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З 
березня 2017 року 
р о к у  к о м а н д а 
“Руху нових сил” 
разом з представ-
никами національ-

но-патріотичних сил, учас-
никами АТО, волонтера-
ми розпочали наступ на 
систему олігархату. Спо-
чатку ми вимагали поса-
дити корупціонерів, бло-
кували суд, в якому влада 
хотіла відпустити славно-
звісного “податківця в 
ковдрі” Насірова, потім 
“атомного короля” Марти-
ненка, в липні 2017 року 
ми пікетувати Парламент 
з вимогою скасувати депу-
татську недоторканність. 

17 жовтня минулого 
року розпочалися масові ак-
ції  протесту. Під Парламен-
том розгорнулося протестне 
наметове містечко та було 
проведено більше 20 акцій 
протесту та 4 багатотисячні 
Марші за імпічмент. 

П’ятий  місяць ми боре-
мося проти олігархату, ко-
рупції  та диктатури, вису-
нувши дуже прості вимоги: 
• закон про імпічмент (ав-

торства Юрія Дерев’янка)
• антикорупцій ний  суд,
• новий  закон про вибори,
• скасувати депутатську 

недоторканність.  
Натомість на свою ад-

ресу ми отримали полі-
тичний  терор, а звичай ні 
активісти та бій ці АТО – 
репресії , арешти, переслі-
дування і сфабриковані 
кримінальні справи. 

4 лютого 2018 року ми 
відновили наш протест-
ний рух, але вже з ради-
кальнішими вимогами: 
1. Відставка Порошенка, 

диктатура якого зава-
жає розвитку Украї ни;

2. Вибори нового парла-
менту, конституцій ну 
більшість якого скла-

дуть 300 спартанців-де-
путатів, незалежні від 
жодної  політичної  
сили, олігархів, з термі-
ном повноважень лише 
на 1 рік, із зобов’язан-
ням прий няти закони, 
які змінять систему та 
будуть незворотніми; 

3. Новий  Парламент обере 
Уряд, який реалізує 
Програму дій  “70 днів 
нової  влади”. 

Ольга 
Галабала: 
Ми не віримо 
більше в те, що 

вони послухають народ. 
Наш шлях перемоги – це 
повний демонтаж систе-
ми корупції і олігархів. Ми 
цього не змогли зробити 
на революціях 2004 і 2014 ро-
ків, ці революції, на жаль 
закінчились, тільки змі-
ною облич перед коритом, 
а система залишилась 
та сам. Більше ми цього 
допускати не будемо

   
4 лютого 2018 року під 

час Віче на Європейській 
площі в Києві прийнято 
рішення про вимогу від-
ставки Петра Порошенка. 
Вимогу активісти привез-
ли до Порошенка додому. 

ГЕТЬ З НАШОГО ШЛЯХУ! СЛАВА УКРАЇНІ!

ДЕМОНТАЖ СИСТЕМИ КОРУПЦІЇ ТА 
ОЛІГАРХІВ МАЄ ПОЧАТИСЯ З ПОРОШЕНКА

Витяг з Резолюції Віче 
4 лютого 2018 року

Ступінь деградації українських високопосадовців стає оче-
видною не тільки для українців, але і на Заході. Петро «маль-
дівський» та «Юрко «сейшельський « стали символами мо-
рального та інтелектуального падіння державних чиновни-
ків, які нахабно шикують на курортах під час війни. Вони кра-
дуть не тільки наші гроші, вони крадуть нашу віру у саму 
можливість гідно жити у своїй країні.
Через чотири роки після втечі Януковича можна стверд-
жувати - вони всіх нас обдурили: ніхто на покараний за 
злочини проти Майдану, корупційні схеми розрослись до 
небачених масштабів, українці загнані у злидні і постав-
лені на межу виживання.
В країні відбулась узурпація влади президентом: Порошен-
ко запровадив тіньовий контроль над роботою Верховної 
Ради, Кабміну, судами, місцевими органами самовряду-
вання, СБУ, Національним банком України, телеканалами. 
Вдаючи з себе європейського політика, Порошенко став га-
рантом безкарності для олігархів, гарантом збереження 
корупції, гарантом відсутності будь-яких життєвих перспек-
тив для мільйонів українців на своїй землі.
Ми заявляємо: держава потрібна громадянам, створюється і 
утримується ними для спільного блага! Жодна країна не може 
вистояти і перемогти у війні, якщо в ній не функціонує держава.
Якщо не змінити «систему Порошенка», ми ризикуємо 
втратити державність і провалитись у Руїну, хаос, колапс 
інфраструктури, падіння економіки та отримати ганебну 
поразку у війні з РФ.
Відправити у відставку Порошенка - це не тільки конститу-
ційне право громадян України, але їх прямий громадянсь-
кий обов’язок, моральне зобов’язання перед тими, хто 
поклав своє життя за краще майбутнє України.
18 лютого 2018-го року, о 12:00 ми виходимо на Майдан в 
Києві і на майдани у всіх областях України, містах та 
містечках. Нас вийдуть мільйони!
Ми почали демонтаж систему корупції та олігархату і 
обов’язково збудуємо гідне Майбутнє для кожного українця!



ХТО БУДЕ ЗАМІСТЬ 
ПОРОШЕНКА 
ТА ЩО БУДЕ ПІСЛЯ 
ЙОГО ВІДСТАВКИ? 
Перезапустити 
краї ну за 1 рік

Це можуть зробити 
300 представників – кра-
щі з украї нців. Вони ма-
ють стати депутатами 
перехідного Тимчасово-
го парламенту. За рік 
вони зможуть змінити 
Конституцію Украї ни та 
прий няти ключові ре-
форми (Програма “70 
днів нової  влади”).

Чому саме 300? Тому 
що 300 народних депута-
тів – це конституцій на 
більшість в Парламенті, 
яка має більше повнова-
жень, ніж президент та 
уряд разом узяті. Це та 
сила, яка зможе розірва-
ти коло кругової  полі-
тичної  поруки. 

Чому ці люди мають 
прий ти тільки на 1 рік? 

Бо ми бачили, що всі полі- 
тики, дорвавшись до вла-
ди, продовжували робити 
те саме, що й  ї хні попе-
редники. Тому сильні во-
лею люди, які не прода-
дуться і не зламаються, які 
довели свою вірність ідеям 
нової  Украї ни свої ми спра-
вами, за цей  рік часу прий -
муть такі закони та нову 
Конституцію, які змінять 
правила гри в краї ні. 

МИ НЕ МОЖЕМО 
ЧЕКАТИ 2019 РОКУ, 
ПОРОШЕНКО МАЄ 
ПІТИ ЗАРАЗ:

Степан Хмара: 
Сьогоднішня поведін-
ка Порошенка гово-
рить, що дальше тер-

піти не можна, бо це небезпечно 
для України. Його недбальство і 
зловживання службовим стано-
вищем може закінчитись ще біль-
шою трагедією і остаточним руй-
нуванням суверенітету. Ми не мо-
жемо допустити цього. Порошен-
ко має піти у відставку добровіль-
но під наполегливою вимогою 
мільйонів українців, які відчува-
ють свій громадянський обов’язок. 
Якщо ми дозволимо досидіти По-
рошенку до виборів, то забудьте 
про вибори. Вони не будуть раху-
вати голоси, вони будуть писати 
протоколи. Якщо він зараз вити-
рає ноги об Конституцію Украї-
ни, невже він буде дотримуватись 
законів України під час виборів? 
Крім того, над Україною нависла 
страшна небезпека – на сході вті-
люють план Путіна з руйнуван-
ня української держави. І Поро-
шенко в змові з Путіном намага-
ється здійснювати цей план. Нам 
треба нарощувати активні захо-
ди, акції мають проходити в різ-
них площинах та на різних тери-
торіях. Таким чином український 
народ має мирно але наполегливо 
проявити свою волю і добиватися 
порятунку держави, а порятунок 
відбудеться лише за умови усунен-
ня від влади бандитів.

МИРНІ МАРШІ – 
ЦЕ НАША ЗБРОЯ

Давід Сакварелідзе: 
Нас лякають війною. 
Виявляється у воєнний 
час не можна заважа-

ти злодіям красти, не можна зава-
жати відпочивати на Мальдівах. 
Ми не допустимо цього безпорядку, 
прийшов час переходити до наступу. 
Наш наступ буде мирний, але добре 
організованим. Ми можемо перемог-
ти переконавши свого друга, сусіда, 
родича приходити на акції протес-
ту, роздати листівки на роботі, в 
метро, на вулиці і почати народне 
фінансування протестного руху. Ми 
не збираємось здаватись і обов’язко-
во переможемо

 
Михайло 
Саакашвілі: 
Через 3 місяці після 
відставки Порошен-

ка згідно Конституції мають від-
бутися президентські вибори. За 
результатами народного прай-
маріз ми висунемо абсолютно 
нову людину, яка не була у викона-
вчій владі і не було частиною 
кругової політичної поруки. Не 
очікуйте почути знайоме Вам 
прізвище. Це має бути представ-
ник нового політичного класу. 
Після вільних виборів новий пре-
зидент одразу призначить пар-
ламентські вибори. Ми сформує-
мо на 1 рік Тимчасовий Парла-
мент та Антикризовий уряд. 
Вони виконають історичну місію 
- приймуть зміни до Констити-
ції, що гарантуватимуть їх 
незворотність, на нові закони 
згідно програми “70 днів нової вла-
ди”, які перетворять Україну з 
країни з олігархічним укладом 
та країну з укладом середнього 
класу та вільної економіки.  

 
Юрій Дерев’янко: 
Новий президент повинен 
бути суттєво обмежений у 
повноваженнях: виконува-

ти функцію гаранта Конституції та 
головного дипломата країни. Потрібно 
припинити знущання над Конституці-
єю та вічне перетягування повноважень 
між виконавчими гілками влади (Пре-
зидентом і Урядом) та усунути мож-
ливості узурпації влади президентом. 
За 25 років незалежності ми мали 5 пре-
зидентів. Перший залишив свою посаду 
внаслідок позачергових виборів. Другий 
пережив акцію «Україна без Кучми», 
шквал суспільного несприйняття і за-
вершив повноваження Помаранчевою 
революцією. Третій провів свою каден-
цію в постійній парламентсько-урядо-
вій кризі. Четвертий втік до Росії внас-
лідок Революції Гідності. Суспільна до-
віра до п’ятого близька до нуля… 

Ми завжди мали проблему з прави-
телями. Фактично вся історія України 
є «літописом» слабких, невідповідних 
викликам епохи лідерів, з одного боку. 
Або таких, що надто тяжіють до дик-
татури, – з другого. 



ВІД ДИКТАТУРИ ОЛІГАРХІВ 
ДО ДЕРЖАВИ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ

За останні 26 років, 
кожен раз, коли хтось 
приходив до влади, він 
займав місце попере-
дньої «еліти» і віднов-
лював систему самозба-
гачення за рахунок гро-
мадян країни. Цей «хи-
жацький» режим існує 
і до цього часу - коли ос-
новна частина націо-
нальних ресурсів - і фі-
насів, і природніх ре-
сурсів розкрадається та 
експлуатується невели-
кою групою людей, а 
для утримання цього 
контролю та монополій 
вони використовують 
всю державну владу ти 
силовий апарат. Їх 
принцип - вижати мак-
симальний дохід від 
експлуатації громадян 
України та перенапра-
вити цей дохід у власні 
кишені.

Щоб українці почали 
жити заможно, нам по-
трібно повністю усунути 
від влади діючу «еліту» 
та побудувати таке сус-
пільство та таку систему 
державного устрою, в 
якому політична влада 
розподілена рівномірно, 
влада підзвітна громадя-
нам і реагує на їх вимо-
ги, люди мають рівніий 
доступ до природніх ре-
сурсів та капіталу і ма-
ють рівні можливості 
стати заможніми.  

Програма 70 днів – це 
чіткий та реалістичний 
план дій нового рефор-
маторського уряду. 
Цим планом заклада-
ється фундамент нової 
України — відкрита по-

літична система, нова 
цивільна служба, ну-
льова терпимість до ко-
рупції та монополій, 
низькі податки, свобода 
підприємництва. На цій 
основі ми збудуємо най-
динамічнішу економі-
ку Європи, вирішимо 
застарілі соціальні про-
блеми та переможемо у 
довготривалому проти-
стоянні з російським ім-
періалізмом.

Щоб закласти фунда-
мент для сталого роз-
витку, новий уряд та 
парламент мусять здійс-
нити стрімкий законо-
давчий ривок протягом 
п’яти перших сесійних 
тижнів після початку 
роботи нового складу 
Верховної Ради. Це бу-
дуть тільки перші кроки 
докорінних змін в усіх 
сферах  життя. 

За перші 70 днів існу-
вання нової реформатор-
ської коаліції ми зруй-
нуємо клептократичний 
олігархічний режим, 
який побудував прези-
дент Порошенко, що доз-
воляє сотні родин кон-
тролювати економіку, 
політику, правоохорон-
ну та судову систему ве-
ликої європейської краї-
ни. Жоден План Мар-
шалла не допоможе 
Україні вийти на шлях 
швидкого розвитку, 
доки ми не ліквідуємо 
систему збагачення оди-
ниць за рахунок мільйо-
нів громадян. Ми покін-
чимо з «бізнесом» на по-
літичних зв’язках та мо-
нополізації ринків.

Ми кидаємо виклик олігархічній 
корумпованій системі, щоб українцям 
було не соромно дивитися в очі 
своїм дітям та внукам.

Надруковано на власних потужностях громадською організацією «Рух нових сил Михайла Саакашвілі». Відповідальний за друк - Богомазов П., тираж 100 000 шт.

ПЕРШИЙ СЕСІЙНИЙ 
ТИЖДЕНЬ

Реформа політичної системи
•  Закон про імпічмент 

Президента
• Зняття депутатської не-

доторканності та запро-
вадження процедури 
відкликання депутатів

• Новий закон про вибо-
ри народних депутатів

• Заборона олігархам во-
лодіти телеканалами

Нищівний удар 
по корупції
•  Створення антикоруп-

ційних судів
• Застави для корупціо-

нерів будуть покривати 
заподіяні збитки

• Пом’якшення покаран-
ня в обмін на повер-
нення активів та ви-
криття спільників

• Заборона прокуратурі, 
СБУ та поліції тиснути 
на бізнес, створення 
фінансової поліції

ДРУГИЙ СЕСІЙНИЙ 
ТИЖДЕНЬ

Економічна свобода
•  Скорочення 80% дозволів, 

ліцензій та регуляцій
• Вільний рух капіталу
• Легкий старт бізнесу
• Вільний доступ до адмі ніс-

тра тивних послуг держави
• Гарантія прав власності та 

цивілізований ринок землі

Нова державна служба
•  Скорочення функцій 

виконавчої влади та 
автоматизація управ-
лінського процесу

• Ліквідація обласних та 
районних державних 
адміністрацій

• Ліквідація непотрібних 
корумпованих контр-
олюючих органів

• Повне оновлення шта-
ту високопосадовців

• Підвищення зарплат держ-
службовцям, що відібрані 
за новими правилами

• Майном та комуналь-
ними землями на те-
риторії громад будуть 
розпоряджатися 
самі громади

ТРЕТІЙ СЕСІЙНИЙ 
ТИЖДЕНЬ

Знищення монополій
•  Ліквідація монополій 

в електроенергетиці, на-
фтогазовій сфері, транс-
портній системі, ЖКГ

• Створення конкурент-
них механізмів доступу 
до природних ресур-
сів – надр, лісів, землі

• Скасування преференцій 
та податкових і тарифних 
пільг для олігархів

• Створення незалежних 
регуляторів в енергети-
ці та на транспорті

Податкова та митна реформа
•  Зменшення кількості 

податків та ставок мита
• Автоматизація та спро-

щення податкової звітності
• Зменшення податково-

го навантаження на 
працю з 42% до 20%

• Єдиний платіж за розмит-
нення авто – 300 євро

• Розмитнення за 15 хвилин 
та створення мережі Від-
критих митних просторів 

ЧЕТВЕРТИЙ СЕСІЙНИЙ 
ТИЖДЕНЬ

Досягнення миру та безпека
• Законодавче визнання ОР-

ДЛО окупованими тери-
торіями та припинення 
незаконної торгівлі з ними

• Закон про відновлення 
інфраструктури Донбасу

• Заміна пострадянсько-
го генералітету на осві-
чених командирів, що 
проявили себе у війні

• Прийняття закону “Про 
право громадян на 
збройний захист”

• Закон про резервну армію
• Ліквідація “Укроборон-

прому” та прийняття но-
вої програми озброєнь 

Розбудова інфраструктури
• Збільшення державних 

інвестицій в будівництво 
доріг та відновлення ре-
гіональних аеропортів

• Початок приватизації 
морських портів з залу-
ченням найбільших 
компаній світу та 
ліквідація АМПУ

• Ліквідація Укравтодора 
та антикорупційна за-
чистка Укрзалізниці

• Відкриття доступу інозем-
них будівельних компаній 
на ринок України

П’ЯТИЙ СЕСІЙНИЙ 
ТИЖДЕНЬ

Здорова країна
•  Закон про страхову ме-

дицину (“Гроші пряму-
ють за пацієнтом)

• Невідкладна реформа 
екстреної медицини

• Програма “Доступна 
медицина в сільській 
місцевості”

• Ухвалення генерально-
го плану побудови 500 
сучасних лікарень

Конкурентна освіта
• Запровадження реаль-

ної автономії навчаль-
них закладів та ліквіда-
ція районо та інших бю-
рократичних надбудов

• Усунення вхідних 
бар’єрів для приватних 
навчальних закладів

• Фінансування за прин-
ципом “гроші пряму-
ють за студентом”

• Стипендії найкращим 
студентам на навчання в 
найкращих університе-
тах світу

Тотальна і повна заміна 
політичної  еліти, швидкі рефор-
ми, ефект яких одразу відчують 
громадяни, справедливий  і 
публічний  суд над колишніми 
можновладцями, зачистка від 
агентури ворога у всіх органах 
держави – такою має стати наша 
стратегія на най ближчий  рік. 

Програма “70 днів нової влади”

ДОПОМОГА РУХУ: Перерахувати кошти можна: 
• Карткою он-лайн: через сайт rns.org.ua  
• Банківським переказом на рахунок громадської організації:

Найменування отримувача: Громадська організація «РУХ 
НОВИХ СИЛ МИХАЙ ЛА СААКАШВIЛI», Код ЄДРПОУ: 
41000562, Банк: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО: 321842
Рахунок: 26006053000110, Призначення платежу: Добро-
вільний внесок на статутну діяльність. Без ПДВ

З олігархами можемо боротися тільки ідеєю, волон-
терством та допомогою один одному. Ми ніколи не 
зможемо змагатися з ними грошима - їх завжди 
буде більше і вони завжди виграватимуть. Але в нас 

є те, що не вимірюється жодними грошима, що не можна продати 
чи купити. Це ентузіазм, безумовна віра в те, що ми робимо, і ідея, 
заради якої готові боротися. 
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