
ГОЛОС РОЗУМУГОЛОС РОЗУМУ
Нові політики — це не просто нові обличчя. Рік тому ми залишили 
особисті справи та успішні кар’єри, щоб розбудувати свою країну. 
Щоб не дати знову затягнути її у старе болото.

Ми зробили все правильно. Старе болото не відпускає. 
І в нас багато роботи, щоб його розчистити.

В центрі нашої роботи — людина, її права, інтереси та добробут. Ми не 
даємо більшості в Раді забути про потреби малого та середнього бізнесу, 
за яким немає олігархів. Ми виборюємо гідні умови для військових для 
ветеранів, медиків, волонтерів. Зрештою, для нас всіх.

Ми зупиняємо спроби перетворити Україну на поліцейську державу чи 
олігархічний аукціон. І будемо це робити щодня. Наші сили щоразу 
більші, бо ми будуємо чесну партію, яка залежить тільки від виборця — 
і більше ні від кого. І це відбувається вже зараз.  

Ми не дамо будь-якій владі капітулювати перед Росією. Ми — нові 
політики, але не наївні. Ми добре знаємо історію, ворога, свої сили та 
можливості партнерів — і як усе це використати для перемоги України. 
Ми маємо бачення і чіткий план. Ми надаємо сили голосу розуму, і владі 
доведеться до нього дослухатись.

Голос перемоги
План повернення Криму та Донбасу. Готовий вже.

Голос справедливості
Захист від поліцейської держави. Діємо вже.

Голос захисту
Масове тестування та захист лікарів. Готові вже.

Голос розвитку
Справедливі правила для економіки. Виборюємо вже.

Все це завдяки вам. 
Все це — ваш Голос у владі. 
Ми дякуємо за довіру. 
І працюємо далі.



Голос  
перемогиперемоги
Ми перші, хто створив українське бачення перемоги у війні з агресором. 
Нашу Стратегію холодної деокупації почув світ.

Для цього треба було назвати речі своїми іменами, і ми зробили це. 
Мінські угоди — нікчемні та мають залишитись в минулому. 
Переговори з терористами — неприпустимі. 
Мир — тільки на українських умовах.

Росії не вдасться обмежити переговори тільки Донбасом. 
Крим — це Україна, і ми не дамо про це забути. Ми створили 
парламентську комісію, щоб розробити конкретні плани деокупації та 
реінтеграції. Ми будемо боротись за повернення всіх окупованих земель і 
за права всіх громадян України, які сьогодні є заручниками агресора.

«Голос» посилює українські позиції в інформаційній війні. Ми 
домоглись продовження санкцій проти російських пропагандистських 
майданчиків і постійно відбиваємо спроби повернути російську мову у 
школи та виші.

Ми не допустимо капітуляції на будь-якому фронті.

https://goloszmin.org/storage/app/media/deoccupation/Deoccupation_Donbas_long.pdf
https://goloszmin.org/nova-stratehiya-peremohy
https://goloszmin.org/news/chomu-yak-i-koli-ukrayina-maye-vijti-z-minskih-ugod
https://goloszmin.org/news/pered-peregovorami-z-tigrom-treba-distati-golovu-z-jogo-pashchi-svyatoslav-vakarchuk-pro-chergovij-minsk
https://goloszmin.org/yak-pracyuvatyme-strategiya-holodnoyi-deokupaciyi-krimu-i-donbasu-poyasnennya-do-kozhnogo-etapu
https://goloszmin.org/news/genocid-ta-porushennya-prav-lyudini-v-krimu-mi-ne-zabuvayemo-pro-zahist-krimskotatarskogo-narodu-rustem-umyerov-pro-zvernennya-vr-do-svitovoyi-spilnoti
https://goloszmin.org/news/prezident-maye-poyasniti-svoyu-strategiyu-shchodo-okupovanih-teritorij
https://www.facebook.com/GolosZmin/videos/415486522478148/?__xts__%5B0%5D=68.ARB812duXguGME0zyR9gRsHJWZA0z6vy5jAVyZBuk3FxQ8taX8QPR_Qdp83vn1a9HoZR7SLooHz1uHIsnvFgr-nK1c0xMdjV0f7QQ4TRagS_RiUN4liwkHAajSJMk2rWrQ1cp_7IDXnZlG04F71azHETHxDRtoyen9wseB0_HZKR-J4xDfTbA9KaQ4oL04imqpQw-IWR7CXLYxpz-vtBcjA6zY5GAEN3fFgSByv_MxKjHus7qvKSIepm2bkHI31gKbD9ceD7UeXrezFLzAFeti9AzsUhRyK_BLpdiNc8w5nPwegSEUaCjKF5WrWz0DWs5ko_37MFD372H9VQJ3OsLshGILzwDFdA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/GolosZmin/videos/415486522478148/?__xts__%5B0%5D=68.ARB812duXguGME0zyR9gRsHJWZA0z6vy5jAVyZBuk3FxQ8taX8QPR_Qdp83vn1a9HoZR7SLooHz1uHIsnvFgr-nK1c0xMdjV0f7QQ4TRagS_RiUN4liwkHAajSJMk2rWrQ1cp_7IDXnZlG04F71azHETHxDRtoyen9wseB0_HZKR-J4xDfTbA9
https://goloszmin.org/news/nam-obicyali-obmin-vsih-na-vsih-golos-vimagaye-povernennya-vsih-branciv-kremlya
https://www.facebook.com/GolosZmin/videos/273569563822716/?__cft__[0]=AZVdHBUGngWG8TX2maogOMCAK5tyZSf3qeMdD9XYlC7F9nLFu6HbbK0aJjcBVxxNmJHb3si80-5e574hASnhmekMYMYyG3kAPlUvatoVAl4DvyNlNczxoVUTgcsDoakKfmJGpPe2FaUqJ6hp4Fx9CqD9rABIaOCoezEt0brhMlZ19Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/GolosZmin/posts/528418721159636?__cft__[0]=AZV0QxkA4S5GzJfGZMQdsRfW13ZIgpnXYsF05E0b5GVX8DWsXp2q6kvy0-NB7C7UQByH81O1lnaeaTNqWHs087a2mWTZY6WySO3QM8PrLzUAL2NTqLA2Mwg6bWWNUZXtCKraIljx-D_G8uP817FVOwdMmajA8Zy-LWZ5zL4Mrg_tLKr5UCwAkxdDxdN2lhgL42A&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/GolosZmin/posts/528418721159636?__cft__[0]=AZV0QxkA4S5GzJfGZMQdsRfW13ZIgpnXYsF05E0b5GVX8DWsXp2q6kvy0-NB7C7UQByH81O1lnaeaTNqWHs087a2mWTZY6WySO3QM8PrLzUAL2NTqLA2Mwg6bWWNUZXtCKraIljx-D_G8uP817FVOwdMmajA8Zy-LWZ5zL4Mrg_tLKr5UCwAkxdDxdN2lhg
https://www.facebook.com/watch/live/?v=168902664413199
https://goloszmin.org/news/golos-ne-dopustiv-vikoristannya-rosijskoyi-movi-dlya-navchannya-inozemciv-u-zakladah-vishchoyi-osviti


Голос  
справедливості
Ми не дали команді президента зосередити всю владу в одних руках, 
обмежити права народних обранців, підкорити місцеву владу — і продати 
це під маркою «народовладдя». Ми знаємо, що таке справжнє 
народовладдя, і це не воно.

Прямо зараз «Голос» бореться за чесні правила місцевих виборів. 
Щоб шанс вирішувати долю країни та її регіонів отримали нові політики та 
сучасні фахівці, яким насправді довіряють громади. Місцеві лідери, 
а не «парашутисти» з центру чи утриманці олігархів.

«Голос» відбиває спроби перетворити Україну на поліцейську державу. 
Пам’ятаєте, як зовсім недавно владі так хотілося без підстав і пояснень 
впровадити надзвичайний стан? Заборонити все, що заманеться, 
і керувати нами силою? Ми не дали і не дамо.

Хто замовив Катю Гандзюк — це не риторичне запитання. Ми доб’ємося 
відповіді та відповідальності для тих, хто дозволяє собі знищувати 
громадян із незручною позицією. І прикривати це погонами й посадами. 
Створена «Голосом» комісія в парламенті працює, ми не відступимо.

Робота спецслужб — це не шантаж бізнесу, а захист країни та її громадян. 
СБУ має стати спроможною сучасною спецслужбою. Яка ще краще 
воює з агресором і терористами. Законопроект «Голосу» про це вже 
в парламенті.

Колективний Янукович намагається повернутись: відкочує назад 
розслідування «справ Майдану» і повертає корупційні схеми, розставляє 
«стовідсотково своїх» на посади та атакує всіх, хто розслідує оборудки 
можновладців. Але ми все бачимо, не мовчимо і діємо. 
Реванш не пройде.

https://goloszmin.org/news/golos-zakonoproekt-pro-zakonodavchu-iniciativu-narodu-ne-posilyuye-narodovladdya-lishe-obmezhuye-prava-deputativ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2536381836474523
https://goloszmin.org/news/golos-zupinyaye-nastup-oligarhiv-na-miscevi-vibori-groshovi-zastavi-bude-znizheno
https://goloszmin.org/news/nadzvichajnij-stan-prizvede-do-zupinki-ekonomiki-ta-obmezhennya-prav-ukrayinciv-i-ne-zahistit-nikogo-vid-koronavirusu
https://goloszmin.org/news/spravi-gandzyuk-ta-sternenka-ofis-generalnogo-prokurora-maye-pripiniti-ignoruvannya-napadiv-na-aktivistiv-solomiya-bobrovska
https://goloszmin.org/news/spravi-gandzyuk-ta-sternenka-ofis-generalnogo-prokurora-maye-pripiniti-ignoruvannya-napadiv-na-aktivistiv-solomiya-bobrovska
https://goloszmin.org/news/nareshti-rada-stvorila-slidchu-komisiyu-shchodo-napadu-na-katyu-gandzyuk-ta-inshih-aktivistiv
https://goloszmin.org/news/zakonoproekt-golosu-reforma-specorganiv-maye-pochatis-z-likvidaciyi-korupcijnih-pidrozdiliv-sbu
https://goloszmin.org/news/povernennya-kolektivnogo-yanukovicha-centralnu-vladu-uzurpuvali-misceva-nastupna-kira-rudik
https://goloszmin.org/news/golos-iniciyuye-oficijne-viznannya-politichnogo-znachennya-revolyuciyi-gidnosti


ГГолос  
захисзахисттуу
Уряд кинув на передову боротьби з коронавірусом взагалі не захищених 
лікарів. Ми негайно включились як парламентарі, забезпечивши 
прийняття закону про захист медиків, і як волонтери, закуповуючи для 
них засоби захисту. 

«Голос» бореться й за пацієнтів, для яких тестування на вірус не має бути 
проблемою, а ліки і медичні послуги мають бути доступними — 
і не тільки під час пандемії.

«Голос» зібрав антикризовий штаб і запропонував гнучкий карантин 
задовго до того, як заворушився уряд. Шкода, що уряд дослухався до нас 
запізно, а заплатив за це бізнес. Зі свого боку, ми відстояли антикризову 
підтримку підприємців і будемо стежити за її виконанням.

Коли уряд різав бюджет, то одним махом знекровив освіту й науку. 
Без фінансування могла залишитись і Нова українська школа, і фонд 
досліджень, але ми вимагали і домоглись повернення бодай частини — 
освіта й наука не залишаться без грошей.

Ми вибороли статус учасників бойових дій для добровольців — 
тих, хто першими став на супротив російській агресії. Без «Голосу» Рада 
за всі минулі роки не спромоглась на це, проваливши відповідні закони 
19 разів! Але ми взяли ініціативу у свої руки і домоглися результату.

https://goloszmin.org/news/masshtabne-testuvannya-za-mizhnarodnimi-standartami-ta-pidtrimka-medikiv-verhovna-rada-uhvalila-zakon-golosu-dlya-borotbi-z-covid-19
https://goloszmin.org/news/masshtabne-testuvannya-za-mizhnarodnimi-standartami-ta-pidtrimka-medikiv-verhovna-rada-uhvalila-zakon-golosu-dlya-borotbi-z-covid-19
https://goloszmin.org/news/golos-na-karantini-shcho-mi-robimo-yak-dopomagati-inshim-yak-doluchitis-do-iniciativi
https://goloszmin.org/news/golos-na-karantini-shcho-mi-robimo-yak-dopomagati-inshim-yak-doluchitis-do-iniciativi
https://goloszmin.org/news/uryad-vikonav-vimogu-golosu-zakupivli-likiv-rozblokovani-ale-proces-potribno-prishvidshiti
https://goloszmin.org/news/parlament-pidtrimav-propoziciyu-golosu-zberegti-mizhnarodni-zakupivli-likiv
https://goloszmin.org/news/mi-stvoryuyemo-antikrizovij-shtab-golos-rozumu-dopomagayemo-uryadu-ocinyuyemo-jogo-diyi-rozyasnyuyemo-hto-i-shcho-mozhe-zrobiti
https://goloszmin.org/news/gnuchkij-karantin
https://goloszmin.org/news/antikrizovij-zakon-dlya-biznesu-yak-golos-dopomozhe-pidpriyemcyam-perezhiti-karantin-i-zberegti-robochi-miscya
https://goloszmin.org/news/antikrizovij-zakon-dlya-biznesu-yak-golos-dopomozhe-pidpriyemcyam-perezhiti-karantin-i-zberegti-robochi-miscya
https://www.facebook.com/NataliyaPipaOfficialPage/posts/710537903017046?__cft__[0]=AZWfDOxIzYAEDM39CskmWasKKI-YoJ0wcMFm8lxd6joXsNtQMykLtDI3YHrRjxpWCvEvaPUvqimrhcZL_gY_tUOugI9B5MpPH3NSL2uaDBiHKgjcVrh6ToxxHQ1d_GVkReqPwIpagHr2KCr9pCnF5KM1XgI8gmi-aCSJqNt8bMgTQw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://goloszmin.org/news/verhovna-rada-zavdyaki-golosu-pririvnyala-dobrovolciv-do-uchasnikiv-bojovih-dij


ГГоолослос  
ророзвиткзвиткуу
Уряд не знає, де брати гроші. «Голос» неодноразово підказував — закрити 
у бюджеті корупційні дірки, відмовитись від грошей олігархів, заручитись 
міжнародною підтримкою. І владі доводиться до нас дослухатись.

Навіть 16 тисяч правок до закону, який дав по руках олігархам, нас 
не зупинили. Ми не боїмося роботи і нас не заспамити. «Голос» методично 
звільнятиме українську державу від олігархічної залежності.

«Голос» виборов справедливий ринок землі. Ми наполягли на його 
поетапному запуску — коли першими купити землю зможуть малі 
фермери, а не великі агрохолдинги. Прикордонні ділянки отримають 
особливий захист, а гроші від продажу підуть на розвиток сільських 
громад.

Уряд перекрив кисень усій економіці, закривши бізнес на глухий карантин. 
«Голос» провів багато зустрічей з представниками різних галузей, щоб 
краще зрозуміти, як рятувати ситуацію для підприємців. І запропонував 
план поступового виходу з карантину, змусивши уряд працювати над цим. 

Ми переконали Раду в рази збільшити ліміти оборотів для ФОПів, щоб 
полегшити податкове навантаження. Ми вимагали і домоглись 
підтримки бізнесу в карантині.

«Голос» тягнутиме державу у майбутнє, як би цьому не опиралися старі 
політики. Безкоштовний онлайн-сервіс — замість корупційних «оціночних 
майданчиків», електронна податкова звітність — замість паперової. 
Це — вже на нашому рахунку, працюємо далі.

https://www.facebook.com/tsabal/posts/10157413660658440?__cft__[0]=AZWg2q7GGnvCMh0YjLt62vWF8UenDyETVaMsE40jSqRZmWC4OUAvVKvywBO6_aSwoODMvjUEseH4u5PlH9PAY6XZk0WHwf-xKCoIPYxzFIsjXUgN2av11UGk0L5Xxn6Jr5Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/zheleznyak.y/posts/2585571341702351?__cft__[0]=AZV8g9m0MFjiISAi_tfMkKy4_xIIRsOtNNNjqDe8t0CxduGAt1vOb1hS2m1Wd7zAZOLItZhYl7cVbPWBawteQss9Y_rbhIYE18sjW0U-Wt1ULUwcG0BPQZEynpVSHnnLs5I&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/zheleznyak.y/posts/2578643175728501?__cft__[0]=AZU44yFgx7qXu3F7L-IF40XEHlpUfMv0BxGlTChMWlnoOnr7tX6TWl0XUcLnWUJjCheJw6kNMnoSTzyx65fdboGQXPENcQ2oMchlhwQxrGM9-xue84GKFXSJsfZv4z4csq0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/zheleznyak.y/posts/2578643175728501?__cft__[0]=AZU44yFgx7qXu3F7L-IF40XEHlpUfMv0BxGlTChMWlnoOnr7tX6TWl0XUcLnWUJjCheJw6kNMnoSTzyx65fdboGQXPENcQ2oMchlhwQxrGM9-xue84GKFXSJsfZv4z4csq0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://goloszmin.org/news/golos-vidstoyav-prioritetne-pravo-fermeriv-na-kupivlyu-zemli-yaroslav-zheleznyak
https://goloszmin.org/news/golos-vidstoyav-prioritetne-pravo-fermeriv-na-kupivlyu-zemli-yaroslav-zheleznyak
https://goloszmin.org/storage/app/media/files/gnuchkyicarant-1.pdf
https://goloszmin.org/news/pravka-vasilchenko-verhovna-rada-pidnyala-limiti-dlya-fopiv-za-napolyagannyam-golosu
https://goloszmin.org/news/antikrizovij-zakon-dlya-biznesu-yak-golos-dopomozhe-pidpriyemcyam-perezhiti-karantin-i-zberegti-robochi-miscya
https://goloszmin.org/news/peremoga-golosu-korupcijni-ocinochni-majdanchiki-ostatochno-pripinili-robotu
https://goloszmin.org/news/peremoga-golosu-korupcijni-ocinochni-majdanchiki-ostatochno-pripinili-robotu
https://goloszmin.org/news/paperovi-knigi-mayut-zalishatisya-na-knizhkovih-policyah-ne-v-podatkovomu-obliku-yaroslav-zheleznyak



