогаз України» продавати населенню природний газ за 
єдиною ціною 6 879 грн за тис. куб. м. Тим самим Кабмін 
скасував так звану «соціальну норму» в обсязі 1 200 куб. м 
на опалювальний сезон за ціною 3 600 грн за тис. куб. м, 
яка діяла в опалювальний сезон 2015/2016 років.

У свою чергу, тариф на послуги з теплопостачання 
з нового опалювального сезону зросте удвічі, - 
повідомила заступник Голови Комітету ВР з питань 
будівництва, містобудування і ЖКГ Альона Бабак. «Ціна 
на газ для ТКЕ виросте з 2 994 грн за тисячу кубометрів 
до фактично 6 900 грн. Оскільки ціна на газ становить 
76% у структурі тарифів на теплопостачання, з нового 
опалювального сезону ціна на опалення зросте вдвічі», — 
сказала Бабак.

Влада проти людейВлада проти людей

Є в мене така викладацька традиція 
— зі студентами аналізувати стратегічні 
документи української влади. Воно 
і цікаво, і корисно. У всякому разі, 
щонайменше, позбавляєшся ілюзій та 
стаєш правдивим реалістом.

У випадку з Програмою діяльності 
Уряду Гройсмана була додаткова 
мотивація. Чоловік обіцяв показати, як 
управляти державою та й, як кажуть, 
штани не протирав, як ми по вишах, а 
працюючи, встигав заочно й у короткі 
строки здобути освіту.

Отож — до Програми, яка, за 
«доброю» традицією вже реформованого 
Гройсманом парламенту, ухвалена з 
третьої (!) спроби.

Одразу впадає у вічі те, що у 
Програмі Уряду відсутня мета, 
цілі тощо. Із 17 розділів поняття 
«людина», «особистість», «якість 
життя», «стандарти життя», 
«тривалість життя»… жодного разу не 
зустрічаються. Натомість є «населення», 
«кадри», «громадяни»…

Перший розділ про реформу системи 
національної безпеки та оборони 
списаний з якогось Міноборонівського 
документу десятирічної давнини. Тут тобі 
ні військових загроз, ні навіть завдань 
для АТО. Про контрактну армію теж 
нічого, зате є про державне оборонне 
замовлення. Ну і, звісно, про учасників 

АТО — жодної згадки. Мовляв, якщо 
ні війни не має, ні бойових дій не має, 
то де ж візьмуться учасники війни чи 
АТО? Зате відбудовувати Донбас будуть 
одночасно міністр і віце-прем‘єр, бо є на 
це КОШТИ…

Другий розділ радив би вписати, 
так би мовити, показово у підручники з 
державного управління та політичних 
наук. Зацитую повністю: «Конституційна 
реформа. Підготовка проектів 
законодавчих, а також прийняття 
підзаконних актів для забезпечення 
реалізації змін до Конституції України 
у повному обсязі». Який стиль, а мова! 
Щоправда, не сказано, яких саме змін 
до Конституції, зате зрозуміло, що у 
повному обсязі.

Не буду цитувати далі, бо в 
судовій реформі теж «забезпечення 
розроблення нормативно-правових 
актів, спрямованих на виконання 
змін Конституції України (щодо 
правосуддя)». Як відомо, такі зміни ще 
не проголосовано!

Лише скажу, що улюблені слова 
Програми Гройсмана - «забезпечення», 
«сприяння», «покращення», 
«розроблення» тощо…

Серед головних гуманітарних планів 
ще з Азаровських часів — освітні округи, 
єдиний медичний простір…

Нарешті з’явився цілий абзац про 
культуру і навіть, про «розвиток 
української мови». Важко сказати, що 
автори цих трьох слів мали на увазі, але 
спасибі, що хоч згадали. Про здоровий 
спосіб життя, фізкультуру та масовий 
спорт — жодного слова. Не дай Бог, 
подумали, що вже запізно — у нас одні з 
найвищих показників смертності у світі!!!

І насамкінець про рідну екологію. 
Уряд, зрозуміло, Чорнобиль і 
чорнобильців у 30-річчя пошанування 
шанувати не збирається, бо не згадує 
про це взагалі… І черговий екологічний 

перл: «запровадження механізмів оцінки 
наслідків впливу деяких громадських 
і приватних проектів на навколишнє 
природнє середовище» - ?!

Бідні мої студенти, бо на семінарі, 
де аналізуватимуть і цю Програму від 
Гройсмана запитають, а які і…и це 
писали?

А мені при цьому буде шкода нас, 
українців, і нашу рідну, але нещасну 
Україну!

Микола Томенко, кандидат істо-
ричних наук, доктор політичних наук

ЄЄ вв мемене такаа ивиклададдддадацацацацацацацььькаа рртрадададададададииииициціяія АТО — жооооооднднднднднднднднднднднооооої згадки. ММовляв,в, яякщо о 

«ß âàì ïîêàæó, ùî òàêå óïðàâë³ííÿ äåðæàâîþ»: 
àíàë³ç Ïðîãðàìè Ãðîéñìàíà
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№ Тип об’єкту Стара назва Нова назва*
Голосіївський район

1 вулиця Димитрова Ділова
2 вулиця Горького Антоновича
3 площа Дзержинського Либідська
4 проспект 40-річчя Жовтня Голосіївський
5 вулиця Панаса Любченка Загородня
6 вулиця Червонопрапорна Пирогівський шлях
7 вулиця Тельмана Німецька
8 вулиця Чапаївське шосе Пров. Віто-Литовський
9 провулок Радянський Владислава Заремби
10 проспект Червонозоряний В.Лобановського
11 вулиця Андрія Бубнова Маричанська
12 вулиця Трутенка Онуфрія Михайла Максимовича
13 провулок Червоноармійський Р.Лужевського
14 провулок Червонопрапорний Пересіченський
15 провулок Профінтерну Рататюків

Дарницький район
1 вулиця Крупської Павла Чубинського
2 вулиця Горького Кирила Осьмака
3 вулиця Калініна Вуликова
4 вулиця Комінтерну Хвойна
5 вулиця Комсомольська Нектарна
6 вулиця Котовського Пасічна
7 вулиця Свердлова Медоносна
8 вулиця Червоноармійська Заплавна
9 провулок Будьоного 2 Хлібний
10 провулок Жданова Вересковий
11 провулок Комінтерну 1 Солодкий
12 провулок Комінтерну 2 Бджолиний
13 провулок Комінтерну 3 Лозовий
14 провулок Комсомольський Прополісний
15 провулок Котовського Гречаний
16 провулок Свердлова Акацієвий
17 провулок Червоноармійський 1 Запашний
18 провулок Червоноармійський 2 Щасливий
19 провулок Червоноармійський 3 Радісний
20 вулиця Комуністична Трипільська
21 вулиця Будьоного Маршала Івана Богуна
22 провулок Будьоного 1 Василя Кука
23 вулиця Воровського Млинна
24 вулиця Жданова В.Маслюченко
25 вулиця Ілліча Юрія Пасхаліна
26 вулиця Леніна Євгена Харченка
27 вулиця Миколи Островського Родини Рудинських
28 вулиця Руднєва Миколи Юрія Шевельова
29 провулок Руднєва Миколи Ігоря Качуровського
30 вулиця Терешкової Валентини Святищенська
31 вулиця Фрунзе Петра Прокоповича
32 вулиця Чапаєва Леоніли Заглади

Деснянський район
1 вулиця Леніна Радосинська
2 вулиця Боженка Гійома де Боплана
3 вулиця Дзержинського Стефана Таранушенка
4 вулиця Кірова Митрополита Володимира Сабодана
5 вулиця Лазо Сергія Чурилівська
6 вулиця Фрунзе Сім’ї Ханенків
7 вулиця Червоногвардійська Гната Хоткевича
8 провулок Червоногвардійський Гната Хоткевича
9 вулиця Щорса Вадима Модзалевського

Дніпровський район
1 вулиця Академіка Шліхтера Вифлеємська
2 вулиця Чудновського Чупринки Григорія
3 вулиця Марини Раскової Євгена Сверстюка
4 площа Ленінградська Дарницька
5 бульвар Давидова Олексія Ігоря Шамо
6 вулиця Дубового Івана Георгія Тороповського
7 вулиця Дундича Олеко Василя Вишиваного
8 вулиця Лазо Сергія Інженера Бородіна
9 вулиця Луначарського Митрополита Андрея Шептицького
10 площа Луначарського Анатолія Пантелеймона Куліша
11 провулок Луначарського Слобідський
12 вулиця Мильчакова Олександра Всеволода Нестайка
13 вулиця Сагайдака Степана Євгена Маланюка
14 вулиця Серафимовича Івана Миколайчука

Оболонський район
1 площа Фрунзе Петропавлівська
2 вулиця Майорова Михайла Петра Калнишевського
3 вулиця Полупанова Пріорська

4 площа Дружби народів СРСР Оболонська
5 вулиця Гавро Лайоша Йорданська
6 вулиця Гамарника Квітки Цісик
7 вулиця Дегтяренка Петра Сім’ї Кульженків
8 вулиця Мате Залки Олександра Архипенка
9 вулиця Червонофлотська Федора Максименка

Подільський район
1 вулиця Фрунзе Кирилівська

Печерський район
1 вулиця Анищенка Левандовська
2 вулиця Іванова Андрія Бутишев провулок
3 провулок Чекістів Костя Гордієнка
4 вулиця Щорса Євгена Коновальця
5 вулиця Панфіловців Добровольчих батальйонів
6 вулиця Сергія Струтинського Болсуновська
7 вулиця Івана Фіалека Баришівська
8 Провулок Січневий Микильський
9 провулок Щорса вулиця Новогоспітальна
10 вулиця Аїстова провулок Іпсилантієвський
11 вулиця Миколи Гайцана провулок Хрестовий
12 вулиця Командарма Каменєва Петра Болбочана
13 вулиця Ластовського Степана Ковніра

Святошинський район
1 вулиця Криленка Олексія Береста
2 вулиця Ленінська Петра Дорошенка
3 вулиця Омеляна Горбачова Ґалаґанівську
4 вулиця Примакова Глієра Рейнгольда
5 вулиця Антонова-Овсієнка Наумовича Володимира
6 вулиця Федька Івана Шульгина Володимира
7 провулок Володимира Ульянова Осінній
8 вулиця Картвелішвілі Володимира Покотила
9 провулок Федька Якова Шульгина
10 вулиця Бонч Бруєвича Володимира Дурдуківського
11 провулок Бонч Бруєвича Віктора Дубровського
12 вулиця Жовтнева Патріарха Володимира Романюка
13 вулиця Калінінська Юрія Клена
14 вулиця Комісара Рикова Петра Курінного
15 вулиця Коллонтай Дмитра Яворницького
16 вулиця Строкача Тимофія Сім’ї Стешенків
17 вулиця Тухачевського Маршала Михайла Драй-Хмари
18 вулиця Уборевича Командарма Академіка Єфремова
19 вулиця Фадєєва Анни Ярославни
20 провулок Фадєєва Михайла Івченка

Солом’янський район
1 вулиця Клименка Преображенська
2 вулиця Горького Анатолія Лупиноса
3 вулиця Калінінградська Гладківська
4 вулиця Петровського Світличного Івана
5 бульвар Лепсе Івана Пропозиції опрацьовуються
6 вулиця Миколи Лукашевича Івана Огієнка
7 вулиця Колективізації Джеймса Мейса
8 вулиця Комсомольська Павла Потоцького
9 вулиця Красикова Петра Людмили Проценко
10 вулиця Леніна Сергія Колоса
11 вулиця Островського Миколи Патріарха Мстислава Скрипника
12 провулок Островського Миколи Ярослава Хоміва
13 вулиця Радянська Отця Анатолія Жураковського
14 вулиця Фурманова Архітектора Кобелева
15 вулиця Червонопартизанська Братів Зерових
16 вулиця Михайла Мишина Сімї Ідзіковських

Шевченківський район
1 вулиця Вєтрова Назарівська
2 вулиця Воровського Бульварно-Кудрявська
3 вулиця Смірнова-Ласточкіна Вознесенський узвіз
4 вулиця Червоноармійська Велика Васильківська
5 вулиця Артема Січових Стрільців
6 вулиця Юрія Коцюбинського Володимира Винниченка
7 вулиця Чапаєва В’ячеслава Липинського
8 провулок Чеслава Бєлінського Алли Горської
9 вулиця Галі Тимофєєвої Провіантська
10 вулиця Піка Вільгельма Ружинська
11 вулиця Бабушкіна Безручка Марка
12 вулиця Блюхера Турчина Ігоря
13 вулиця Цюрупинська Дудника Георгія
14 вулиця Щербакова Щербаківського Данила
15 вулиця Шаумяна Сергія Параджанова
16 провулок Щербакова Всеволода Петріва
17 вулиця Миколи Кравченка Вільгельма Котарбінського
18 вулиця Якіра Деревлянська

Декомунізація столиціДекомунізація столиці
Нові-старі вулиці Києва: повний перелік перейменованих вулицьНові-старі вулиці Києва: повний перелік перейменованих вулиць

* Інформація щодо перейменування об’єктів міського підпорядкування з Інтернет-ресурсу КМДА


