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СУБ’ЄКТИ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ
У М.ЛЬВОВІ У 2006 РОЦІ

ДОВІДНИК

Підготовлено за даними Львівської міської територільної виборчої комісії

ЛЬВІВ - 2006

Суб’єкти виборчого процесу у м.Львові у 2006 році: довідник / Укл.Романюк
А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: Центр політичних досліджень, 2006. – 111.

У довіднику на основі матеріалів, наданих Львівською міською територіальною виборчою комісією
представлені списки кандидатів та програми партій і блоків, які беруть участь у виборах до львівської
міської ради, а також автобіографії і прогами кандидатів на міського голову Львова. З технічних причин
(через відсутність у пакетів матеріалів, отриманих від ТВК, у даній версії довідника не представлені
списки кількох партій, а також в окремих випадках відсутні програми. Також у випадку із блоком Євгена
марчука, Блоком „Відродження”, Блоком „Влада народу” та Блоком Лазаренка не подані програми,
оскільки для реєстрації на участь у виборах до Львівської міської ради цими політичними силами були
подані програми загалноукраїнського характеру, чи уніфіковані на регіональний рівень без
конкретизації для Львова.
Також в клькох випадках з тих самих технічних причин відсутні програми, або автобіограї
кандидатів на міського голову.
Однак загалом посібних охоплює понад 95% усіх суб’єктів виборчої кампанії на рівні міста Львова,
представляючи вказані матеріали щодо партій та блоків, а також кандидатів на міського голову у
повному обсязі.

Довідник підготовлено в рамках проекту «Забезпечення усвідомленого вибору та вільного волевиявлення під
час місцевих виборів 2006», що реалізовується Центром політичних досліджень (Львів) за підтримки
Канадсько-українського фонду „Демократичні інституції і практики”.

Центр політичних дослідджень висловлює подяку заступнику голови Львівської міської територіальної
виборчої комісії п.Михайлові Тимчишину за надану допомогу у підготовці довідника

Світлини кандидатів на міського голову Львова – Західна інформаційна корпорація

© Центр політичних досліджень
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Політичні партії та блоки під час виборів до Львівської міської ради
Перелік партій та блоків, які беруть участь у виборах до Львівської міської
ради
№у
бюлетені
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Партія / блок
Ліберальна партія України
ЛК КПУ
ВО «Свобода»
Блок Костенка і Плюща
«Реформи і Порядок»
Блок «Євген Марчук Єдність»
ЕКО + 25%
Блок Наталії Вітренко Народна опозиція
Всеукраїнська партія народної довіри
Українська Національна Асамблея
Наша партія
Українська консервативна партія
Блок Олійника-Сироти
Блок «Патріоти України»
Опозиційний блок НЕ ТАК
Партія Зелених України
НДП
Блок Юрія Кармазіна
Народний Блок Литвина
УРП «Собор»
БЮТ
Партія патріотичних сил України
Партія регіонів
Нова сила
Народна партія вкладників та соціального захисту
Селянська партія України
Партія промисловців та підприємців України
Блок Відродження
Вперед, Україно!
Соціалістична партія України
Блок «Львів’яни За»
Третя Сила
ГП «Пора»
Українська партія «Єдність»
Блок «Влада народу»
Держава-Трудовий союз
Блок Б.Федоришина «За Львів»
«Віче»
Блок Лазаренка
Блок «Наша Україна»
Блок Петра Писарчука
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Списки кандидатів та програми партій і боків
Ліберальна Партія України
(№1 у бюлетені, за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міськради

№
з/п
1.
2.

3.

Прізвище, ім’я,
по-батькові
Банах Юрій
Володимирович
Послєдніченко
Владислав Юрійович
Іваш Олег Ігорович

Число,
місяць,
рік народження
27.10. 1970 р.

Партійність

Посада
(заняття)

Член ЛПУ

Асистент

09.08. 1958 р.

Член ЛПУ

Директор

28.05. 1979 р.

Член ЛПУ

Студент

Місце роботи
НУ
“Львівська політехніка”
ТЗОВ “ЧонобильДіагност”
м. Львів
“Львівський банківський
інститут”
м. Львів

Передвиборча програма
Ліберальна партія України (ЛПУ) – це масова політична організація прихильників свободи та
неухильного зростання добробуту громадян.
Лібералізм виник як пряме продовження багатовікової традиції вільного мислення і боротьби за
свободу.
Він утверджувався у боротьбі проти політичного свавілля і тоталітаризму, економічного гноблення та
духовного поневолення людини, послідовно стверджуючи суверенні права людини та свободу особистості.
Львівська міська організація Ліберальної партії України, як політична сила, що стоїть на засадах
свободи та народовладдя, виступає за:
• децентралізацію влади на теренах м. Львова, та надання ширших повноважень органам місцевого
самоврядування;
• розробку та впровадження стратегічного, багаторічного плану розвитку регіону із залученням до
обговорення та реалізації широких кіл громадськості;
• створення системи органів контролю за розподілом земельних ресурсів та перегляд законності передачі
великих масивів земельних, лісових ресурсів у приватне володіння на Львівщині;
• створення органів по вивченню питання із розпаювання земель та приватизації майна в Львівської
області;
• створення дієвих механізмів по боротьбі із корупцією в органах державної влади, місцевого
самоврядування, правоохоронних органів тощо;
• впровадження системи виділення бюджетних коштів на підтримку та розвиток села, згідно якої кошти
розподілятимуться не за цільовими програмами, а безпосередньо між сільгоспвиробниками пропорційно
обробленим земельним площам та одиницям тваринництва в господарстві;
• забезпечення гідного медичного, культурного, освітнього та соціального обслуговування населення м.
Львова за рахунок впровадження недержавної системи підтримки охорони здоров'я, освіти, науки, культури і
соціальної допомоги нужденним;
• розробку та впровадження системи грошових дотацій працівникам охорони здоров'я та освіти на
Львівщині;
• сприяння проведенню комп'ютеризації міських та сільських шкіл Львівщини;
• розробку та впровадження програм з підтримки малого бізнесу та молодих сімей за рахунок надання
пільгових кредитів;
• вдосконалення та систематизації роботи служб зайнятості у місті й на селі: кожен бажаючий краянин
повинен мати роботу;
• створити дієву систему юридичної підтримки підприємництва на Львівщині, зокрема книговидання,
книгорозповсюдження, культурно-мистецького обслуговування населення регіону.
Виходячи із розуміння політичної, економічної, соціальної, культурної, національної специфіки
Львівщини, Львівська міська організація Ліберальної партії України бере на себе зобов'язання реалізувати
вищевказану програму на рівні представницьких органів місцевого самоврядування, взяти участь у реалізації
позитивних програм інших партій та блоків.
ЧЕРЕЗ ПРАЦЮ НА СЕБЕ ДО ДОБРОБУТУ ВСІХ!
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Комуністична партія України

(№2 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради
№№
з/п

Прізвище, ім'я, по
батькові

Число,
місяць, рік
народження
01.04 1944

Партійність

Посада (заняття)

Член КПУ

Помічник-консультант
народного депутата
України
Доцент кафедри
електронних засобів
інфокомунікаційних
систем
Начальник режимносекретного органу
інституту

Місце роботи

1

Молдован Віктор
Іванович

2

Гоблик Віктор
Васильович

01.02 1950

Член КПУ

3

Грубий Олександр
Якович

18.09 1931

-

4

Синєокий Володимир
Петрович

20.06 1953

Член КПУ

5

Ткаченко Юрій
Миколайович

13.02 1961

Член КПУ

6

Мазур Євген
Серафимович

06.06 1963

Член КПУ

Помічник-консультант
народного депутата
України

7

Черкашин Олег
Федорович

08.12 1934

Член КПУ

8

Кузін Олег
Анатолійович

27.08 1950

Член КПУ

Заступник головного
редактора газети "Вільна
України"
Доцент кафедри фізики
металів і
матеріалознавства

9

Антонова Марина
Садиківна
Лідовська Ольга
Станіславівна
Соколова Тамара
Львівна
Легкун Петро
Митрофанович
Гусельников Микола
Степанович
Барановський Ілля
Казимирович
Мойсеєва Олена
Петрівна

09.02 1962

-

15.05 1975

-

03.08 1945

Член КПУ

ТзОВ "Компанія
ОВАККО"
Складальник верху
взуття
Пенсіонер

07.09 1944

Член КПУ

Пенсіонер

-

23.01 1931

Член КПУ

Пенсіонер

-

18.03 1941

Член КПУ

Пенсіонер

-

18.05 1956

Член КПУ

Опекун, що доглядає за
інвалідом 1-ї гр.

Бойко Олена
Борисівна
Завгородня Леся
Василівна
Сапуга Тарас
Михайлович

18.04 1959

Член КПУ

Тимчасово не працює

27.09 1947

Член КПУ

Пенсіонер

14.04 1951

Член КПУ

Помічник-консультант
народного депутата
України

10
11
12
13
14
15

16
17
18

5

Спеціальний
кореспондент газети
"Комуніст"
Помічник-консультант
народного депутата
України

Виконавчий
комітет
Львівської міської
Ради
Національний
університет
"Львівська
політехніка"
Інститут
регіональних
досліджень НАН
України
Редакція газети
"Комуніст"
Виконавчий
комітет
Львівської міської
Ради
Виконавчий
комітет
Львівської міської
Ради
Редакція газети
"Вільна України"
Національний
університет
"Львівська
політехніка"
Директор
ЛВТП ВАТ
"Прогрес"
-

Залізничний
відділ соціального захисту м.
Львова
Виконавчий
комітет
Львівської міської
Ради

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ ПО ВИБОРАХ В МІСЬКРАДУ 2006 РОКУ
Передвиборна програма Львівської міської партійної організації базується на загальнопартійній
програмі КПУ та обласній передвиборній програмі комуністів по виборах у Львівську обласну Раду.
Програма комуністів Львова конкретизує положення згаданих документів у наступних напрямках.
1. Ми побудували заводи-гіганти - ми їх і відбудуємо. «Сільмаш» і «Автонавантажувач», сотні
радянських заводів, інститутів і КБ Львова, зруйновані і розкрадені «демократами», - знову запрацюють. Це
дасть роботу безробітним, перспективу молоді і пенсії ветеранам.
2. Молодим - майбутнє. Львівські дитсадки, санаторії, всі дитячі установи будуть повернені дітям.
Освіта - безкоштовна; студентам - гарантія праці. Молодим родинам - «Симоненківські кредити життєвого
старту»: народження першої дитини - списано 25 %; другої - 50 %, троє дітей - списаний весь кредит.
3. Працюєш - зароби. У Львові знову з'явиться потреба у доброму працівникові. А місцевий керівник
відповість за підвищення РЕАЛЬНИХ доходів в два рази - до 2010 року. Галичанам буде вигідніше і
спокійніше працювати вдома, ніж за кордоном.
4. Гарантований добробут - кожному. Ціни і тарифи у Львові стануть стабільними. їх рівень буде
радянським і під контролем радянського типу. Пенсія і зарплата - не нижче прожиткового мінімуму. Знову
стане доступним безоплатне житло, а також кредити, пільги і субсидії на індивідуальне будівництво.
Пенсіонер і ветеран, інвалід і сирота, самотня мати і вдова не будуть випрошувати своє законне у
знахабнілого чиновника. Твоя держава заставить держслужбовця працювати на людину. Львівські лікарні
знову стануть безплатними, а ліки - доступними.
5. Львів'янин - це звучить гордо. Ми відновимо древню славу Львова як українського центру
культури, толерантності та екуменізму. Будемо викорінювати антисемітизм, русофобію та анти-комунізм,
визнаємо власні викривлення у минулому, але й рішуче захистимо правду історії. Наша «11-та заповідь» «Людина людині - друг, товариш і брат».
6. Стратегічні галузі промисловості Львова - державі. Державною монополією стануть львівські
спирто-горілчані і тютюнові заводи, сфера зовнішньої торгівлі. Але господар на підприємстві - трудовий
колектив.
7. Львівська влада поверне собі повагу людей. Після політреформи Ради всіх рівнів стануть базовою
ланкою управління. Львів отримає більше повноважень і ресурсів для розвитку області. До Ради ви чесно
оберете не мільйонера і бандита, а справжню еліту нації. Тільки так можна знищити корупцію, створити
ефективний народний контроль за владою.
Комуністи не зрадять, комуністи не підведуть!
Наше гасло - це заклик Петра Симоненка - «З людьми і для людей!».

Всеукраїнське об’єднання „Свобода”
(№3 у бюлетені, за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міськради

№
з/п

Прізвище, ім’я,
побатькові

1.

Павлюк Василь
Михайлович
Гринда Іван Ярославович
Павлюк Степан
Григорович

2.
3.

Число,
місяць, рік
народження
02.03. 1958

Партійність

Посада
(заняття)

ВО „Свобода”

Директор

23.06. 1969
05.09. 1954

ВО „Свобода”
ВО „Свобода”

Менеджер
Завідувач
юридичного відділу

Заступник
генерального
директора
Директор

4.

Плахтій Роман
Анатолійович

22.11. 1963

ВО „Свобода”

5.

Самагальський Яромир
Мирославович
Лопачак Маркіян
Романович

04.04. 1961

ВО „Свобода”

10.06. 1980

ВО „Свобода”

6.

6

Вчитель фізичного
виховання

Місце роботи
ПП „Компанія
Горган”
ПП „Віск”
ОКП Бюро
технічної
інвентаризації
та експертної
оцінки
ДП
„Львівприлад”
ТзОВ „Торговий
дім „Троян””
ПНВЗ ІІІ ступеня
„Школа св.
Софії”

8.

Хомицький Андрій
Романович

15.07. 1982

ВО „Свобода”

9.

Махніцький Олег Ігорович

15.03. 1970

ВО „Свобода”

10.

11.09. 1954

ВО „Свобода”

Головний лікар

13.08. 1963

ВО „Свобода”

Директор

ТзОВ „Живоцвіт”

12.

Шекета Людмила
Дмитрівна
Портухай Богдан
Романович
Кіцера Орест Степанович

Львівська
комерційна
академія
Адвокатське
об’єднання
„Валько і
Махніцький”
КМКПБ №1

2.04. 1954

ВО „Свобода”

13.

Кушнір Тарас Яремович

15.06. 1980

ВО „Свобода”

Інженер з
підготоввки кадрів
Заступник директора

14.

20.07. 1981

ВО „Свобода”

24.11. 1971

ВО „Свобода”

Викладач

16.

Наумко Юрій
Мирославович
Салій Богдан
Теодозійович
Якимів Олег Степанович

Локомотивне
депо ЛьвівЗахід
ТзОВ
„ТОРМеліса”
Приватний
підриємець
ЛНАМ

14.08. 1968

ВО „Свобода”

Комірник

17.

Вовчак Любомира Луківна

10.02. 1958

ВО „Свобода”

Продавець

18.

Семущак Тарас
Романович
Ощіпко Максим
Володимирович
Чорновус Володимир
Омелянович

16.03. 1967

ВО „Свобода”

01.05. 1978

ВО „Свобода”

Редактор

03.09. 1957

ВО „Свобода”

Молодший науковий
співробітник відділення археології

21.
22.
23.

Яремчук Іван Михайлович
Горон Василь Васильвич
Вавринюк Юрій
Романович

16.05. 1931
5.03. 1977
22.12. 1959

ВО „Свобода”
ВО „Свобода”
ВО „Свобода”

24.

Соловей Олег
Ярославович
Дмитрів Назарій
Володимирович
Шевців Юрій Михайлович

28.01. 1961

ВО „Свобода”

Менеджер
Заступник
начальника
управління
Інженер

01.01. 1984

ВО „Свобода”

Студент

02.05. 1985

ВО „Свобода”

Студент

Дацків Андрій
Володимирович
Рапа Віталій Богданович
Пранник Павло
Степанович
Брославский Степан
Степанович
Янків Віктор Тарасович
Строгецький Сергій
Дмитрович
Голуб Наталя
Володимирівна
Краснянський Микола
Васильович
Веселовський Зенон
Петрович

03.07. 1986

ВО „Свобода”

Студент

01.04. 1981
06.02. 1987

ВО „Свобода”
ВО „Свобода”

Директор з продажу
Студент

07.01. 1980

ВО „Свобода”

ПП. „Аркада”
ЛНУ ім. Ів.
Франка
Не працює

08.09. 1985
19.09. 1977

ВО „Свобода”
ВО „Свобода”

Студент

ЛДІФК
Не працює

04.03. 1981

ВО „Свобода”

Касир

ПП. „Віск”

9.04. 1966

ВО „Свобода”

Менеджер

21.04. 1946

ВО „Свобода”

Доцент кафедри
„Ефектронних
засобів ін
формаційнокомп’юте
рних технологгій”

ТзОВ
„ОрмісУкраїна”
НУ „Львівська
Політехніка”

11.

15.

19.
20.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

7

Асистент кафедри
„Економміки
підприємства”
Віцепрезидент,
адвокат

ДП „ФауБеха
Офір”
Локомотиввне
депо ЛьвівЗахід.
Приватний
підприємець
КП „Телекомпанія ЛьвівТБ”
Інститут
Українознавства
ім.І.Крип’якевича
Пенсіонер
ТзОВ „Винява”
Львівська міська
рада
ПП. „Політерм”
ЛНУ ім. І.
Франка
ЛНУ ім. І.
Франка
ЛДІФК

36.

Процюк Віталій
Пилипович

10.02. 1931

ВО „Свобода”

37.

Куречко Ольга
Степанівна
Рибак Оксана Степанівна
Витвицька Галина
Дмитрівна

03.08. 1946

ВО „Свобода”

27.12. 1983
10.01 1965

ВО „Свобода”
ВО „Свобода”

Панчишин Мирослав
Іванович

24.07. 1941

ВО „Свобода”

38.
39.
40.

Робітник

Львівська
наукова
бібліотека
ім.В.Стефаника
Пенсіонер

Студентка
Інспектор ГРП

ЛНУ ім. І.Франка
Галицький
райвідділ міліції
м.Львова
Пенсіонер

ВИБОРЧА ПРОГРАМА ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ОБ’ЄДНАННЯ “СВОБОДА”
1.Розробка та затвердження генеральної концепції розвитку м. Львова.
2.Прозорість влади, боротьба з корупцією та бюрократизмом.
3.Створення муніципального банку м. Львова.
4. Наведення порядку в мовному середовищі м. Львова.
5.Впровадження альтернативного джерела енергозабезпечення для освітлення вулиць м. Львова.
6.Прийняття програми соціального будівництва.
7.Розвиток відпочинково-розважальної структури м. Львова, та фінансове забезпечення її реалізації
(басейни, концертний зал і т.д.)
8.Запровадження програми „Львів історичний”.
9.Втілення програми „Чистий Львів”
10.Реорганізація, ліцензування, ЖЕКів, та впровадження альтернативних систем обслуговування
господарства м. Львова.
11.Вдосконалення транспортної інфраструктури м. Львова.
12.Реформувати медицину Львова враховуючи специфіку міста.
13. Ліквідувати символи комуністичного тоталітаризму.
14. Адаптація програми міста під потреби неповносправних громадян м. Львова.

Український народний блок Костенка і Плюща
(№4 у бюлетені, за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради

№
з/
п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Число,
місяць, рік
народженн
я
24.09.1950

Партійніст
ь
УНП

Посада (заняття)

Місце роботи

Заступник
начальника
управління у
справах
поліграфії та
телерадіопростор
у
Проректор з
господарськокомерційної
діяльності
Голова правління

Львівська обласна
державна адміністрація

1

Кужелюк Юрій
Анатолійович

2

Лясковська Віра Дмитрівна

17.12.1938

УНП

3

Кадушкевич Володимир
Євгенович

22.03.1967

УНП

4

Гірняк Володимир
Олегович

02.10.1977

УНП

Генеральний
директор

5

Кондрат Андрій Петрович

04.04.1970

УНП

Директор

8

Львівський державний
інститут фізичної
культури
ТзОВ «Інвестиційна
Компанія «КомфортІнвест»
ТзОВ ,,Юридичноінвестиційна компанія
,,Правосвіт’’
ПП «Компанія «ТерраЗахід»

6

Андрусишин Роман
Петрович

16.12.1961

УНП

Начальник

7

Гавришкевич Ігор
Степанович
Баляс Михайло
Степанович
Миськів Василь Іванович

13.03.1955

УНП

Директор

08.03.1950

УНП

14.04.1955

УНП

Комерційний
директор
Начальник

Саврук Володимир
Степанович
Тимчак Ярослав
Володимирович

24.12.1969

УНП

Директор

09.05.1971

УНП

17.05.1955

УНП

14.11.1967

УНП

12.03.1945

УНП

Приватний
підприємець
Головний лікар

31.10.1977

УНП

Директор

11.01.1979

УНП

17

Цьвок Володимир
Іванович
Візняк Ярослав
Ярославович
Наконечний Ігор
Андрійович
Зозуляк Андрій
Михайлович
Шпек Василь
Володимирович
Жила Богдан Михайлович

Доцент кафедри
олімпійського і
професійного
спорту
Директор

29.07.1960

УНП

Виконавчий
директор
Заступник голови

18

Возна Ірина Євгенівна

20.07.1980

УНП

Начальник

19

Степанишин Володимир
Іванович

01.11.1955

УНП

Доцент

20

Скоп Андрій Львович

21.02.1975

УНП

21

Біловус Мирослав
Степанович
Камінецький Максим
Ярославович

15.06.1961

УНП

Заступник
генерального
директора
Директор

17.05.1974

УНП

23
24

Антоняк Юрій Тарасович
Миляник Тарас
Богданович

31.01.1958
12.02.1983

УНП
УНП

25
26

Яківців Наталя Зеновієвна
Шиприкевич Дмитро
Семенович
Пугач Микола Дем’янович

14.01.1967
05.11.1982

УНП
УНП

22.04.1946

УНП

Олійник Василь
Михайлович
Любицький Григорій
Миколайович
Садовська Ганна
Євгенівна

01.01.1958

УНП

Лаборант
Тимчасово не
працює
Головний
метролог
Вчитель історії

17.08.1949

УНП

Директор

23.03.1967

УНП

Юрист

8
9

10
11

12
13
14
15
16

22

27
28
29
30

9

Консультант
першого
заступника голови
Львівської ОДА
Вчитель
Лікар-інтерн

Відділ генерального
плану Львівської
міської ради
ЛКП «Музей-заповідник
«Личаківський цвинтар»
СТ «Народна трогівля»
Управління
капітального
будівництва Львівської
міської ради
ТзОВ ,,Рейдер’’
Львівський державний
інститут фізичної
культури
ЛДСКБ «Топаз»

Комунальна 1-ша
міська поліклініка
ПНВП «Зозуля»
ТзОВ «Житловобудівельна компанія»
Личаківська районна
адміністрація
Відділ кредитування
корпоративних клієнтів
ЗГРУ КБ «Приватбанк»
Кафедра
матеріалознавства
Львівського
національного
лісотехнічного
університету
ТзОВ «Львівська
газета»
ТзОВ «Джентрі»
Львівська ОДА

СЗОШ № 97
3-я міська комунальна
стоматологічна
поліклініка
СШ № 63
ФМІ НАН України
СШ № 13
СШ № 57 ім. Короля
Данила
ПП «Галтуртранс»

31

Линда Іван Степанович

07.07.1981

УНП

Аспірант

32

Музика Оксана Ігорівна

08.11.1983

УНП

33

Степанюк Віктор
Олександрович

22.06.1987

УНП

Тимчасово не
працюю
Студент

34

Волошин Віталій
Андрійович
Мартиненко Ігор
Сергійович
Стельмах Уляна
Михайлівна

23.05.1972

УНП

Інженер

Економічний
факультет,
ЛНУ ім.. І. Франка
ФМІ НАН України

10.02.1957

УНП

Директор

МПК Гната Хоткевича

26.06.1983

УНП

голова

Діденко Єлизавета
Анатоліївна
Марковський Ростислав
Ігорович
Крупей Микола Ігорович

02.11.1977

УНП

12.06.1984

УНП

19.12.1983

УНП

Науковий
працівник
Тимчасово не
працює
студент

Товариство Червоного
Хреста Залізничного
району м. Львова
Львівська галерея
мистецтв

Германович Юрій
Романович
Гаврилишин Василь
Михайлович
Акуліч Віктор Вікторович

10.06.1982

УНП

02.01.1954

УНП

03.12.1972

УНП

Калаталюк Іван
Федорович
Бутинець Михайло
Богданович
Ковнацька Ірина
Василівна
Городиловський Ярослав
Зенонович

25.01.1945

УНП

23.09.1965

УНП

22.01.1941

УНП

Тимчасово не
працює
Заступник
директора
Тимчасово не
працює
Лікар

19.12.1946

УНП

Директор

25.01.1969

УНП

48

Кунь Володимир
Михайлович
Чінка Тетяна Степанівна

20.09.1975

УНП

Приватний
підприємець
Викладач

49

Лалак Назар Миколайович

02.06.1983

УНП

50

Стецюк Оксана Василівна

17.06.1977

УНП

Тимчасово не
працює
Асистент

51

Гамкало Михайло
Зенонович
Титар Василь Андрійович
Крупін Сергій
Валентинович
Моцко Володимир
Григорович
Лапицький Володимир
Володимирович
Хаман Михайло
Дмитрович
Лисцев Олександр
Володимирович
Федець Андрій
Володимирович

11.11.1976

УНП

Доцент

30.03.1958
21.01.1971

УНП
УНП

26.01.1938

УНП

Директор
Територіальний
менеджер
Пенсіонер

01.12.1977

УНП

Торговий агент

ПМП «Амос»

17.04.1958

УНП

Директор

СО
«Львівенергосервіс»

14.12.1980

УНП

21.10.1971

УНП

Приватний
підприємець
Начальник

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

52
53
54
55
56
57
58

10

Менеджер по
постачанню
Директор

ЛНА «Ветеринарної
медицини»

Львівський військовий
інститут НУ «Львівська
політехніка»
ТзОВ «Фінанс-Плюс»
СШ № 38

ЗАТ «Львівська швейна
фабрика»
1-ша міська лікарня
ім.Князя Лева
Будинок школярів
Шевченківського
району
Молодіжний
навчальний центр ім..
Святого І. Боско
Кафедра географії
України, ЛНУ ім.. І.
Франка
Кафедра туризму ЛНУ
ім.. І. Франка
СЗШ № 100
ТзОВ «Консумер
Трейдінг Компані ЛТД»

Відділ перевезення
валютних цінностей
організації інкасації,

Управління НБУ у
Львівській області
59

Лозинський Олег
Ярославович
Пастирський Олег
Ярославович
Каньовський Павло
Михайлович
Нагай Михайло
Васильович
Галімурка Валентина
Орестівна
Антонищак Андрій
Федорович
Чоп Василь Йосипович

21.01.1983

УНП

01.01.1973

УНП

Тимчасово не
працює
Заступник голови

25.10.1948

УНП

Директор

Личаківська районна
адміністрація
СЗШ № 83

19.10.1969

УНП

18.03.1978

УНП

Завідувач
наукового відділу
Касир

ЛКП «Музей-заповідник
«Личаківський цвинтар»
ПП «БАЮР»

23.06.1969

УНП

ПП «Владокс»

18.12.1957

УНП

20.11.1981

УНП

67
68

Артемович Андрій
Богданович
Цар Омелян Михайлович
Гадзаман Оксана Олегівна

19.06.1950
15.07.1985

УНП
УНП

Заступник
директора
Провідний
диспечер
Тимчасово не
працює
Директор
Студент

69

Бакович Назар Петрович

29.09.1978

УНП

Юрисконсульт

70

Котис Олег Михайлович

08.02.1982

УНП

71

Галайко Роман Йосипович

22.01.1955

УНП

72

Олексів Богдан
Семенович
Клим Андрій
Володимирович
Нестерович Людмила
Іванівна
Єфименко Тимофій
Іванович

02.04.1976

УНП

Менеджер із
зв’язків з
громадськістю
Заступник голови
з економічних
питань
Директор

16.08.1972

УНП

Постачальник

15.02.1950

УНП

Завідуюча

21.02.1951

УНП

Федьків Володимир
Миколайович
Бєлов Юрій Васильович
Давид Ольга
Володимирівна

26.01.1969

УНП

Суб’єкт
підприємницької
діяльності
фізична особа
Директор

18.09.1945
01.06.1976

УНП
УНП

Директор
Аспірант

Мищук Юрій Вікторович
Лукасевич Михайло
Михайлович
Новальнєва Анна
Володимирівна

16.05.1971
02.09.1981

УНП
УНП

24.10.1984

УНП

Юрисконсульт
Тимчасово не
працює
Студент

60
61
62
63
64
65
66

73
74
75

76
77
78
79
80
81

ЛП ЗАТ «Оболонь»

СШ № 31
Юридичний факультет,
ЛНУ ім.. І. Франка
ВАТ
«Південьзахіделектром
ережбуд»
ТзОВ ,,Юридичноінвестиційна компанія
,,Правосвіт’’
Об’єднання
«Львівоблагропромбуд
»
Гамаліївська СШ І-ІІ
ступенів
ЛКП «Музей-заповідник
«Личаківський цвинтар»
Педіатричне відділення
3-ї міської лікарні

СШ № 71
СШ № 50
Факультет
журналістики ЛНУ ім.
І.Франка
ЛФ ТзОВ «Аквілон»
Факультет прикладної
математики та
інформатики ЛНУ ім.. І.
Франка

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО БЛОКУ КОСТЕНКА І ПЛЮЩА
НА ВИБОРАХ ДО ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 26 БЕРЕЗНЯ 2006 Р.




Забезпечити розробку та затвердження у 2006 році Стратегічної програми розвитку міста на період до
2020 року.
Завершити реконструкцію систем водопостачання та водовідведення.
Зменшити втрати води у м. Львові з 36 до 20%.
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Модернізувати енерго- та теплозабезпечення міста на засадах енергоощадності і стабілізувати ціни на
тепло та гарячу воду. Добудувати ТЕЦ-2, збудувати на її базі сміттєпереробний завод з виробництва
біопалива.
Забезпечити своєчасний і якісний ремонт доріг, внутрішньоквартальних проїздів.
Достойно організувати святкування 750-річчя Львова та відзначення 150 - річчя від народження
Івана Франка.
Будувати житло для соціально незахищених громадян, військовослужбовців, черговиків, забезпечити
реалізацію пільгових молодіжних житлових кредитів через спрощене надання земельних ділянок.
Оптимізувати рух автотранспорту для розвантаження центральної частини. Поступово забезпечити
безперешкодне пересування інвалідів. Впорядкувати паркування авто. Відкрити нову трамвайну
лінію до Сихівського масиву та тролейбусну – до Рясне - 2.
Забезпечити належне освітлення міста.
Реформувати систему експлуатації житла. Забезпечити виконання програми „Дахи”, реконструкції
балконів, ремонт і заміну ліфтів.
Узаконити межі земель Львова, які розташовані за адміністративними межами міста і фактично є у її
користуванні, зокрема зелені масиви довкола Львова, вільні ділянки.
Завершити корегування Генерального плану з врахуванням усіх містобудівних, соціальних та
екологічних вимог, подальше будівництво вести відповідно до Генплану.
Щорічно збільшувати кошти на ремонт лікарень та шкіл, поліпшення умов праці лікарів та вчителів,
утримання та закупівлю транспорту. У співпраці з благодійними організаціями та меценатами
відкрити міський хоспіс.
Відновити мережу дитячих садків відповідно до потреб населення. Збудувати сучасний дошкільний
заклад у Сихівському районі.
Забезпечити фінансування соціальних програм. Максимально сприяти громадським організаціям
соціального спрямування.
З метою створення нових робочих місць та збільшення надходжень до бюджету, впровадити
ефективну систему стимулювання розвитку бізнесу — від оформлення документації до залучення
інвестицій.
Налагодити паритетну співпрацю з бізнесом, заохочувати меценацтво.
Розробити довгострокову Програму розвитку туризму у Львові. Максимально підтримувати і сприяти
культурі та мистецтву, збереженню історичної забудови.
Залучити інвестиції у будівництво сучасного виставкового комплексу, концертного залу, палацу
льодових видів спорту, аквапарку.
Припинити ущільнення існуючої житлової забудови, знищення насаджень, природних водоймищ,
спортивних і дитячих майданчиків. Львів повинен відповідати міжнародним стандартам якості
міського середовища.
Впорядкувати парки і сквери, зони відпочинку, в тому числі з врахуванням потреб громадян з
обмеженими фізичними можливостями.

Партія „Реформи і порядок”

(№5 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради
№
з/п
1.
2.

Прізвище, ім’я,
по батькові
Стецьків Тарас
Степанович
Бас Олег
Миколайович

Число,
місяць і рік
народження
07.06.1964

Партійність

Посада
(заняття)

Місце роботи

ПРП

Народний
депутат України
Помічний
консультант
народного
депутата
України
Заступник
головного
редактора
Директор

ВРУ

25.05.1963

ПРП

3.

Смірнов Сергій
Анатолійович

16.05.1975

ПРП

4.

Панас Андрій
Степанович
Ситник Тарас
Ігорович

27.06.1971

ПРП

21.031971

ПРП

5.

Голова ради
товаритсва
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Львівська міська рада

Видання „Львівської
газети”
ТзОВ „Львів Центрбуд”
АТЗТ „Технопарк
ЛЗТА”

6.

Бурячок Олег
Миколайович

19.02.1949

ПРП

7.

Друль Орест
Романович
Лозинський Мар’ян
Володимирович

12.05.1960

позапартійний

02.01.1957

позапартійний

Завійський
Володимир
Григорович
Федоренко Андрій
Степанович
Гупало Олег
Григорович
Лунь Андрій
Володимирович
Семерак Максим
Михайлович

10.10.1960

ПРП

Комерційний
директор

01.05.1969

ПРП

директор

СП ТзОВ „Сармат”

6.07.1953

ПРП

15.10.1971

ПРП

10.08.1976

ПРП

Завідувач
кафедри
Приватний
нотаріус
Молодший
науковий
співробітник

14.

Бурий Андрій
Романович

29.01.1981

позапартійний

юрист

15.

Шостак Ігор
Михайлович
Шмагло Катерина
Іванівна

21.08.1962

УРП Собор

директор

Львівська державна
фінансова академія
Львівський міський
нотаріальний округ
Інститут патології крові
та транфізійної
медицини АНН
України
Регіональний
громадський
благодійний фонд
„Право і Демократія
Фірма „Лаверна”

06.12.1982

позапартійна

юрист

Ломаківський Юрій
Володимирович
Омельчук Марія
Миколаївна

02.04.1979

ПРП

директор

05.04.1949

ПРП

Мартин Володимир
Васильович
Петрик Владислав
Мар’янович
Кравець Роман
Романович
Овчарук Ігор
Ростиславович

27.07.1946

ПРП

24.04.1962

ПРП

17.07.1979

ПРП

Помічник
консультант
народного
депутата
України м.
Косіва
Директор
представництва
Старший
спеціаліст
безробітний

03.06. 1962

ПРП

8.

9.
10.
11.
12.
13.

16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

Головний
спеціаліст
секретаріату
Виконавчий
директор
проректор

Львівська міська рада
Інститут розвитку
міста
Львівський
національний
університет ім.
Ів.Франка
ТзОВ „Інтертрак-плюс”

Регіональний
громадський
благодійний фонд
„Право і Демократія”
ТзОВ „БІК Квартал”
Львівська міська рада

ЗАТ „Страхова
компанія „ Велес
АТ „Кредит Банк
(Україна)”

Тимчасово не
працює

ВИБОРЧА ПРОГРАМА
ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПАРТІЇ „РЕФОРМИ І ПОРЯДОК”
Будувати, діяти і жити!
Партія „Реформи і Порядок” є політичною силою, яка основою своєї сьогоднішньої діяльності бачить
побудову громадянського суспільства.
Ми йдемо на вибори для того, щоб реформувати систему влади та забезпечити для Львова розвиток
економіки, соціальної політики, відродити велич і славу Львова та утвердити місто на провідних позиціях в
країні.
ЗМІНА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
Влада повинна бути не тільки елементом управління та самоорганізації громадян, але й забезпечувати
розвиток національних інтересів.
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Виконавча влада та органи місцевого самоврядування мають працювати в інтересах громадян. Має
бути створене «єдине вікно» для надання адміністративних послуг громадянам. Паралельно має бути
створено інституції дієвого громадського контролю, які унеможливлять зловживання владою.
Має бути посилено роль самоврядних громад. Регіони та міста повинні отримати більше повноважень
та засобів для вирішення власних місцевих проблем.
Судова влада має будуватися на принципах справедливості та прозорості судових процедур,
професіоналізмі, незалежності та неупередженості суддів. Має бути створений єдиний публічний реєстр
судових рішень та забезпечений вільний доступ до нього усіх громадян.
ВІДКРИТІСТЬ ВЛАДИ У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ
Ми ставимо за мету добитися прозорості та відкритості влади в системі прийняття рішень Зрозумілості, законності, обгрунтованості та справедливості в тарифоутворенні, Відкритості і прозорості
економічних тендерів на здійснення державних замовлень та робіт. Впорядкування земельних питань – земля
має продаватися через відкриті аукціони, порядок її використання має бути чітко затверджений. Має бути
створений дієвий механізм контролю за її використанням.
УЧАСТЬ ГРОМАДИ В ДІЯЛЬНОСТІ ВЛАДИ
Ми добиватимемося обов’язкової участі громади в прийнятті важливих для регіону і громади речей –
бюджет, стратегія розвитку, містобудівельна концепція. Призначення людей на ключові посади має
відбуватися відкрито, публічно та на конкурсних засадах. Ми добиватимемося обов’язковості щорічних
відкритих звітів представників влади за зроблену роботу.
ЕКОНОМІКА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Для розвитку економічного потенціалу Львова ми добиватимемося створення привабливих умов для
великих інвестицій, які здатні оживити економіку регіону та забезпечити громадян робочими місцями.
Основою діяльності також має стати сприяння для розвитку місцевого виробника, система мікрокредитування
та впровадження інноваційних технологій;
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ РЕГІОНУ
Львів та Львівщина є фактично воротами України в Європу. Ми добиватимемося включення нашого
регіону в системи міжнародної співпраці в галузі економіки, торгівлі, інформаційних технологій, культури та
освіти, створення легальних умов для працевлаштування наших громадян за кордоном та захисту їхніх
соціальних прав у країнах перебування.
РІВНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ.
Усі члени суспільства повинні мати право на безкоштовну невідкладну та базову медичну допомогу,
базову освіту та можливість доступу до безкоштовної вищої освіти, доступ до необхідної інформації. При
цьому кожен громадянин повинен мати вибір якості і обсягу послуг та шляхів самореалізації.

Блок „Євген Марчук – Єдність”

(№ 6 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Прізвище, ім'я
та по батькові
особи
Ваврисюк Юрій
Борисович
Кущак Анна
Іванівна

Число,
місяць, рік
народження
03.07.1949

Іваськевич
Юрій
Володимирович
Молокус
Василь
Васильович
Микитин Анна
Іванівна

13.01.1966

Колодко
Василь
Іванович
Гасанов Ельхан
Ізафеддінович

10.02.1968

22.06.1961

Партійність
Партія
Свободи
Солідарність
жінок
України
Партія
Свободи

Відом.
про
освіту
вища

Посада
(заняття)

Місце роботи

психолог

вища
вища

Заступник
генерального
директора
Директор

в/ч 4114 ВВ МВС
України
Західноукраїнська
аграрно-промислова
біржа
Облспецмедпостачання
ГУ ОЗ Львівської
облдержадміністрації
ПП “ВВМТехгазбудсервіс”

20.12.1962

Партія
Свободи

вища

Директор

07.01.1956

Солідарність
жінок
України
Партія
Свободи

вища

Директор

СП “Піцца-Пронто”

вища

Юрисконсульт

НАК Нафтогаз України
ДП Львівтрансгаз

Партія
Свободи

вища

Приватний
підприємець

Приватний підприємець

18.03.1964

14

8
9
10

Птицин Петро
Андрійович
Рудий Віталій
Романович
Чобан Роман
Олексійович

04.07.1963
05.08.1973
14.02.1977

Партія
Свободи
Партія
Свободи
Партія
Свободи

вища

—

тимчасово не працює

вища

Заступник
директора
Приватний
підприємець

ПП “ВВМТехгазбудсервіс”
Приватний підприємець

середня

Партія екологічного порятунку „Еко+25%”
(№7 у бюлетені, за результатами жеребкування)
Виборчий список партії до Львівської міської ради

№
з\п

Прізвище, ім‘я, побатькові

1.

Адамовський
Микола Григорович
Вергелес Тетяна
Володимирівна
Ященко Антоніна
Михайлівна

2.
3.

Число,
місяць, рік
народження
03.08.1947 р.

Партійність
Позапартійний

18.02.1960 р.

Посада
(заняття)

Позапартійна

Перший
проректор
Журналіст

Національний лісотехнічний
університет України
Непрацююча

31.01.1946 р.

Позапартійна

Професор

Львівський національний
медичний університет ім.
Данила Галицького,
кафедра гістології
Львівське міське товариство
інвалідів Львівської
обласної асоціації інвалідів
Товариство з обмеженою
відповідальністю „Західенергозбереження”

4.

Поліщук Феодосій
Борисович

27.08.1933 р.

Позапартійний

Голова

5.

Кіндзера Роман
Петрович

22.01.1968 р.

Директор

6.

Дашо Юрій
Андрійович
Крошняк Богдан
Володимирович

16.09.1947 р.

Член
політичної
партії „Партія
екологічного
порятунку
„ЕКО+25%”
Позапартійний

27.07.1946 р.

Позапартійний

8.

Медвецький
Тарас Стефанович

07.08.1971 р.

Позапартійний

Заступник
голови начальник
відділу

9.

Корчемлюк
Олександр
Юрійович

22.08.1972 р.

Тренервикладач

10.

Войтків Станіслав
Володимирович

02.01.1954 р.

Член Партії
екологічного
порятунку
„ЕКО+25%”
Позапартійний

11.

Юраш Андрій
Васильович

17.01.1969 р.

Позапартійний

Доцент

7.

Місце роботи
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Головний
лікар
Генеральний
директор

Заступник
директора головний
конструктор

Комунальна інфекційна
клінічна лікарня м.Львова
Регіональна науковопромислова асоціація
„Галавто”
Представництво
Державного комітету
України з питань
регуляторної політики та
підприємництва у Львівській
області
Львівська обласна
організація Фізкультурноспортивне товариство
„Динамо”
Дочірне підприємство
„Науково-технічний центр
„ЛУАЗ” Відкритого
акціонерного товариства
„Луцький автомобільний
завод”
Львівський національний
університет ім. Ів. Франка,
кафедра радіомовлення та
телебачення

12.

Козак
Стефан Григорович

03.09.1949 р.

Позапартійний

Голова
правління

13.

Гузар
Олександр
Володимирович
Юнко
Михайло Дмитрович
Кісіль
Йосиф Федорович
Шукель
Ігор Володимирович

16.07.1958 р.

Позапартійний

Генеральний
директор

18.02.1948 р.

Позапартійний

10.03.1950 р.

Позапартійний

Технічний
директор
Директор

13.03.1958 р.

Позапартійний

Доцент

17.

Возняк Ярослав
Володимирович

15.07.1963 р.

Позапартійний

Генеральний
директор

18.

Кириленко
Юрій Степанович

05.11.1963 р.

Позапартійний

19.

Флерчук Микола
Миколайович

13.08.1978 р.

Позапартійний

Консультант
з правових
питань
Менеджер

20.

Нагірний Андрій
Мирославович

07.06.1966 р.

Позапартійний

Директор

14.
15.
16.

Львівська міська громадська
організація „Скнилівська
трагедія”
Науково-виробнича
корпорація „Клімат-Сервіс”
Відкрите акціонерне
товариство „Гірхімпром”
Приватне підприємство
„Віднова”
Національний лісотехнічний
університет України,
кафедра ландшафтної
архітектури, садовопаркового господарства та
урбоекології
Спільне українськопольське товариство з
обмеженою
відповідальністю
„Древляни”
Інвестиційна компанія
„Укрінвест”
Спільне підприємство
товариства з обмеженою
відповідальністю „ВокаЛьвів”
Товариство з обмеженою
відповідальністю
„Торгівельно-сервісне
підприємство „Фея-Сервіс”

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
„ПАРТІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОРЯТУНКУ „ЕКО+25%”
Основні засади ЕКО+25%:
1. Екологія
2. Економіка
3. Культура
4. Освіта
5. Охорона здоров’я
Екологія – безпечні умови проживання.
Економіка – добробут в кожному домі.
Культура – збереження та примноження культурної та духовної спадщини.
Освіта – якісна освіта для всіх.
Охорона здоров’я – доступне медичне обслуговування.
1.
2.
3.
4.
5.

Наші пріоритети:
Сім’я
Молодь
Здоров’я нації
Економічний розвиток
Духовність
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ЕКО+25% – це символ, рух, який спрямований активізувати громаду нашого краю на визначення
бачення розвитку нашого міста. Це символ, котрий відображає спосіб мислення направлений на здоровий
спосіб життя всієї громади.
Ми підтримуємо передвиборчу Програму Президента України „10 кроків на зустріч людям”,
переконані, що Україна гостро потребує побудови суспільства соціальної справедливості, де у молоді є
реальні перспективи, а людям літнього віку гарантовані захист і піклування. Де нормою є справедливі
правові, екологічні й економічні умови життя та праці, доступний і гарантований державою безкоштовний
освітній мінімум, ефективна пенсійна система й медицина.
Ми закликаємо відкинути політичні пристрасті і об’єднатися в ім’я вищої цінності – Людини, її
здоров’я та процвітання на власній землі сьогодні та в майбутньому.
Екологія – забезпечення природних та невід’ємних прав Людини на здорове довкілля. Винесення з
території міста промислово небезпечних виробництв, будівництво транспортних розв’язок для зменшення
забруднення повітряного середовища, зменшення антропогенного, урбанізованого навантаження на природні
екосистеми. Вирішення проблеми водопостачання міста, люди мають споживати чисту воду у достатній
кількості.
Економіка – перетворення Львова на край сталого інвестиційного розвитку, формування нового
фінансово-інвестиційного центру України. Створення сприятливого економічного клімату для розвитку
банківських, страхових та інших фінансових установ, подальший розвиток агро переробних підприємств.
Культура – перетворення Львова на центр культурного, національного та духовного розвитку України.
Освіта – виховання з молодого покоління національно-свідомих людей, розвиток Львова як території
знань.
Охорона здоров’я – забезпечення гідної уваги з боку держави не тільки на лікування, але і на
попередження виникнення захворювань за рахунок екологічного міста.
МИ ДОМАГАЄМСЯ:
• реалізація комплексних заходів для забезпечення екологічної безпеки Львова та його громади.
• визнання права Львова на екологічні відшкодування згідно Кіотського протоколу.
• розвитку системи економічного стимулювання природоохоронної діяльності та діяльності
недержавних екологічних фондів.

Блок Наталії Вітренко “Народна опозиція”
(№8 у бюлетені, за результатами жеребкування)

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
БЛОКУ НАТАЛІЇ ВІТРЕНКО “НАРОДНА ОПОЗИЦІЯ”
ПРОГРЕСИВНОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
ТА ПАРТІЇ “РУСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ” (РУСЬ)
НА ВИБОРАХ ДЕПУТАТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 26 БЕРЕЗНЯ 2006 РОКУ
Міське господарство Львова знаходиться у глибокій кризі. Подолання її – повинно стати головним
завданням новообраного складу Львівської міської ради. З цією метою ми будемо наполягати, щоб міська
рада здійснила такі заходи:
1.
Розробити та реалізувати цільову економічну програму відновлення машинобудівного комплексу
міста.
2.
Докорінно змінити структуру міського бюджету, ліквідувавши в ньому паразитичні витрати
(надмірні представницькі, на дорогі іномарки, облаштування чиновницького апарату тощо). Не допускати
зростання цін на житлово-комунальні послуги.
3.
Домогтися прийняття Верховною Радою та Кабінетом Міністрів України спеціальної постанови,
передбачивши в ній виділення не менше 1 млрд. грн. до 2010 року на розвиток міського господарства Львова.
4.
Відновити практику комплексного планування соціально-економічного розвитку Львова з
застосуванням новітніх комп’ютерних технологій, балансових методів, лінійного програмування.
5.
Здійснити програму подолання у Львові дитячої безпритульності та жебрацтва.
6.
Не менше ніж у 3 рази збільшити житлове будівництво для львів’ян. За рахунок коштів міської
громади здійснити програму: “Житло – молодим сім’ям та ветеранам”.
7.
Протягом 1,5 року реконструювати і поновити роботу міського Клубу творчої молоді імені
Володимира Івасюка.
8.
Провести інвентаризацію приватизованих об’єктів, викоренити бюрократичні обмеження для
розвитку індивідуального підприємництва.
9.
Реалізувати програму “Зайнятість” по подоланню безробіття у Львові.
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Всеукраїнська партія народної довіри
(№9 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради

№

Піззвище, ім'я,по
батькові

Число,
місяць, рік
народження

Партійність

Посада
(заняття)

Місце роботи

1. Гром Михайло Іванович 10.11.1941

Член
ВпНД

військовий
пенсіонер

2. Гоянюк Євгеній
Йосифович

02.05.1971

Член
ВпНД

комерційний
директор

СП «ТзОВ ПОЛІ»

3. Поплавська Ксенія
Вікторівна

13.03.1982

Член
ВпНД

студент

Програма
парламентського
стажуванняВерховна Рада

4. Кузнецова Олена
Романівна

10.03.1969

Член
ВпНД

тренер-викладач

по догляду за дитиною

5. Кузнецов Сергій
Васильович

13.03.1955

Член
ВпНД

менеджер ЗЕД

тимчасово не працює

6. Вовк Володимир
Миколайович

26.04.1984

Член
ВпНД

оператор

ВАТ «КОНЦЕРН
ГАЛНАФТОГАЗ”
ДП
“ЛЬВІВНАФТОПРОДУКТ”

7. Струк Руслана
Василівна

14.11.1972

Член
ВпНД

вчитель
СШЗ №30
української мови та
літератури

8. Марфлюк Олександр
Йосифович

20.06.1983

Член
ВпНД

менеджер

БК «КОМФОРТ БУД-1»

Українська національна асамблея

(№10 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради

№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

1

Шухевич ЮрійБогдан
Романович
Бадяк Сергій
Богданович
Савчук Лідія
Ярославівна

2
3

4
5
6

Число,
місяць і рік
народження
28.03.
1933 р.

Партійність

Посада (заняття)

член УНА

Голова УНА

16. 01.
1972 р.
17. 08.
1954 р.

безпартійний
безпартійна

приватний
підприємець
директор

Томашівський
Ярослав
Григорович
Токар Оксана
Полікарпівна

06. 06.
1968 р.

безпартійний

тимчасово непрацюючий

24. 02.
1952 р.

безпартійна

завідувач

Бабяк Віталій
Євгенович

19. 03.
1978 р.

член УНА

тимчасово непрацюючий

18

Місце роботи

Львівська
спеціалізо
вана
СШ № 2

КП „Міжлікарняна
аптека № 269”

7

Бедрій Ігор
Іларіонович
Кушпіт Михайло
Миколайович
Сугаченко
Руслан
Валентинович
Созданська
Юлія Вікторівна
Коростіль Ігор
Федорович

06. 06.
1966 р.
22. 11.
1967 р.
15. 10.
1964 р.
28. 11.
1971 р.
04. 04.
1958 р.

безпартійний

12

Цяпало Роман
Михайлович

22. 12.
1967 р.

безпартійний

13

Сухоребрий
Сергій Петрович

29. 10.
1953 р.

безпартійний

14

Копанецький
Анатолій
Володимирович
Ферцович Таїсія
Олексіївна
Петрик Степан
Йосифович
Клос Василь
Іванович

31. 05. 1960р.

член УНА

05. 01.
1978 р.
18. 08.
1958 р.
04. 04.
1944 р.

безпартійна
член УНА

18

Верес Євген
Миколайович

20. 02.
1959 р.

безпартійний

19

Яковенко Сергій
Вячеславович

27. 06.
1982 р.

безпартійний

20

Пастернак
Любомир
Іванович
Синюк Вячеслав
Іванович

03. 01.
1961 р.

член УНА

28. 01.
1957 р.

безпартійний

Волович Олег
Борисович
Петруха Микола
Степанович

09. 08.
1941 р.
22. 10.
1961 р.

член УНА

24

Закорчемний
Назар
Андрійович

09. 11.
1986 р.

член УНА

25

Голуб Дмитро
Дмитрович

31. 10.
1965 р.

член УНА

8
9
10
11

15
16
17

21

22
23

член УНА

підприємець

безпартійний
член УНА

тимчасово непрацюючий
тимчасово непрацюючий

член УНА

тимчасово непрацююча
заступник голови
правління ВАТ ЛЗ
„Металіст”
начальник
відділу судової роботи
юридичного
управління Львівської
міської Ради

безпартійний

член УНА

19

заступник
директора СП „Галка
Лтд”
тимчасово непрацюючий
тимчасово непрацююча
Приватний
підприємець
начальник
цеху
СП „Галка Лтд”
доцент Львівської
Національної Академії
ветеринарної
медицини
студент юридичного
факультету ЛНУ ім.
Ів.Франка
тимчасово непрацюючий
заступник
комерційно
го директора ТзОВ
„Жнець”
тимчасово непрацюючий
старший
оператор млина
ТзОВ „Жнець”
студент Львівського
автомобільношляхового технікуму
тимчасово непрацюючий

ПП «Жарптиця»

ВАТ „Лівівський завод
„Металіст”
Відділ
судової роботи
юридичного
управління
Львівської
міської Ради
СП „Галка Лтд”

СП „Галка Лтд”
Львівська
національна академія
ветеринарної
медицини
юридичний
факультет ЛНУ
ім. Ів.Франка
_________
ТзОВ „Жнець”

_________
ТзОВ „Жнець”
Львівський
автомобільношляховий
технікум

Партія „Наша партія”

(№11 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради

1

Михальський Ігор
Федорович

Число,
місяць, рік
народження
17 липня
1969 року

2

Сірий Андрій
Володимирович

22 червня
1974 р.

3

Запотоцький Зіновій
Андрійович

06 червня
1956 р.

4

Юзич Ігор Григорович

17 квітня
1965 року

5

Данилов Андрій
Богданович

14 вересня
1977 р.

6

Маланич Микола
Миколайович

10 липня
1976 р.

Член
партії„Наша
партія”

7

Осипенко Павло
Олександрович

04 лютого
1971 року

Член
партії„Наша
партія”

№
з/п

Прізвище,ім.’я,
по батькові

Партійність
Член
партії„Наша
партія”
Член
партії„Наша
партія”
Член
партії„Наша
партія”
Член
партії„Наша
партія”
Член
партії„Наша
партія”

Посада
(заняття)

Місце
роботи

ПП „Максима”

ПП „Перевізник - Міф”

адвокат

Самозайнята особа

Голова
обласної
організації
ПП „Максима”

Львівської обласної
організації таксистів України

Заступник
голови
обласної
організації

Об’єднаний профспілковий
комітет Львівської обласної
організації незалежної
професійної спілки
перевізників
Львівської обласної
організації таксистів України

Заступник
голови
обласної
організації
Водій

ПП „Максима”

ПП „Перевізник - Міф”

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ „НАША ПАРТІЯ”
Наша мета – побудова вільного, демократичного, прозорого громадянського суспільства, збільшення
впливу громадськості на політичні та економічні процеси, посилення соціального захисту громадян України,
підвищення рівня життя соціально не захищених громадян.
Практика державного будівництва та взаємовідносин у суспільстві, свідчать про те, що всі проблеми в
Україні породжені безконтрольністю влади. Намагання простих громадян впливати на процес прийняття
рішень або змінити деякі неприйнятні рішення влади не дають жодних результатів. Єдиний суб’єкт
суспільства з яким рахується влада це сама влада, інтереси простих громадян, народу який встановив цю
владу, зневажаються.
Влада в Україні існує окремо від людини, між ними пролягає глибока прірва, яка дещо зменшується лише
в період передвиборчих кампаній. Тому найголовнішим завданням своєї роботи у місцевих радах „Наша
партія” вважатиме забезпечення підконтрольності всіх рівнів влади народу.
Єдиним шляхом реалізації цього завдання є розбудова громадянського суспільства та забезпечення
вільного доступу громадян до участі у формуванні регіональної та державної політики, громадського
обговорення питань формування бюджетів всіх рівнів, власності, оподаткування, будівництва, комунальних
платежів, залучення інвестицій та інших питань, що безпосередньо торкаються кожного мешканця
Львівщини.
Тільки за таких умов влада стане контрольованою, а значить поважатиме закон. У випадку порушення
закону – буде притягнута до відповідальності.
Влада зобов’язана створити належні умови підтримки та розвитку дійсно незалежних громадських
організацій, профспілок, об’єднань роботодавців та підприємців, підтримувати постійний діалог з ними.
Наше гасло : влада слуга народу і народ має бути в змозі її наймати, контролювати і карати.
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Українська консервативна партія

(№ 12 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради
№

Прізвище, ім”я
та по-батькові

1.

Слободян
Марія Іллінічна
Хуткий Андрій
Ярославович

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9
10
11
12
13

Число,
місяць і
рік
народж
26.04.41
18.02.70

Партійність

Посада
(заняття)

Місце роботи

Львівська міська
організація УКП
Сихівська районна
організація УКП

Доцент

Львівський інститут
МАУП
Громадська
приймальна ЛМГО
„Добробут”
Львівський інститут
МАУП

Юрист

Волошин
Любов
Василівна
Дендерис Іван
Євгенович
Вегера
Володимир
Іванович

27.09.59

Львівська міська
організація УКП

Викладач

30.06.68

Сихівська районна
організація УКП
Залізнична районна
організація УКП

Арбітражний
керуючий
Студент

Гринькевич
Ольга
Степанівна
Макар Северин
Захарович
Боренько
Володимир
Венедиктович
Лішик Олексій
Сергійович
Возняк
Євген
Володимирович
Бойко
Мирослав
Стефанович
Сентій Наталія
Венедиктівна

13.08.72

Львівська міська
організація УКП

Викладач

10.09.54

Залізнична районна
організація УКП
Львівська міська
організація
УКП
Львівська міська
організація УКП
Львівська міська
організація
УКП
Шевченківська районна
організація УКП

ФОП

15.10.58

Личаківська районна
організація УКП

Лікар

Марусик Майя
Петрівна

28.04.67

Франківська районна УКП

Провізор

24.05.86

01.08.69
15.12.85
12.10.54
29.08.56

ФОП
Львівський
Національний
Медичний
Університет імені
Д.Галицького
Львівський інститут
МАУП
-

Інженер

ЛНУ ім.
І.Франка

Студент

Львівський інститут
МАУП
Львівська
обласна державна
телерадіокомпанія
Інвалід 2-ої групи

Відеооператор
Інженерелектрик

Лисиничівська
амбулаторія
семейної медицини
ТзОВ „Алтея”

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ КОНСЕРВАТИВНОЇ ПАРТІЇ
Ставши депутатами Львівської міської Ради, ми будемо:
Домагатись разом з інспекцією цін здійснення перевірки діяльності житлових та постачальних служб
в контексті нарахування та стягнення в завищених розмірах квартирної плати, комунальних послуг тощо.
Будемо вимагати пояснень від органів влади та комунальних структур міста з приводу скорочення
подачі води, відключення ліфтів, відсутності належного теплозабезпечення, стоятимемо на вжитті суворих
заходів реагування у випадку порушення прав споживачів-громадян посадовими особами зазначених
структур.
Будучи переконаними у паразитуючій сутності ЖЕКів, пропагуватимемо та надаватимемо допомогу
у створенні громадянами – власниками приватизованих квартир товариств співвласників. Це дасть змогу
людям вдвічі зекономити кошти.
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Будемо настоювати на прийнятті радою рішень про збільшення фінансування на відновлення та
будівництво нових дитячих майданчиків, здійсненню загального благоустрою території міста.
Домагатимемось ухвалення міською владою рішення про припинення будівництва на території
густозаселених районів міста Львова небезпечних, техногенних об”єктів типу автозаправочних станцій,
сховищ відходів, небезпечних виробництв тощо.
Сприятимемо подальшому розвитку паркового господарства міста. В цьому аспекті –
домагатимемось окультурнення парку навколо стадіону “Україна”, парку “Залізні води”, парків „Знесіння”,
„Погулянка”. Ці дарунки природи повинні служити повноцінному відпочинку мешканців міста. При цьому,
категорично заперечуємо проти будівництва стаціонарних та встановлення в парках тимчасових торгових
об”єктів для продажу алкоголю і тютюну.
Знаючи історичну цінність та значну роль міста Львова в утворенні нашої держави (починаючи з
Галицького князівства), сприятимемо відродженню в нашому місті туризму. Саме ця галузь в подальшому
повинна стати джерелом фінансування соціальних програм.
Ініціюватимемо заснування при Львівській міській раді за рахунок коштів прибуткових підприємств
міста спеціального фонду допомоги пенсіонерам, неповносправним, одиноким особам, створення
спеціальних медичних закладів для них.
Категорично заперечуємо проти антиконституційного проекту насильницького переселення осіб, які
не вносять квартирної плати, у житло нижчої категорії.
Страшною проблемою міста стає постійне зростання кількості осіб, які не мають місця постійного
проживання, в тому числі і дітей.
Ініціюватимемо та будемо брати активну участь у розробці проекту забезпечення таких осіб житлом
типу самофінансуючих гуртожитків-господарств. Ця проблема має реальну можливість бути вирішена із
врахуванням наявності в передмістях Львова та в сільській місцевості області закинутих, безгоспних будівель,
п»ятиріччями неораної землі.
Особливої уваги приділятимемо питанням належного виховання молоді. Намагатимемось на
міському рівні відновити профілактичну роботу щодо «лікування» соціальної апатії молоді.
Знаючи, що в подальшому саме молодь буде вершити державні справи, ініціюватимемо та будемо
надавати допомогу у відкритті різного роду гуртків та клубів для дошкільної та учнівської молоді. При цьому,
робимо акцент саме на їх правову спрямованість, що дасть змогу припинити поширення серед молоді
наркоманії, алкоголізму та інших соціально негативних явищ.
Ми - мешканці нашого міста, а тому особисто зустрічаємось
з проблемами його громадян і знаємо:
як їх потрібно вирішувати.

Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти

(№13 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список блоку до Львівської міської ради

№
з/п
1.
2.
3.

4.

Прізвище,
ім’я,
по батькові
Карвацький
Юрій
Михайлович
Джаган
Орест
Ігорович
Ковальська
Віра
Григорівна

Сиротяк
Роман
Михайлович

Число,
місяць,
рік народження
5 травня
1940 р.

Партійність

Посада (заняття)

Місце
роботи

безпартійний

президент

Будівельна корпорація
„Карпатбуд”

13 червня
1977 р.

безпартійний

директор

ТзОВ „Екомед-ЗахідПлюс

2 квітня
1963 р.

безпартійна

директор

3 серпня
1941 р.

безпартійний

директор

Комбінат громадського
харчування ДП
"Управління по
експлуатації адмінбудинків податкових
органів Львівської
області"
Львівський державний
техніко-економічний
коледж
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5.
6.

7.
8.
9.

10.

Бондарець
Вадим
Ігорович
Тупісь
Степан
Михайлович

23 січня
1968 р.

безпартійний

директор

Львівський шаховий клуб

13 лютого
1949 р.

директор

Львівське АСП-2
„Кемпінг”

Василик
Богдан
Степанович
Грицак
Богдан
Павлович
Гураль
Віктор
Мирославович

28 квітня
1949 р.

Львівська
обласна
організація
Трудової
партії
України
безпартійний

заступник
генерального
директора
приватний
підприємець

ТзОВ „Віконні системи”

Національний
лісотехнічний
університет України,
кафедра фіхвиховання

Семенович
Сергій
Володимирович

16 січня
1949 р.

безпартійний

26 червня
1962 р.

безпартійний

асистент

22 травня
1950 р.

безпартійний

військо-вий пенсіонер

ПП Грицак Богдан
Павлович

Блок „Патріоти України”

(№14 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради
№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

1.

Мартиняк
Андрій
Богданович
Лущ Ігор
Степанович
Гуль Орест
Степанович
Желєзний
Володимир
Володимирович
Дьяченко
Станіслав
Іванович
Зобків Богдан
Ярославович
Бубельник
Юрій Леонович
Бабяк Мирон
Петрович

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Карпляк Олег
Богданович
Гіндровий
Валерій
Іванович
Бойчук Юрій
Михайлович
Довбуш
Володимир
Богданович

Число,
місяць, рік
народження
4.10.1975

Партійність

Посада (заняття)

Місце роботи

Патріотична партія
України

програміст

Патріотична партія
України
Патріотична партія
України
Патріотична партія
України

Директор

08.07.1952

Патріотична партія
України

Голова профкому

ДАП «Львівські
авіалінії»

21.01.1960

Патріотична партія
України
Патріотична партія
України
Патріотична партія
України

Заступник
директора
Торговий
представник
Голова
наглядової ради

ТЗОВ «Барс»

Патріотична партія
України
Українська Національна
Консервативна партія

Тимчасово не
працюючий
Інструкторметодист по
фізкультурі спорту
Тимчасово не
працюючий
Заступник
начальника
льотної служби

29.06.1960
9.09.1961
22.03.1956

10.05.1977
09.08.1943
06.12.1963
10.08.1954
06.05.1968
17.08.1967

Патріотична партія
України
Патріотична партія
України
23

Заступник
директора
Президент

Національний
лісотехнічний
університет України
Науково-виробниче
ПП «НОТІ»
ТзОВ «Компанія
«Загальні мережі»
«КСК «Зірки
Галичини»

ПП «Карогоз»
Львівський завод
алмазних
інструментів
ДАП «Львівські
авіалінії»

ДАП «Львівські
авіалінії»

13.

Ткач Яким
Григорович

17.07.1942

Патріотична партія
України

Провідний
інженер АТБ

ДАП «Львівські
авіалінії»

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
БЛОКУ „ПАТРІОТИ УКРАЇНИ”
ПО М. ЛЬВІВ
Вперше з часу відновлення Української державності політичні сили об’єдналися в єдиний Блок
„Патріоти України”. Ми працюємо на засадах ідеї патріотизму - ідеї, що в час вибору може об’єднати всіх
громадян України.
Стратегічна мета Блоку: побудова процвітаючої, правової Великої України, яка є частиною
Європейської цивілізованої спільноти.
Ми, патріоти України,
 виступаємо за єдину неподільну державу і не дозволимо розірвати Україну на шматки за етнічними чи
релігійними ознаками;
 створимо державу, яка захищатиме громадян України по всьому світу;
 сформуємо в Україні потужний середній клас, основою якого стане малий та середній родинний бізнес;
 сприятимемо становленню традиційних та християнських цінностей українського народу;
 зупинимо пограбування українського народу;
 зруйнуємо режим бандократії і владу кланово-олігархічних груп;
 відродимо високий статус української родини;
 не дозволимо перетворити Україну на смітник ядерних відходів;
 не допустимо щоб ображали гідність українського народу.
Програмні напрями діяльності виборчого блоку „Патріоти України”:
 формування патріотично орієнтованих органів влади, відкритих і підзвітних суспільству;
 здійснення державної влади на засадах прозорості та законності;
 дотримання пріоритету національних та християнських цінностей;
 безумовне забезпечення прав і свобод людини;
 збереження державного статусу тільки за українською мовою (дотримання статті 10 Конституції
України);
Економічна політика: людина повинна бути заможною!
 підтримка розвитку малого та середнього національного бізнесу;
 заохочення здорової конкуренції;
 виведення державної машини з більшої частини суспільно-економічного життя. встановлення прозорих,
рівних правил гри для всіх суб'єктів господарювання, недопущення створення монополій та олігархічнокланового режиму;
Щоб дати можливість звичайній людині стати заможною, їй необхідно залишати 90% доходу і не
заважати займатися тією справою, на якій вона розуміється.
Соціальна політика: партнерство заради розвитку держави
 відродження традиційно високої ролі жінки в українському суспільстві, усунення відкритих і прихованих
форм дискримінації жінок;
 відповідальність перед пенсіонерами, людьми з особливими потребами – беззаперечний обов’язок
держави;
 зміна підходів до формування витратної частини бюджету міста, де насамперед мають виділятися кошти
на освіту, охорону здоров'я, культуру, науку, соціальне забезпечення громадян.
Духовна сфера. Освіта: духовність і освіта громадян - основа розвитку суспільства
 Виборчий блок „Патріоти України” спрямовує свої зусилля на те, щоб у Львові була впроваджена сучасна
ефективна модель освіти, яка б водночас мала український національний стрижень. Освіченою є така людина,
яка вільно володіє державною мовою, глибоко обізнана з культурним надбанням й історією своєї нації та
держави в якій вона живе, сповідує християнські цінності і є патріотом України;
 виборчий блок „Патріоти України” виступає за те, щоб українська держава послідовно домагалася
повернення культурних цінностей та духовних святинь української нації;
Наші лозунги:
Україна – це ТИ!
Будь патріотом України!
Думай по-українськи!
Українське – найкраще!
Україна - новий лідер якості!
Побудуємо Європу в Україні!
Немає сили більшої, ніж дух!
Разом заради України!
За Україну! За честь! За славу! За народ!
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Опозиційний блок “НЕ ТАК!”

№
п/п
1

(№15 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради
Прізвище,
Число,
Партійність
Посада (заняття)
Місце роботи
ім’я,
місяць, рік
по батькові
народження
Шурма
26.09.1958
Член СДПУ(О)
Народний депутат Верховна Рада України
Ігор Михайлович
України

2

Гайдучок
Ігор Григорович

27.05.1966

Член СДПУ(О)

Генеральний
директор

3

Приходько
Ніна Григорівна

13.09.1954

Член ВПО “Жінки за
майбутнє”

Заступник
начальника

4

Павленко
Лілія Ігорівна
Швецова
Тетяна Яківна

17.12.1970

Член СДПУ(О)

21.03.1949

Безпартійна

Викладач
індивідуальної
музики та ритміки

Кулик
Володимир
Володимирович
Дорошенко
Володимир
Федорович
Горбач
Віктор
Володимирович
Дума
Назар Богданович
Турницька
Ганна Михайлівна
Сарновський
Роман Іванович
Горожанкін
Ігор Олександрович
Дегтяренко
Олексій
Олександрович
Іваночко
Наталія
Володимирівна
Патрило Юрій
Євгенович
Поліщак
Богдан Ігорович
Шевкіс
Валерій
Валентинович
Моклович
Юрій Ярославович

19.09.1965

Член СДПУ(О)

Генеральний
директор

08.03.1953

Член СДПУ(О)

Директор

Приватне Підприємство
“ДВ”

02.09.1967

Член СДПУ(О)

Голова правління

ВАТ ”Львівхім”

23.06.1967

Член СДПУ(О)

16.01.1966

Член СДПУ(О)

14.10.1944

Член СДПУ(О)

Військовий пенсіонер

07.02.1939

Безпартійний

Пенсіонер

18.06.1979

Член СДПУ(О)

Приватний адвокат

03.02.1979

Член СДПУ(О)

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

12.04.1956
07.03.1978

ТзОВ “Львівський
медичний інститут”,
ТзОВ
Медичний коледж
“Монада”
Відділ праці та
соціального захисту
населення
Шевченківської РА
Львівської міської ради
Не працює
Педагогічний коледж
Львівського
Національного
Університету
ім.І.Франка
ТзОВ “СП ГАЛТЕКС”

Не працює
Головний інженер

ЛКП ”Вулецьке”

Вчитель української Львівська Середня
мови та літератури загальноосвітня школа
“Надія”
Член ВПО “Жінки за
Заступник
ПП МПК “Захід”
майбутнє”
директора
Член РПУ
Тимчасово не працює

07.06.1975

Член СДПУ(О)

Директор

ДП “Медсервіс Плюс”

21.09.1956

Член СДПУ(О)

Директор

СШ № 95
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19

Тушницький
Орест Миронович

31.05.1977

Член СДПУ(О)

20

Череватий
Олег Ігорович
Абрагамовська
Наталія Зеновіївна
Дітчук
Ігор Іларієвич
Калиняк Людмила
Петрівна
Алексєєв
Олександр
Олександрович
Асцатуров
Євген Єнакієвич
Коротков
Віталій
Геннадійович
Новічевський
Роман Анатолійович
Храмова
Людмила
Володимирівна
Куплевський
Юрій Миколайович

10.08.1959

Член СДПУ(О)

17.09.1967

Член СДПУ(О)

Директор

ТзОВ ”Нартекс”

19.05.1955

Член СДПУ(О)

Директор

ТзОВ “Алберді ”

07.05.1965
21.07.1974

Член ВПО “Жінки за
майбутнє”
Член СДПУ(О)

28.06.1945

Член СДПУ(О)

04.08.1949

Член РПУ

24.07.1984

Член СДПУ(О)

06.02.1961

Член СДПУ(О)

14.11.1979

Член СДПУ(О)

Труш
Зеновія Степанівна
Познахівський
Ростислав
Богданович
Савалага
Олексій
Ярославович
Божко
Тетяна Семенівна
Гринь
Ірина Іванівна
Рудаков
Олег Юрійович
Красівський
Олександр
Валерійович
Риптик
Юрій Юрійович
Волкова
Олена Василівна
Бершеда
Володимир
Леонтійович
Полюга
Оксана Петрівна
Тарасек
Адам Андрійович

09.07.1953

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Лікар-хірург

Інститут переливання
крові та трансфузіційної
медицини АМН України
Приватний підприємець

Тимчасово не працює
Директор

ТзОВ “Львівська
металургійна компанія”

Викладач фізичного
виховання

ЛМГО СК ЛНУ
ім.Д.Галицького
Пенсіонер

Студент

Львівська комерційна
академія
Головний бухгалтер ТзОВ”План 31-Україна”

Член СДПУ(О)

Менеджер з
фінансового
маркетингу
Директор

ТзОВ “Італстрай”

03.05.1963

Член СДПУ(О)

Директор

ТзОВ “ПРОМАН”

29.11.1959

Член СДПУ(О)

Директор

ПП “Сихів- Львів”

23.01.1950
29.09.1967

Член ВПО “Жінки за
майбутнє”
Член СДПУ(О)

14.08.1961

Член СДПУ(О)

ПП “Юридична
консультація “Профі”
Приватний підприємець

24.12.1976

Член РПУ

Тимчасово не працює

01.01.1963

Безпартійний

Директор

ПП “Юмтранс”

02.06.1975

Член СДПУ(О)

ІСП АМН України

24.03.1971

Член СДПУ(О)

Молодший науковий
прцівник
Директор

27.03.1955

Член ВПО “Жінки за
майбутнє”
Член СДПУ(О)

Директор

УДЮМК Личаківського
району
Громадська порадня
при кризовому центрі
реабілітації та адаптації
осіб, звільнених з місць
позбавлення волі, сиріт

24.12.1956

26

“1 2 3 Кредит”
(Центр кредитів)

Пенсіонер
Юрисконсульт

Голова

ТзОВ ”Тандем”

42

Сенів
Андрій Євгенович
Білявський
Роман Миколайович
Ребізант
Роман
Ярославович
Ліскович
Зікфрід Васильович
Саврун
Іван Андрійович

29.03.1975

Член СДПУ(О)

09.08.1976

Член СДПУ(О)

Приватний підприємець

31.07.1978

Безпартійний

Тимчасово не працює

29.01.1949

Член СДПУ(О)

12.04.1953

Член СДПУ(О)

47

Савельєв
Віктор Петрович

30.05.1952

Член СДПУ(О)

48

Любашенко
Світлана
Олександрівна

01.04.1983

Безпартійна

49

Чайківська
Оксана Іванівна

07.03.1963

Член ВПО “Жінки за
майбутнє”

50

Губенко
Віталій
Олександрович
Сурмава
Таріел Васильович
Пачовський
Володимир
Юліанович
Суха
Галина Степанівна
Дячишин
Віра Іванівна
Сорокін
Володимир
Олександрович
Качур
Андрій
Миколайович
Маринович
Оксана
Олександрівна
Онищук
Володимир
Петрович
Дмитришин
Юрій Богданович

14.11.1962

Безпартійний

05.11.1941

43
44
45
46

51
52
53
54
55
56
57
58
59

60

Ковальчук
Ольга Сергіївна

Комерційний
директор

ДП “Медсервіс плюс”

Інспектор охорони

Системи та технології
охорони і нагляду
Лікар акушерДержавний
гінеколог
госпрозрахунковий
гінекологічний заклад
Професор кафедри Кафедра гуманітарної
підготовки
Прикарпатського
інституту
ім.М.Ггушевського
МАУП
Спеціаліст 1-ї
Франківська виконавча
категорії
дирекція Фонд
соціального
страхування з ТВП

Організатор

ПП “Навчальнооздоровчі курси та
семінари”
Тимчасово не працює

Член СДПУ(О)

Директор

ПП “Бон-Тон”

22.08.1981

Член СДПУ(О)

Старший медичний
представник

“Зентіва Інтернешнл
А.С.”

09.02.1977

Член РПУ

20.05.1962

Член СДПУ(О)

Доцент кафедри

ЛНМУ

14.04.1951

Член СДПУ(О)

Менеджер управитель

Приватне Підприємство
“Тріол”

26.05.1983

Безпартійний

Оперуповноважений

ВДЗБЗ

19.10.1953

Член ВПО “Жінки за
майбутнє”

Тимчасово не працює

12.04.1940

Безпартійний

Пенсіонер

03.02.1981

Член СДПУ(О)

Студент

25.06.1986

Член СДПУ(О)

Студентка

27

Тимчасово не працює

Львівський
Національний
Медичний Університет
ім.Д.Галицького
Львівський
Національний
Медичний Університет

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Дума
Михайло
Васильович
Кімачук
Надія Антонівна
Новаківський
Сергій Степанович
Бучовська
Олена Орестівна
Наталюк
Ірина Іванівна
Дембицька
Катерина
Степанівна
Рудавка
Олена Анатоліївна
Луців
Юрій Всеволодович
Горбатий
Вадим
Всеволодович
Собенко
Орест Михайлович
Іванух
Андрій Степанович
Шурко
Уляна Зіновіївна

Маїк
Ігор Іванович
Полянський
Зиновій Петрович
Кальмук
Надія Михайлівна
Дутко
Роман Романович
Усенко
Людмила Григорівна
Шаповал
Віктор Петрович
Вільчинський
Юрій Вадимович
Кузів
Ольга Зеновіївна
Качмар
Ольга Романівна
Кушнір
Тарас Михайлович
Плющ
Любомира
Михайлівна
Дума
Тарас Михайлович
Кушнір
Гнна Степанівна

01.10.1954

Член РПУ

Тимчасово не працює

06.09.1961

Член СДПУ(О)

Тимчасово не працює

21.10.1977

Член СДПУ(О)

10.08.1980

Член СДПУ(О)

22.05.1959

Член СДПУ(О)

02.11.1983

Член ВПО “Жінки за
майбутнє”

Перукар

ТзОВ “Маріола”

30.06.1954

Член СДПУ(О)

Інженертеплотехнік

ВАТ ”Львівобленерго”

23.01.1967

Безпартійний

27.08.1981

Член СДПУ(О)

Інженер-технік

ТзОВ “Меркс-Трейд”

23.11.1971

Безпартійний

Доглядач

13.04.1968

Безпартійний

24.12.1984

Безпартійна

Заступник
директора
Студентка

ЛУОС, м.Дубляни,
Львівської області
ТзОВ “Нартекс”

07.10.1956

Член СДПУ(О)

Художник

ЛХВК ХВ

08.08.1958

Член СДПУ(О)

ТзОВ “Сота”

13.01.1956
25.06.1987

Член ВПО “Жінки за
майбутнє”
Член СДПУ(О)

Заступник
директора
Лікар

06.05.1948

Безпартійна

04.12.1966

Член СДПУ(О)

Виконуючий
обов’язки директора

ТзОВ “ЗІК”

13.09.1973

Член СДПУ(О)

25.06.1965

Безпартійна

28.03.1963

Член ВПО “Жінки за
майбутнє”
Безпартійний

22.08.1981

Викладач історії

ТзОВ Центр ”Медик”

Заввідуюча обліку
ЛОО СДПУ(О)
та статистики
Начальник бюро Львівський Автобусний
автоматизації
Завод

Приватний підприємець

Львівська комерційна
академія

4-та міська комунальна
поліклініка м.Львова
Студент
Львівський Державний
Аграрний Університет
Головний бухгалтер ТзОВ “АСТХ-Дарія”

Тимчасово не працює
Головний бухгалтер

Фірма “Алькор”
Тимчасово не працює

05.02.1955

Член ВПО “Жінки за
майбутнє”

Вчитель

Львівський
Національний
Університет ім.І.Франка
ЗОШ № 90 м.Львова

26.12.1975

Безпартійний

Адміністратор

Готель “Гранд-Резорт”

28.03.1980

Безпартійна

28

Аспірант

Тимчасово не працює

86

Червак
Тамара Петрівна

15.08.1945

Член СДПУ(О)

87

Мурашов
Валерій Степанович
Квіт
Лариса Петрівна

06.10.1984

Безпартійний

17.12.1965

Безпартійна

88

Пенсіонерка

Працівник складу

ПП “Під церковний”
Тимчасово не працює

ПРОГРАМНІ ТЕЗИ ВИБОРЧОГО БЛОКУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
“ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК НЕ ТАК!” ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ (ОБ’ЄДНАНОЇ), ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ “ЖІНКИ ЗА МАЙБУТНЄ”, ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
Ми йдемо до людей переконані у тому, що зможемо реально вирішувати проблеми нашого міста! Ми
звертаємось до всіх, щоб почути голос кожного, розвинути суспільний діалог, адже лише в діалозі
народжується істина. Ми представляємо згуртовану команду однодумців, що здатна протистояти труднощам
та не боїться відповідальності за взяті зобов’язання. Ми знаємо що робити і доведемо це ділом. Ми
об’єднаємо зусилля для добра і справедливості, для збільшення достатку кожної родини, для вільного
розвитку кожної людини!
Ми виправдаємо Вашу довіру!
Ми виступаємо за надання Львову спеціального статусу на зразок Києва і Севастополя, що покращить
фінансування міста, сприятиме залученню інвестицій;
Ми за відновлення районних рад у місті, за розширення їх повноважень, адже кожен район має
специфічні потреби.
Обираючи депутатів районних рад, використовувати принцип „місцевого походження”, що збільшить
їх відповідальність перед громадою.
Унікальні можливості розвитку туризму, приналежність історичної частини Львова до світової
спадщини ЮНЕСКО неможливо повною мірою реалізувати без належного розвитку інфрастуктури міста,
тому основними цілями в цьому напрямку мають стати:
Відновлення та турбота про історичні пам’ятки.
Розвиток та створення нових готелів, сфери громадського харчування, туристичних агенцій.
Здійснення капітального ремонту автошляхів та побудова нових, налагодження системи атопарковок,
особливо в центрі міста.
Розвиток інфрастуктури міста неможливий без розвитку малого та середнього бізнесу, що в свою чергу
є запорукою зайнятості населення. Тому ми за зниження податкового навантаження та забезпечення
можливості отримання доступних кредитів для місцевих підприємців.
 Реалізація програми «Перша праця», яка передбачає переваги надання підприємствами робочого місця
молодим спеціалістам в обмін на пільги по сплаті податків та нарахувань на зарплату.
Інформатизація шкіл Львівщини та оновлення і поповнення їх матеріально-технічної бази, підручників
та ін.
Покращення роботи палаців школярів, клубів дитячої та юнацької творчості, дитячо-юнацьких
спортивних шкіл та системи військово-патріотичного виховання.
Реалізація програми кредитування молодіжного житлового будівництва через державні гарантії за
рахунок державних фондів підтримки молоді.
Реформування ЖЕКів у товариства власників для догляду та збереження житлового фонду (так звані
кондомініуми).
Створення міського Фонду соціальних гарантій і за його рахунок проводити виплати допомог соціально
незабезпеченим львів’янам.
Реалізації програми «Правова освіта населення», створення системи безкоштовних юридичних
консультацій.
Ми за жорстке і рішуче покарання недобросовісних держслужбовців, а також власників і керівників
підприємств, установ, які не виконують належним чином соціальні зобов’язання перед своїми працівниками.
Державною є українська мова. Однак Львів завжди був багатонаціональним містом, тому мови інших
народів, мають право на повноцінне існування та розвиток.
Ми рішуче засуджуємо будь-які спроби дискримінації за релігійною або конфесійною ознаками, від
кого б вони не походили і чим би вони не прикривалися.
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Партія зелених України

(№16у бюлетені за результатами жеребкування)
ВИБОРЧА ПРОГРАМА
ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПАРТІЇ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ
ПЗУ керується стратегією сталого розвитку, що передбачає гармонійне поєднання економіки,
соціальної сфери та раціонального використання природних ресурсів. Це вимагає неухильного дотримання
екологічної політики, за якої створення оптимальних умов життя населення досягається одночасно з
вирішенням екологічних проблем.
Питання збереження природного середовища серйозно постало перед людством в середині ХХ століття,
коли стало зрозумілим, що якість довкілля є чи не найголовнішою умовою нашого подальшого
існування. Це зініціювало в світі створення відповідних політичних партій зеленого спрямування, що
призвело до суттєвого зменшення наслідків екологічних криз у цивілізованих країнах. З 1990 року в
Україні така політична сила представлена класичною європейською партією – Партією зелених України. На
жаль, присутність Партії зелених в представницьких та виконавчих органах, де вона повинна виконувати
роль “зеленого фільтра”, незначна. Внаслідок цього екологічні питання у Львові та Львівській області
практично не вирішуються попри наявність депутатських комісій екологічного спрямування.
Партія зелених виходить з того, що кожна людина має беззастережне право на безпечне довкілля
для себе та своїх близьких. Гарантія екологічної безпеки громадянина є прямим обов’язком влади на всіх її
рівнях. Природне середовище, перш за все, вода, повітря та продукти харчування, повинні бути чистими та
якісними, зелені проти поширення генетично змінених продуктів харчування, як загрози генофонду нації.
Зелені всього світу керуються принципом «мислити глобально, діяти локально».
Використання природних ресурсів повинно бути раціональним – збалансованим та невиснажливим.
Ми за використання відходів як джерела вторинної сировини, наполягатимемо на будівництві у Львові
заводу з термічної переробки твердих побутових відходів з попереднім сортуванням. Нашою
принциповою позицією є впровадження ресурсозберігаючих технологій та використання
альтернативних джерел енергії.
Партія зелених за встановлення ефективної системи екологічного контролю виробничої діяльності
підприємств та екологічного моніторингу природного середовища.
Нашою турботою є збереження та відтворення:
- водного середовища регіону, джерел питного постачання населення;
- лісів, приміських лісопаркових та рекреаційних зон;
- заповідних територій, збільшення їх кількості та розширення площ не менше ніж до 20% території
області.
- повітряного басейну, захист його від промислового та транспортного забруднення;
- сільськогосподарських угідь, їх родючості, убезпечення земель від деградації;
- рослинного та тваринного біорізноманіття.
Ми за рівні та справедливі можливості розвитку громадян. Наша соціально-економічна політика
базується на засадах цивілізованого розвитку та курсу України, як незалежної унітарної держави, з єдиною
державною українською мовою, де бережуться наші історія, культура, звичаї і гарантовані права
національних меншин.

Народно-демократична партія

(№17 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради
№
п/п

Прізвище, ім”я,
по-батькові

Число,
місяць, рік
народження
11.05.55

Партійність
Член НДП

1

Маковецький
Ігор Анатолійович

2

Гермаківський
Віктор Іванович
Кейван
Богдан Петрович

16.08.65

Член НДП

04.03.65

Член НДП

Шпак
Ярослав
Федорович

26.02.38

Безпартійний

3

4
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Посада
(заняття)

Місце роботи

Заступник
генерального
директора
Пенсіонер

Міжнародний
аеропорт м.Львів

Начальник відділу
координації та
розвитку філіалів і
відділень
Виконавчий директор

м.Львів,
АППБ “Аваль”
м.Львів,
ТзОВ “Енергоінвест”

5
6
7

8

Береза
Євген Ігорович
Сисун
Юрій Миронович
Кіщак
Олександр
Ількович
Волос
Мирослав
Миколайович

04.08.73

Член НДП

Директор

18.12.74

Член НДП

Викладач

16.03.61

Член НДП

06.08.56

Член НДП

Заступник начальника
управління
матеріальнотехнічного
забезпечення
Помічник керівника
Секретаріату

м.Львів,
ТзОВ “Едемс”
Львівська автошкола
м.Львів,
ВАТ “Західенерго”

Львівська обласна
організація Народнодемократичної партії

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ
Проголошуючи незалежність України, народ мріяв про заможне і щасливе майбутнє. Впевненість у
своїх силах і віра в українську державність, демократію, соціальну справедливість надихали кожного з нас.
Цинічний перерозподіл національного багатства спричинив не лише політичну і економічну кризи,
але й кризу духовну, яка безпосередньо впливає на засади життєдіяльності та самоорганізації суспільства –
віри, моралі, свободи.
Ми пропонуємо збалансований розвиток суспільства, який передбачає економічне зростання,
матеріальне виробництво і споживання, що базуються на здатності екосистем відновлюватися і підтримувати
життєдіяльність нинішніх і майбутніх поколінь.
Ми переконані: зробити це можна лише на засадах дієвого народовладдя, поваги до прав і свобод
людини, захисту прав власності, громадянської злагоди і християнської моралі, створення умов для духовного
і всебічного розвитку особистості.
Ми українці - сильний народ, який здатний власноруч побудувати своє майбутнє.
І. Народна економіка працьовитих власників і відповідальних господарів.
Працювати на совість та отримати достойну винагороду - ось життєве кредо наших співвітчизників.
Україна розквітне лише як країна працьовитих власників та відповідальних господарів, де кожен має свою
справу, забезпечує свою родину, опікується батьками.
Чиновники повинні всіляко сприяти започаткуванню нового бізнесу і створенню нових робочих
місць, усвідомлюючи, що це вони обслуговують виробника, а не навпаки.
ІІ. Суспільство соціальної справедливості, де молодість має перспективу, а старість – повагу і
гарантований захист.
Справедливі та ефективні правові, економічні та соціальні умови для праці, доступне якісне
навчання, реалізація права громадян на безпечне життя та довкілля, економічно забезпечена система охорони
здоров’я та високі пенсії – ось формула соціальної справедливості, на якій ми наполягаємо.
ІІІ. Реформа місцевого самоврядування.
Розширення повноважень органів місцевого самоврядування, виведення районних і обласних рад зпід «патронату» місцевих державних адміністрацій, утворення власних виконавчих органів районних та
обласних рад і передача їм усіх управлінських повноважень самоврядування. Кожна територіальна одиниця
повинна мати короткотермінову та довготермінову програму соціально-економічного розвитку, пріоритетами
в якій повинні бути:
1. Вирішення житлових проблем.
- Передбачити кошти в місцевому бюджеті для здешевлення кредитів молодим сім’ям.
- Здешевлювати вартість будівництва житла для молодих сімей.
- Здійснювати будівництво соціального житла для малозабезпечених.
2. Створення нових робочих місць.
- Відновлення виробництва на підприємствах, що збереглися, в т.ч. із зміною профілю.
- Створення нових підприємств, в першу чергу в депресивних районах. Кожному місту, містечку, селищу
– потужне підприємство.
3. Реформа житлово-комунального господарства.
- Кожна територіальна одиниця повинна мати свою програму енергозбереження з визначенням джерел
фінансування на її реалізацію.
- Львову - освітлені вулиці.
- Львівщині - європейські дороги.
- Підтримка програми утилізації сміття.
4. Реалізація програми «доглянуті діти»:
- Діти з особливими потребами, діти-сироти.
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МИ ЗНАЄМО ЯК! МИ ЗРОБИМО КРАЩЕ!

Блок Юрія Кармазіна

(№ 18 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради
№
п/п

Призвище
ім’я
по батькові
Іонов
Андрій
Борисович
Вовк
Ігор
Євгенович
Олексин
Василь
Петрович

Число,
місць, рік
народження
20.04.1958

Партійність

Посада
(заняття)

Місце роботи

Член партії

ВАТ „Львівський
ізоляторний завод”

14.12. 1957

Безпартійний

Президент ВАТ
„Львівський
ізоляторний завод”
Директор

09.05. 1957

Безпартійний

Карпа
Олена
Іванівна
Бєлкін
В’ячеслав
В’ячеславович
Джура
Руслана
Андріївна
Шалер
Юрій
Володимирович
Овсюк
Олена
Анатоліївна
Терех
Леся
Олексіївна
Буренок
Валентина
Лаврентіївна
Вергун
Соломія
Орестівна

21.04.1966

10.04.1972

Заступник Голови
ЛОО Партії
захисників Вітчизни
Член ради ЛМО
Партії захисників
Вічизни
Член парії

23.10.1967

Член парії

Тимчасово не
працює

02.08.1959

Член парії

Пенсіонер

04.02.1969

Член партії

Приватний
підприємець

Вул. Наукова 12 кв.
6

03.01.1959

Голова фонду
„Діти Чорнобиля”

Фонд „Діти
Чорнобиля”

Товарознавець

ВАТ ШП
„Світанок”

12

Кравчук
Роман
Дмитрович

06.03.1945

Інженер

Перша
стоматологічна
поліклініка

13

Лозинський
Микола
Володимирович

06.12.1957

Провідний кераміст

Львівський
керамічний завод

14

Сіренко
Олександр
Іванович
Леонов
Михайло
Юрійович

14.07.1981

Голов Сихівського
ЛМО Партії захистків
Вітчизни
Заступник Голови
Галицького району
ЛМО Партії
захисників Вітчизни
Голова Залізничного
району ЛМО
Партії захисників
Вітчизн
Заступник Голови
Залізничного району
ЛМО Партії
захисників Вітчизни
Член партії

Аспірант

21.02.1974

Безпартійний

НУ
Львівська
Політехніка
ДП ТзОВ
„КомплексБезпека2”

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

15

17.03.1958

14.05.1981
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Начальник відділу
та управління
паливнотранспортного
забезпечення
Заступник
директора з
комерційних питань
Директор
Вчитель

Заступник
директора

Чехпол
Енерджи
Інвест
ВАТ „Західенерго”

ДП „Технозбутінвест”
ІК „Укінтерінвест”
СШ №22

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
БЛОКУ ЮРІЯ КАРМАЗІНА
ЗА ПОРЯДОК, ЗАКОННІСТЬ, СОЦІАЛЬНУ СПРАВЕДЛИВ1СТЬ
ПО М. ЛЬВОВУ
Блок Ю. Кармазіна є всеукраїнським об’єднанням громадян України, який сформований з Партії
захисників Вітчизни, Всеукраїнської партії Миру i Єдності та партії „Національно-демократичне об’єднання
„Україна” на принципах добровільності та єдності їх інтересів. Він завжди відстоюватиме правду i буде з
народом.
Головною метою блоку є створення в Україні у тому числі громадянського суспільства на засадах
свободи, миру, демократії та соціальної справедливості, гідності, якості життя кожної людини,
шляхом формування i втілення в життя державницької незалежної, суверенної та правової політики.
Ми виступаємо за об’єднання демократичних pyxiв i партій на платформі Президента України Віктора
Ющенка для реалізації через законодавчі важелі її політичної i економічної програм та подальшого
зміцнення національних цінностей українського суспільства.
Блок на виборах 2006 року буде відстоювати:
Державне будівництво:
- побудова громадянського суспільства на основі чесної некорумпованої влади та недопущення
посягань на права i свободи, честь i гідність людей. Відповідальність всіх перед законом. Скорочення
чисельності державних службовців; розвиток міського самоврядування на основі передачі йому державних
владних повноважень (бюджету, майна, прав володіння, користування, розпорядження). Міські депутати
мають здійснювати контроль виконавчого комітету, викоріняти бюрократизм. Міські обранці від Блоку
Кармазіна виступатимуть за зняття депутатської недоторканості.
Економічна політика:
- функціонування національної економіки на ринкових засадах та рівноправність всіх форм
власності, й захист; розвиток підприємництва, малого i середнього бізнесу; удосконалення регулювання
ринку праці. Боротьбу з тіньовою економікою та корупцією в органах державної влади; зниження
податкового тиску на суб’єктів господарювання; прийняття Податкового кодексу;
- прозорість та публічність щодо поповнення та використання міського бюджету;
створення системи участі міського бізнесу у виявленні та у вирішенні проблем міської господарки;
- надання Львову особливого економічного статусу.
Соціальна політика:
- належний рівень життя кожної особи незалежно від соціального стану, національності,
матеріального положення, віросповідання та переконань; збільшення реальних доходів мінімальної оплати
праці й пенсій, стипендій, соціальних виплат та фінансову допомогу; збереження пільг i компенсацій
старшому поколінню, ветеранам, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям
війни та інших соціально незахищених верств населення.
Охорона здоров’я та молодіжна політика:
- забезпечення загальнодоступності медичних послуг та покращення медичного обслуговування;
безоплатність медичної допомоги у державних i комунальних закладах охорони здоров’я; доступність
навчання студентів; пільговий проїзд по всій території України; гарантування післядипломного
працевлаштування; матеріальну підтримку кваліфікації, сиріт, багатодітних родин, спортсменів, творчої
молоді тощо.
Духовне оновлення суспільства, національна політика:
- повноцінний розвиток та самореалізацію особистості в культурно-духовному та суспільному жито,
науково-технічній діяльності; піднесення ролі релігії у духовному відродження України; зміцнення ролі
моралі всіх етнічних i соціальних груп у формуванні сучасної української нації; визнання права на свободу
вибору віри i конфесійної приналежності; забезпечення всебічного розвитку i функціонування
української мови в усіх сферах суспільного життя; рівноправний розвиток мов національних меншин.
Львів - культурна столиця України, ворота до європейського життя.

Народний блок Литвина

(№ 19 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради
№
з/п
1.

Прізвище,
ім’я, по
батькові
Стефанишин
Іван

Число,
місяць, рік
народження
23.07.1955

Партійність

Посада (заняття)

Місце роботи

Член Народної
Партії

Заступник Голови
Облдержадміністрації

Облдержадміністрація
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2.
3.
4.

Миколайович
Козловський
Григорій
Петрович
Тарнавський
Михайло
Іванович
Саркісян Карло
Гарегинович

01.02.1971

Член Народної
Партії

Комерційний
директор

ВАТ "Львівська
тютюнова фабрика"

01.01.1955

Член Народної
Партії

Голова обласного
комітету

21.03.1946

Член Народної
Партії

Львівська обласна
органіація профспілки
працівників АПК
Рада національних
меншин при Львівській
обласній державній
адміністрації

5.

Москвяк Євген
Йосифович

08.08.1958

Член Народної
Партії

6.

Криницький
Григорій
Томкович
Яциковський
Богдан
Ігорович
Бужанський
Іван
Васильович

24.03.1944

Член Народної
Партії

Голова ради
національних
меншин при
Львівській обласній
державній
адміністрації
Головний лікар,
Заслужений лікар
України
Проректор з наукової
роботи

29.10.1984

Член Народної
Партії

Голова ГРО НП у м.
Львові

05.02.1948

Член Народної
Партії

Директор

Кухар Борис
Миколайович
Кравчук
Ростислав
Федорович

07.08.1962

Член партії ВОЛ
"Справедливість"
Член партії ВОЛ
"Справедливість"

Директор

Кондзеля
Богдан
Іванович
Кузовкін
Володимир
Борисович

16.09.1942

Член Народної
Партії

13.04.1941

Завада Оксана
Григорівна
Винницький
Андрій
Васильович
Висоцька
Любов
Віталівна
Вагула Юрій
Ігорович

27.08.1958

Бучек Федір
Станіславович
Баковський
Володимир
Іванович

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

11.11.1939

Голова міської
організації партії ВОЛ
,,Справедливість”

Міська лікарня ,,Хоспіс”
Національний
лісотехнічний
університет України
Львівська міська
організація Народної
Партії
Західне регіональне
відділення Міжнародної
Ліги інвалідів внаслілок
катастроф, нещасних
випадків та військових
дій ,,Солідарність-30”
ТзОВ "Стрийський
ринок"
Міська організація партії
ВОЛ "Справедливість"

Львівська обласна рада

Член Народної
Партії

Радник заступника
голови Львівської
облради
Директор,
заслужений
працівник
промисловості
України

Член Народної
Партії
Член Народної
Партії

Начальник державної
інспекції праці
Заступник Голови МО
НП у м. Львові

Державна інспекція праці
Львівській області
МО НП у м. Львові

08.02.1959

Член Народної
Партії

Заступник
начальника

18.10.1962

Член Народної
Партії

Заступник директора
з навчально –
виробничої роботи

Державна інспекція з
контролю за цінами у
Львівській області
Екологічний політехнікум
ЛДАУ

24.04.1936

Член партії ВОЛ
"Справедливість"
Член Народної
Партії

Провідний інженер

19.07.1966

18.03.1949

34

Начальник
організаційнокадрового відділу

Львівський державний
ювелірний завод

Львівська обласна
телерадіокомпанія
Управління аграрного
розвитку Львівської
облдержадміністрації

Партія УРП „Собор”

(№ 20 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради
№
п/п

Прізвище
Ім’я
По батькові
Гривул
Теодор
Миколайович

Число
місяць і рік
народження
07.11.1947

Партійність

Відомості про
освіту

Посада
(зайняття)

Місце роботи

Член
УРП
„Собор”

Вища
Ветеринарна
медицина

Доцент

Пархоменко
Ольга
Михайлівна
Бучковський
Тарас
Станіславович

09.06.1963

Член
УРП
„Собор”
Член
УРП
„Собор”

Головний
спеціаліст
Головний
спеціаліст

Обласний центр
зайнятості

Будулич
Володимир
Іванович
Зірченко Юрій
Петрович

15.06.1950

Вища,
Радіофізика і
електроніка
Вища-юридична,
Юрист,
Вища технічна,
Гірничий
інженер-геолог
Середнятехнічна
Електронник
Вища,
Геологія

Львівська національна
академія ветеринарної
медицини ім. С. З.
Гжицького
Архівний відділ
Львівської міської ради

Заступник
голови

Вільна профспілка
ВАТ „Іскра”

6

Семків Остап
Іванович

18.07.1940

Франківська міська
адміністрація
Львівської міської Ради
ЛМКП „Львівводоканал

7

Левицький
Володимир
Іванович
Кархут Ігор
Іванович

27.08.1976

Заступник
начальника
управління
Начальник
відділу
кадрів
Директор

Вища-технічна
Інженер будівельник

Доцент
кафедри
БМК
Завідуючий
НДЛ - 23

Національний
Університет „Львівська
політехніка”

Будзан
Ярослав
Андрійович
Семчишин
Роман
Андрійович
Пєшковський
Василь
Васильович

16.08.1939

Вища
Інженер-механік

Пенсіонер

Вища
Державне
управління
Вища,
теплофізика

Директор

1

2
3

4
5

8

9
10
11

07.07.1961

15.03.1950

21.08.1962

15.05.1964
12.12.1953

Член
УРП
„Собор”
Член
УРП
„Собор”
Член
УРП
„Собор”
Член
УРП
„Собор”
Член
УРП
„Собор”

Член
УРП
„Собор”
Член УРП
„Собор”
Член УРП
„Собор”

Вища
Інженер механік
Вища-юридична
Правознавство

ТзОВ „Хантер”

Приватне підприємство
„Оселя плюс”

Безробітний

Блок Юлії Тимошенко

(№21 у бюлетені, за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради
№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

1

Москалюк
Віктор
Макарович

Число
місяць рік
народження
20.01.1958

Партійність

Посада
(заняття)

Місце роботи, телефон

Позапартійний

Професор

Кафедра
монументального живопису. Львівська
національна академія
мистецтв

35

Бичишин
Мирослава
Михайлівна
Починок Ігор
Петрович
Федишин
Роман
Степанович
Лозинський
Іван
Степанович
Дяків Теодор
Олексійович
Вардзаль
Олександр
Григорович
Маленевський
Олександр
Валентинович
Оверко
Володимир
Петрович
Бабич Тарас
Вікторович

02.04.1959

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Директор

Середня школа №65,
Т. 267 05 71

25.03.1971

Позапартійний

Редактор

18.06.1969

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Директор

ТЗоВ „Видавнича група
„Експрес”
ТзОВ «Шувар»

18.11.1955

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Голова

Галицька районна
державна адміністрація

08.03.1957

Позапартійний

Президент

28.05.1965

Член партії УСДП

Президент

Асоціація платників
податків
Корпорація
«Прем’єрбуд»

23.12.1965

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Приватний
підприємець

08.08.1963

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Директор

Вечірня школа №17

08.03.1976

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Обласна громадська
приймальня БЮТ

11

Вовк Тарас
Ростиславович

10.11.1980

Член партії
«ВО»Батьківщина»

12

Сварник
Микола
Іванович
Кардашевський
Юрій Іванович
Дзюбан Андрій
Володимирович

23.02.1957

Позапартійний

Помічникконсультант
народного
депутата
Начальник
відділу
юридичного
забезпечення
Доцент

04.05.1962

Позапартійний

Директор

15.08.1975

Позапартійний

Головний
редактор

Кириченко
Василь
Феліксович
Мужилівський
Михайло
Дмитрович
Микитишин
Валентина
Олександрівна
Грицевич
Роман
Євгенович
Гудима Юрій
Іванович

17.07.1968

Член партії
«ВО»Батьківщина»

26.06.1962

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Завідувач
сектором
реєстрації
Віце президент

Управління державної
реєстрації Львівської
міської ради
ТЗоВ «Будінвест»

24.06.1957

Член партії УСДП

Доцент
59 82 19

Львівська академія
друкарства

09.01.1956

Член партії
«ВО»Батьківщина»

1-а міська клінічна
лікарня

27.06.1961

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Завідуючий
сімейним
відділом
Заступник
директора

Коверчук Марія
Дмитрівна
Арзуманян
Вардкес
Зиноверович

04.04.1962

Член партії
«ВО»Батьківщина»
Член партії
«ВО»Батьківщина»

2

*3
4
5
6
7
8
9
10

13
14

15
16
17
18
19

20
21

15.02.1963

36

Головний
бухгалтер
Директор

Державне управління
природних ресурсів у
Львівській області
Національний
університет «Львівська
політехніка»
Спортивний клуб
«Золотий лев»
ТЗоВ
«ТРК Західтеле- сервіс»

Західно-Український
регіональний фонд
сприяння молодіжному
будівництву
МПП ВКТ «Гелікон»
Інноваційно-комерційна
фірма «Інтерна-Львів»

22

Вітик Оксана
Петрівна

21.06.1976

Член партії
«ВО»Батьківщина»

23

Породко Олег
Романович
Хміляр Андрій
Дмитрович
Полякова Ірина
Юріївна
Коць Тарас
Петрович
Миколайчук
Ігор Зіновійович
Квик Іван
Миколайович

05.10.1969

Член партії
«ВО»Батьківщина»
Член партії
«ВО»Батьківщина»
Член партії
«ВО»Батьківщина»
Член партії
«ВО»Батьківщина»
Член партії
«ВО»Батьківщина»
Член партії
«ВО»Батьківщина»

Цовко Ігор
Миколайович
Гарцула
Ярослав
Іванович
Мисливчук
Лідія
Амброзіївна
Городецький
Назар
Олександрович
Білоус Василь
Петрович

06.10.1964

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37

38
39
40
41
42
43

02.09.1969
25.12.1970
31.01.1962
14.02.1965
26.05.1959

Заступник
головного
бухгалтера
Генеральний
директор
Приватний
підприємець
Генеральний
директор
Директор
Директор
Заступник
начальника

Львівська обласна
філармонія
ПП «Водоспад»
ПП
ПП "Дім Руша Полякова"
ТзОВ «Вігор»
СП ТЗоВ
«Авангард»
Управління житлового
господарства Львівської
міської ради
ПП «Стелла»

09.01.1956

Член партії
«ВО»Батьківщина»
Позапартійний

Заступник
директора
Директор

20.07.1957

Член партії УСДП

Головний
бухгалтер

ВТФ ЗАТ «Інтертранс»

16.08.1978

Позапартійний

ТзОВ «Оріон-Експорт»

12.05.1955

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Даньчевський
Андрій
Іванович
Мазур Юрій
Миколайович

14.04.1976

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Керівник
юридичної
служби
Заступник
міського
голови
Директор

11.12.1970

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Заступник
директора

ПП
«Тріал»

Ковтало
Михайло
Михайлович
Павлеса
Микола
Миколайович

26.04.1954

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Директор

СЗШ №92

09.07.1959

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Сихівська
райдержадміністрація

Накрийко
Василь
Іванович
Гончар
Володимир
Орестович
Лозинський
Андрій
Федорович
Паніот Галина
Ярославівна
Загрева Сергій
Леонтійович

08.03.1962

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Начальник
відділу
житлового
господарства
Директор

20.09.1976

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Генеральний директор

ТзОВ «Інжкомбуд»

1970

Член партії
«ВО»Батьківщина»

16.08.1979

Позапартійна

Науковий
співробітник
Викладач

Львівський
національний
університет
ЛНУ ім..Івана Франка

01.03.1972

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Директор

Лаврись
Галина
Володимирівна

21.01.1958

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Директор

СЗАТ Авіакомпанії
«Міжнародні Авіалінії
України»
Дитяча музична школа
№2
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ПП «Саміра»

Львівська міська рада
ТзОВ «Солодка
вишиванка»

ПП «Лоцій»

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Козакевич Олег
Петрович
Грицишин
Руслан
Миронович
Дяків Ігор
Васильович

11.09.1983

Член партії
«ВО»Батьківщина»
Член партії
«ВО»Батьківщина»

Не працює
Лікарординатор

Львівська обласна
клінічна лікарня

16.06.1970

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Заступник
директора

Цебенко Андрій
Зеновійович
Копанська
Оксана Іванівна
Бавдис Ірина
Богданівна
Путій Галина
Іванівна
Бондар
Ярослав
Михайлович
Гунда Роман
Миколайович
Козак Галина
Юріївна
Соболта Андрій
Григорович

14.11.1978

Член партії
«ВО»Батьківщина»
Член партії
«ВО»Батьківщина»
Член партії
«ВО»Батьківщина»
Позапартійна

Менеджер

Український науководослідний центр
рідких добрив.
ПП «Анна- Марія-М»

Інспектор 1-ї
катего –рії
Директор

Відділ освіти
Залізничного району
ДП «Атена-Фарм»

Гузнер Андрій
Ярославович
Вихопень
Андрій
Григорович
Івашко Андрій
Мирославович
Чубінський
Роман Іванович
Демчишин
Володимир
Андрійович
Дума Євген
Іванович
Зазуляк Андрій
Григорович
Романів Оксана
Володимирівна
Стадник Уляна
Ярославівна
Конопницька
Катерина
Йосифівна
Гурла Роман
Васильович
Осташевський
Роман
Ярославович
Запотічний
Роман
Михайлович
Женчур-Курій
Зоряна
Мирославівна

30.07.1971

07.08.1960

05.09.1970
18.11.1969
09.08.1949

Директор

Сихівська гімназія

03.05.1971

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Директор

ПП «Евріал»

12.12.1965

Член партії
«ВО»Батьківщина»
Член партії
«ВО»Батьківщина»
Член партії
«ВО»Батьківщина»

Директор

ПП «Компанія ТБН»

Викладач

Інститут економіки та
туризму
Львівська акаде мія
ветеринар ної
медицини,
ПП «Універсаліс»

20.02.1959
28.12.1978

27.08.1969
16.03.1964
03.01.
1957
31.01.
1960
19.02.
1986
15.05.1975
08.11.1953
17.07.1984
08.12.1983

Аспірант

Член партії
«ВО»Батьківщина»
Член партії
«ВО»Батьківщина»

Комерційний директор
Не працює

Член партії
«ВО»Батьківщина»
Член партії
«ВО»Батьківщина»
Член партії
«ВО»Батьківщина»

Директор

ТзОВ «Передзвін»

Начальник

Житлово комунальне
господартво
ЛКП «Під Голоском410»

Член партії
«ВО»Батьківщина»
Член партії
«ВО»Батьківщина»
Член партії
«ВО»Батьківщина»
Член партії
«ВО»Батьківщина»
Член партії
«ВО»Батьківщина»

Директор
Студент

Менеджер

НУ „Львівська
політехніка”
Газета «ГрекоКатолицька традиція»
ЛОДА
ГУП та РІ
НУ «Львівська
політехніка»
ТЗоВ «Шувар»

Головний
редактор
Державний
службовець
Студентка

25.05.
1959
31.03.
1968

Член партії
«ВО»Батьківщина»
Член партії
«ВО»Батьківщина»

Голова
правління
Приватний
підприємець

Відкрите акціонерне
товариство «Сяйво»
ПП «Осташевський
Р.Я.»

02.05.1948

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Голова
правління

ВАТ «Фіакр»

09.11.1969

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Вчитель

ЗОШ №41

38

69

Брухаль Богдан
Семенович

09.05.1959

Член партії
«ВО»Батьківщина»

70

Сорока
Михайло
Іванович
Гуральський
Сергій
Степанович
Борух Василь
Степенович
Фабін Юрій
Ігорович
СудиславичСтрільців Ігор
Євгенович
Олексієнко
Володимир
Михайлович
Лозинський
Василь
Іванович
Макух Орест
Васильвич

13.11.1960

Член партії
«ВО»Батьківщина»

07.07.1971
28.01.1973

71
72
73
74
75
76
77

20.11.1977
30.03.1951
25.05.
1959
13.03
1970
18.07.1950

Начальник
сектору
лімітів
Пенсіонер

ВАТ «Львівгаз»

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Директор

ТЗоВ «Вігор»

Член партії
«ВО»Батьківщина»
Член партії
«ВО»Батьківщина»
Член партії
«ВО»Батьківщина»

Вчитель

ЗОШ 1-3 ступенів
с.Дрогомишль
ПП «Легал-Сервіс»

Державний
службовець

ЛОДА

Член партії
«ВО»Батьківщи
Громадянин України на»
Член партії
«ВО»Батьківщина»

Дослідник
( за кон трактом)
Асистент
кафедри

М.Львів

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Директор

Директор

НУ «Львівська
політехніка»
УРСП «Львів ДПА
Сервіс»

78

Мирка Степан
10.02.1955
Член партії
Слюсар
ВАТ «Хлібозавод №1»
Миколайович
«ВО»Батьківщина»
79
Поте рейко
07.11.1951
Член партії
Пенсіонер
Марія Павлівна
«ВО»Батьківщина»
80
Раді шевський
25.06.1955
Член партії
Директор
СП «Галрокетлайф»
Леонід
«ВО»Батьківщина»
Вікторович
81
Шевчук Ольга
29.07.1974
Член партії
Аспірант
ЛНУ ім..Івана Франка
Ігорівна
«ВО»Батьківщина»
82
Ядловський
07.01.1959
Член партії
Майстер
Львівська залізниця,
Олег
«ВО»Батьківщина»
ПРЗМ
Володимирович
83
Чорний
18.02.1955
Член партії
Голова
Житлово –будівельний
Володимир
«ВО»Батьківщина»
правління
кооператив №246
Антонович
84
Долінська Ліля 11.10.1973
Член партії
Директор
ТЗоВ «Ванкувер»
Валеріївна
«ВО»Батьківщина»
85 Гураль Наталія
08.04.
Член партії
Приватний
Богданівна
«ВО»Батьківщина
підприємець
1960
*Ігор Починок виключений зі списку відповідно до поданої ним заяви за рішенням ТВК
ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА БЮТ У ЛЬВОВІ
Блок Юлії Тимошенко у Львові
в ті л ю ва тим е в життя на дії ль вів ’ ян на с пр а в е дли в і сть і пор ядн іс ть
Ми йдемо на вибори як сила нової суспільної ідеології,
що органічно поєднує соціальну солідарність з захистом
індивідуальних прав і свобод людини.
З вірою в Бога ,
в наш народ, в на пол ег ли ву пра цю,
бу демо робити в се , щоб доб и ти сь су ттє в их з м ін у ключ ов их галу зях :
Розвиток духовності, підтримка української науки і культури
• станемо на захист історичних і культурних цінностей міста Львова, його духу
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• доб’ємось відновлення історичної справедливості стосовно вояків ОУН–УПА
•
захистимо від нищення наші скарби - історичне архітектурне середовище, львівські книгосховища,
бібліотеки, історичні архіви, мистецькі твори, театральні і музичні надбання
• забезпечимо рівний доступ до якісної освіти кожній молодій людині
• підтримаємо культуру і науку, мистецькі, краєзнавчі і спортивні позашкільні дитячі установи, в тому
числі й через меценатські ініціативи
Справедлива соціальна політика
• ініціюватимемо проведення системної пенсійної реформи, яка забезпечить гідні виплати без
несправедливої зрівнялівки
• БЮТ впроваджуватиме політику забезпечення достойної заробітної плати і зменшення вимушеної
трудової міграції
• підтримаємо програми започаткування власного бізнесу молодими сім’ями при рівних стартових умовах
• створимо сприятливі умови кредитування будівництва житла для молодих сімей
• розробимо адресні програми допомоги хворим, інвалідам, пенсіонерам, студентам, ветеранам війни,
дітям-сиротам, соціально незахищеним верствам львів’ян
• потрібні людям соціальні послуги, які надаються громадськими організаціями міста Львова, отримають
бюджетне фінансування
• зробимо значний крок до розвитку сімейної страхової медицини та сімейних амбулаторій
• ініціативним людям – підтримку кредитами, навчанням основ бізнесу, відкритість і простоту реєстрації і
оподаткування
Економіка солідаризму
• повернемо Львову історичну функцію центру міжнародної торгівлі та інвестиційну привабливість
• сприятимемо розвитку підприємств, які вистояли, зберегли трудові колективи та створенню нових
виробничих потужностей на місці збанкрутілих
• проведемо реформування житлово-комунального господарства міста та розробимо і втілимо в життя
стратегічний план економічного розвитку Львова з врахуванням інтересів всіх мешканців
• надамо підтримку науковому потенціалу Львова щодо розробки програм енергозбереження та
модернізації виробництва
• розвиватимемо історико-культурні програми туризму
• забезпечимо чесний продаж через аукціони вільних земельних ділянок та ділянок під об’єктами
нерухомості
• податки платитимуть усі, ПДВ буде скасовано, податок на зарплату – мінімізовано, на прибуток –
виведено з тіні
• місту – житловий і комунальний комфорт, започатковуватимемо планомірний і якісний ремонт усіх
мереж, запровадження нової технології утримання доріг
Політика солідаризму
• БЮТ визнає, що основний критерій влади – це ефективність і відповідальність
• громадяни повинні мати право не тільки обирати депутатів, а й механізм їх відкликання
• впровадимо повну звітність перед мешканцями Львова новообраного мера, депутатського корпусу,
виконавчих структур влади
Ми разом розпочали помаранчеву революцію в Києві,
активно підтримували її на майданах Львова,
тож разом з вами, дорогі львів’яни,
та з Юлею Тимошенко доб’ємось справедливості!

Партія патріотичних сил України

(№22 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради

№
з/п
1.

Прізвище, ім"я,
по-батькові
Мельник
Володимир
Іванович

Число,
місяць і рік
народження
29.12.1958р..

Партійність

Посада (заняття)

Місце роботи

Член ППСУ

директор

ПП "Галатея”
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Пелега Галина
Василівна
Гудзовський
Олександр
Анатольєвич
П”янніков
Олександр
Володимирович
Тітов
Олександр
Володимирович
Зарецький
Юрій
Павлович
Одегов
Сергій
Володимирович
Очиченко
Анатолій
Васильович

9.

Чумаченко
Анатолій Семенович

10.

Приходько
Юрій
Анатолійович
Білоусов
Сергій
Володимирович
Замрига
Дмитро
Миколайович
Кочмар Олег
Михайлович
Мірошніченко
Олександр
Миколайович
Олійник
Ірина
Максимівна

11.

12.
13
14
15

21.04.1973р.

Член ППСУ

директор

Член ППСУ

Заступник
директора

ТзОВ
“ГЮН-ТАР”
ПП”Захід
Вітер”

28.06.1972р.

Член ППСУ

Заступник
директора

ТзОВ “ЛьвівАвто”

16.06.1971р.

Член ППСУ

Директор

ПП”Західниий Вітер”

Член ППСУ

Директор

ПП “Ретро”

11.09.1967

Член ППСУ

Заст. директора

СПД”Титан”

19.10.1950р.

Член ППСУ

Військовий
пенсіонер

1.06.1946р.

Член ППСУ

28.06.1962р.р.

Член ППСУ

Вчитель –
тренер боротьби
дзюдо
Війсковий
пенсіонер

19.01.1967р.

31.01.1956р.

Член ППСУ
05.09.1965
.
06.11.1955р.

Заступник
директора

Член ППСУ

Військовий
пенсіонер

19.09.1958р.

Член ППСУ

Військовий
пенсіонер
Військовий
пенсіонер

14.07.1961р.

Член ППСУ

27.05.1986р.

Член ППСУ

Спорт.товариство “Колос”

ТзОВ “Контракти
Престиж”

Студенка
четвертого курсу

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПАРТІЇ ПАТРІОТИЧНИХ СИЛ УКРАЇНИ
В основу передвиборчої діяльності Львівської міської партійної організації ППСУ покладена передвиборча
програма Партії патріотичних сил України.
Виходячи із зазначеної Програми та після аналізу політичного, соціально-економічного та культурного
розвитку міста Львівська міська партійна організація ППСУ визначила наступні пріоритети своєї діяльності:
• підтримка солідарної громадсько-політичної діяльності мешканців Львова як необхідного механізму
громадського контролю за використанням соціальних здобутків;
• втілення у життя партійної програми "Чиста хвиля" як дієвого інструменту подолання корупції у всіх
ешелонах влади;
• підвищення рівня правової культури та правової компетенції мешканців міста Львова як важливої запоруки
реального громадсько-політичного захисту прав людей;
• розробка нормативної бази про відповідальність влади перед жителями міста та надання можливості партіям і
громадським організаціям впливати на рішення влади, вдосконалення системи та якості надання послуг органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування;
• збільшення соціальних видатків міського бюджету для забезпечення належного рівня життя та розвитку
особистості і родини;
• активна політика зайнятості населення, яка має забезпечити відповідний соціальний захист та
економічну самодостатність родин;
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• використання соціального та економічного капіталу сотень тисяч трудових мігрантів, що виїхали з
Львівщини впродовж останніх десятиліть;
• ефективне використання потужного науково-освітнього потенціалу обласного центру;
• забезпечення ефективної медичної допомоги жителям міста;
• розширення доступності отримання якісної освіти;
• інноваційний розвиток економіки міста Львова як необхідна передумова підвищення її
конкурентоздатності;
• реальна підтримка розвитку малого та середнього бізнесу;
• сприяння утвердженню соціального партнерства підприємців, найманих працівників та органів
місцевої влади.
Зосередження наявного ресурсного потенціалу та владних повноважень в зазначених вище пріоритетних
напрямках дозволить забезпечити оптимальне вирішення нагальних проблем та закласти належні основи стабільного
розвитку Львівщини на перспективу.

Партія регіонів

(№23 у бюлетені за результатами жеребкування )
Виборчий список до Львівської міської ради
№
з/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

Прізвище, ім’я,
по батькові
Кельман Іван
Іванович
Скрипник Андрій
Михайлович
Баранович Василь
Богданович
Самсонов Юрій
Олександрович
Запоточний Роман
Васиьович
Чорний Андрій
Петрович
Козак Роман
Миколайович
Марич Ігор Іванович
Зухар Олександр
Петрович
Бочарова Галина
Андріївна
Горбатюк Віталій
Олегович
Кулик Олена
Миколаївна

Число,
місяць, рік
народження
22.09.1938
06.06.1965
01.08.1962

28.02.1955
11.01.1968
05.02.1962
26.04.1962
03.04.1965
02.05.1947
15.10.1947
31.01.1977
06.03.1967

Бойчук Тетяна
Володимирівна
Омельченко Олег
Володимирович

10.02.1977

Опеля Оксана
Йосипівна
Гошовський Мирон
Іванович

08.04.1967

09.03.1964

16.01.1966

Партійність

Посада
(заняття)

Партія
регіонів
Партія
регіонів
Партія
регіонів

Керівник

Партія
регіонів
Партія
регіонів
Партія
регіонів
Партія
регіонів
Партія
регіонів

Військовий
пенсіонер
Директор

Партія
регіонів
Партія
регіонів
Партія
регіонів
Партія
регіонів
Партія
регіонів
Позапартійний

Партія
регіонів
Позапартійний
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Директор з
маркетингу
Заступник
голови

Директор
Голова
Керівник
відділу
маркетингу
Голова
Директор

Асистент
Директор
Доцент

Фінансовий
директор

Місце роботи
Навчально-консультаційний
центр в м.Львові
Відкрите акціонерне
товариство "Львівобленерго"
Первинна профспілкова
організація української
професійної спілки працюючих
за кордоном
Не працює
Приватне підприємство
"Галбізнес Консалтинг"
Товариство з обмеженою
відповідальність "Галдім"
Залізничної районна
організація Партії регіонів
Товариство з обмеженою
відповідальність "Цифрові
технології-Захід"
Личаківська районна
організація Партії регіонів
Львівська загальноосвітня
середня школа № 19
Суб'єкт підприємницької
діяльності фізична особа
Львівський національний
медичний університет
ім.Д.Галицького
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Ротан Р»
Львівський регіональний
інститут державного
управління Національної
академії державного
управління при Президентові
України
Приватне підприємство "Прок
плюс"
Товариство "Укрівестпостач"

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Василець Михайло
Васильович
Астахов Альберт
Вікторович
Бичков Олександр
Сергійович
Кононович Сергій
Миколайович
Петренко Тетяна
Юрівна
Чаус Володимир
Леонтієвич
Лах Олександр
Анатолійович
Лукашов Олександр
Вікторович
Третьякова-Френкель
Вікторія Андріївна
Ліщинський Любомир
Романович
Лебедев Евгеній
Вадимович
Білошицький
Володимир Іванович
Кісельов Михайло
Володимирович
Сапунков Борис
Володимирович
Онишко Юрій
Михайлович
Маслієв Валерій
Віталійович
Касяненко Марта
Романівна
Катачин Олександр
Валерійович
Петров Олег
Олексійович
Плеханов Юрій
Валер'янович

01.07.1968
08.03.1935
22.12.1979
28.08.1958
16.03.1953
28.10.1946

Партія
регіонів
Партія
регіонів
Партія
регіонів
Партія
регіонів
Партія
регіонів
Партія
регіонів

09.06.1975
17.10.1976
10.05.1983
10.08.1969
04.05.1972
22.11.1947
06.07.1986
01.06.1972
31.05.1977
26.12.1964
18.04.1975
01.12.1963
15.07.1934
27.05.1970

Партія
регіонів
Партія
регіонів
Партія
регіонів
Партія
регіонів
Партія
регіонів
Партія
регіонів
Партія
регіонів
Партія
регіонів
Партія
регіонів
Партія
регіонів
Партія
регіонів
Позапартійний
Позапартійний

тимчасово не
працює
Голова
тимчасово не
працює
Директор
Викладач
Завідувач
господарством
Старший
продавець
Директор
Секретарреферент
Приватний
підприємець
Охоронець
Голова

Львівська міська організація ім.
Пушкіна
Будівельно-виробнича фірма
"АВС"
Середня загальна школа №35
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Оріон
Експорт»
ДП "Магазин салон Крез"
Державне підприємство
"Професійні технології"
Львівське обласне відділення
"Партії регіонів"
Приватне підприємство
«Західний-вітер»
Львівський обласний осередок
"Путь православних"

Студент
Приватний
підприємець
Медбрат
Інспектор
охорони
Інспектор
тимчасово не
працює
Голова
Вчитель історії

Львівська обласна державна
клінічна психіатрична лікарня
Закрите акціонерне товариство
"Ефорт"
Національний транспортний
університет
Російське товариство ім. О.
Пушкіна
Середня загальна школа №36

ПЕРЕДВБОРЧА ПРОГРАМА ЛМО ПАРТІЇ РЕГІОНІВ
„ЛЬВІВСЬКА ПЕРСПЕКТИВА”
Партія регіонів прагне розірвати порочне коло, коли впродовж останніх років Львовом керують не
професіонали та спеціалісти, а дилетанти-любителі, місто занепадає, адже більшість підприємств, що були
гордістю України, доведені до штучного банкрутства, а їх працівники опинились на вулиці.
Зупинимо цей безлад! Не дамо Львову скочуватись у прірву деградації та провінційності.
Наша мета - добробут, свобода і безпека громадян України. Ми - за еволюційний розвиток і стабільність.
Люди не повинні страждати від безвідповідальних рішень і дій, надуманих соціальних експериментів і
радикалізму.
Цілі, які ми відстоюємо:
Пріоритетна підтримка національної економіки як основи добробуту громадян.
Кожному працездатному громадянину - роботу за фахом і заробіток, який забезпечує гідне життя сім'ї і
можливість заощаджень.
Соціальна політика на базі стабільного зростання національної економіки.
Підприємцям - свободу ініціативи, податкову стабільність, захист прав власності, можливість планувати
бізнес на роки вперед.
Молоді - якісну освіту і гідну роботу після її завершення.
Пенсіонерам - пенсії, які забезпечують повноцінне життя.
Належннй соціальний захист знедоленим і обмеженим в можливостях людям.
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Захист сімейних цінностей, гарантії меддопомоги, освіти для дітей, можливість довгострокового
житлового кредитування.
Захист демократії і свободи - права людини в Україні будуть над усе, а опозиція матиме всі права і
можливості для діяльності.
Децентралізація влади і розширення прав регіонів.
Партія регіонів гарантує, що наші депутати і сформована ними міська влада впродовж трьох років
забезпечать виконання положень цієї програми. Інакше вони добровільно підуть у відставку.
Партія регіонів пропонує:
1) забезпечити вибір влади управлінців-професіоналів, які би піклувалися про інтереси всієї Львівської
громади;
2) брати участь в проведенні структурних реформ: податкової, пенсійної, адміністративної;
3) вирішення проблеми поховань (землі під кладовища);
4) для покращення транспортного обслуговування відновити роботу диспетчерської служби міста. Ми
відновимо муніципальний автобусний транспорт, який дасть змогу забезпечити справжній безкоштовний
проїзд пенсіонерів, військових та студентів протягом часу навчання;
5) досягти справедливого нарахування податків і усунення податкового беззаконня;
6) побудову сміттєсортувального комплексу, що дасть змогу сортувати сміття та виділяти з нього
вторсировину (папір, пластмаси, метали та шкло), який буде реалізовувати з вигодою комерційним
структурам для її подальшої переробки;
7) відновити роботу міських будівельних організацій;
8) розвиток власного муніципального бізнесу дасть змогу заробляти та направляти кошти на розвиток в
місті науки та освіти; фінансувати реставрацію пам’ятників культури, культових споруд, вирішувати питання
фінансування ритуальних послуг для малозабезпечених. Ми зможемо розробити систему доплат для вчителів
та лікарів, які найбільше страждають від несправедливостей діючої зараз системи оплати праці;
9) сприяти розвитку туристичної галузі.
СТВОРИТИ СПРИЯТЛИВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАШОГО МІСТА СПРАВА ЧЕСТІ
ВІДНОВЛЕННЯ ПОВНОЦІННОГО РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ - ЦЕ НАША МЕТА

Селянська партія України

(№26 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради
№
з/п

1
2

Прізвище, ім'я, по
батькові

Ільків Володимир
Григорович
Пайкуш Руслан
Любомирович

Число,
місяць,
рік
народження
27.01.1952

Партійність

Посада
(заняття)

Місце роботи

Позапартійний

лісник

ВО Львівліс

25.03.1971

Позапартійний

Заступник
голови

Незалежна профспілка
фермерів і приватних
землевласників України
ТОВ “Ай Ті Груп”

3

Микита Роман
Андрійович

11.09.1979

Член СелПУ

4

Близнак Михайло
Григорович
Мудрікув Микола
Владиславо-вич
Глушко Василь
Йосипович
Дацишин Олег
Теодорович
Шевчук Андрій
Володими-рович
Ружицький Олександр

07.02.1974

Член СелПУ

23.11.1961

Позапартійний

Директор з
міжнародних
відносин
Тимчасово
не працює
Директор

12.01.1955

Член СелПУ

Директор

ТзОВ “Контракт”

07.09.1968

Член СелПУ

Директор

ПП “Альбіт”

01.12.1971

Член СелПУ

Викладач

02.09.1965

Член СелПУ

Директор

Львівська комерційна
академія
ПП “Рос Імпекс”

5
6
7
8
9

44

ТзОВ “Скенер”

10

Олександрович
Флюрко Віталій
Анатолійо-вич

08.11.1978

Член СелПУ

заступник
директора

ТзОВ “Сантехсервіс”

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ДО ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВІД СЕЛЯНСЬКОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
Розпочався новий 2006 рік, який проголошений в Україні роком села. Нарешті керівництво
держави повернулося обличчям до людей села, які своєю невтомною працею збагачують Україну.
Ми кандидати в депутати до Львівської міської ради від Селянської партії України йдемо на вибори
із наступною програмою:
– постійно дбати про зростання добробуту трудівників села, особливо в соціальній і культурній
сфері, домагатися державного кредитування ремонту та будівництва об’єктів соціальної сфери (будинків
просвіти, бібліотек, магазинів, об’єктів побуту т.д.);
– домагатися щоб заробітна плата трудівників села була на рівні загальнодержавного прожиткового
мінімуму, але не менше 600 гривень;
– сприяти дотримання державних гарантій для молодих фахівців, які проживають або приїжджають
працювати у село (працевлаштування, надання житла чи безтрокових кредитів на його будівництво);
– домагатися надання бестрокових державних кредитів для фермерів та сільських приватних
підприємців;
– сприяти забезпеченню вугіллям чи іншими видами палива за пільговими цінами, а ветеранам праці
та пенсіонерам безкоштовно, в т.ч. ліки;
– домагатися державної підтримки молодих сімей (надання безвідсоткових кредитів на будівництво
житла, допомога на оздоровлення дітей, гарантії працевлаштування молодих батьків);
– домагатися щоб мінімальна пенсія трудівників села була не меншою 600 гривень;
– сприяти щоб трудовий стаж селян, зайнятих у сільськогосподарському виробництві нараховувася із
розрахунку 305 робочих днів на рік;
– рахувати рік трудового стажу при наявності довідок про продаж певного обумовленого обсягу
вирощеної сільгосп продукції;
– домогтися 100% оновлення машинотракторного парку за рахунок пільгового кредитування;
– сприяти державній гарантії забезпечення сільгоспвиробників паливо-мастильними матеріалами та
добривами за фіксованими цінами;
– домагатися невтручання державних органів влади у плани сільгоспвиробників щодо реалізації
вирощеної сільськогосподарської продукції;
– домогтися 100% компютеризації сільських шкіл;
– домогтися державної гарантії безкоштовної медицини і щорічного медичного огляду;
– добиватися державного регулювання цін на насіння, добрива, енергоресурси для
сільськогосподарських виробників;
– організовувати виробничо-сервісні центри в обласному та районних центрах з обслуговування та
продажу міні-техніки, потужної с/г техніки по безпроцентних кредитах, продажу запасних частин до с/г
техніки, добрив та інструментарію;
– домагатися виділення 40% робочих місць, від загальної кількості, на продовольчих ринках міста
Львова і області трудівникам села для продажу вирощеної с/г продукції

Партія промисловців і підприємців

(№27 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради
№
з/п

Прізвище, ім’я, по
батькові

1

Макара Володимир
Васильович

2

Загірний
Роман
Йосипович

Число,
місяць, рік
народження
09.04.1950р.

Партійність

Посада
(заняття)

Місце роботи

Член ПППУ

Голова

19.04.1953р.

Член ПППУ

Директор
Львівської
філії

Львівська обласна
організація Партії
промисловців і
підприємців України
АТ „Укрінбанк”
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3

Яремчук
Орест
Євгенович
Лобода
Роман
Богданович
Тістик
Ярослав
Зіновійович
Пєнкіна
Ельвіра
Володимирівна
Яремчук Володимир
Миколайович

02.01.1956р.

Член ПППУ

Генеральний
директор

Телевізійний завод
„Електрон”

09.09.1957р.

Позапартійний

Президент

Фірма
„Міра і К”

03.05.1968р.

Позапартійний

Генеральний
директор

ПП „Бізнес-центр „Фітал”

07.11.1973р.

Член ПППУ

Голова
Секретаріату

Львівська міська
організація ПППУ

07.06.1955р.

Позапартійний

Голова

Сай
Степан
Лук’янович
Ривак
Андрій
Іванович
Одуха
Микола Сергійович
Білоус
Борис
Дмитрович

23.02.1953р.

Позапартійний

Генеральний
директор

Львівська обласна
профспілка працівників
енергетичної та
електротехнічної
промисловості України
ТзОВ
„АЙПІЄ-Л”

12.06.1976р.

Член ПППУ

10.10.1948р.

Член ПППУ

Заступник
голови
правління
Директор

05.02.1952р.

Член ПППУ

12

Крохмальний
Богдан
Іванович

27.04.1953р.

Член ПППУ

13

Вербицька Тетяна
Петрівна

15.05.1957р.

Член ПППУ

14

Бовтач
Марія Казимирівна

02.10.1951р.

Позапартійна

15

Якубовський
Ігор В’ячеславович
Якібчук
Василь Васильович
Проць
Марія
Семенівна
Коростельов Андрій
Петрович

26.07.1978р.

Член ПППУ

01.01.1963р.

Член ПППУ

02.01.1955р.
30.12.1972р.

4
5
6
7

8
9
10
11

16
17
18

АСК „Дністер”
ДП „Львівдіпро-комунбуд”

Доцент,
кандидат
технічних
наук
Доцент,
кандидат
технічних
наук
Доцент,
кандидат
економічних
наук
Головна
медична
сестра
Аспірант

НУ „Львівська політехніка”

Позапартійна

Головний
енергетик
Директор

Студентське містечко НУ
„Львівська політехніка”
ПП „Ольвія-Віта”

Член ПППУ

Маркетолог

ТзОВ „Системи швидкого
харчування”

НУ „Львівська політехніка”

Львівський
банківський інститут НБУ
Львівська обласна
державна клінічна
психіатрична лікарня
НУ „Львівська політехніка”

Блок „Відродження”

(№ 28 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради
№
п/п
1.

П.І.П.
Ручка Петро
Васильович

Дата
народження
12.07.1949

Партійність
Член партії
“Відродження”
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Посада (заняття)
Начальник

Місце роботи
Локомотивне депо
Львів-Захід

2.

Горинь Тарас
Михайлович

17.06.1972

3.

02.07.1962

6.

Груник Іван
Степанович
Плукар Володимир
Володимирович
Мігальов Юрій
Миколайович
Петик Ігор Іванович

7.

Булик Ігор Іванович

8.

9.

Член
Республіканської
Християнської
партії
Член партії
“Відродження”
безпартійний

Виконуючий
обовязки
Генерального
директора
Заступник
начальника
Голова правління

ТзоВ “Вакомс”

Член партії
“Відродження”
Член партії
“Відродження”

Начальник

Вокзал станції Львів

Начальник

17.09.1957

Безпартійний

Голова правління

Гончарова Валентина
Миколаївна

27.06.1959

Член партії
“Відродження”

Камуть Василь
Олексійович
Жмурко Ярослав
Валерійович
Фесик Микола
Олексійович

08.11.1946

безпартійний

Заступник
начальника
Об’єднаного
дорожнього бюро
по розподілу і
виділенню місць в
пасажирських
поїздах
Начальник

Будівельне управління
№6
Львівської державної
залізниці
ВАТ “Будівельномонтажне управління
№1”
Вокзал станції Львів

20.10.1979

безпартійний

Директор

21.11.1957

Член партії
“Відродження”

Начальник

12.

Рушаков Едуард
Олександрович

11.03.1949

Член партії
“Відродження”

Начальник

13.

Федорчук Богдан
Васильович

21.09.1952

Член партії
“Відродження”

14.

Опірський Юрій
Якович
Ковальчук Олег
Павлович

18.04.1962

Член партії
“Відродження”
Член партії
“Відродження”

Завідуючий
урологічного
відділення
Директор

Герасимчук Валерій
Володимирович

03.04.1948

4.
5.

10.
11.

15.
16.

31.05.1952
15.11.1946
15.07.1951

01.04.1947

Член партії
“Відродження”

Львівська залізниця
ЗАТ “ВКК ЕТАЛОН”

Львівські міські
електричні мережі
ДП “Константа - Захід”
Дистанція електропостачання
Львівської державної
залізниці
Інформаційностатистичний центр
Львівської державної
залізниці
Клінічна лікарня
Львівської державної
залізниці
фірми “Світанок”

Генеральний
директор

Державне авіаційне
підприємство
“Львівські авіалінії”
Служба колії
Львівської державної
залізниці

Інженер

Партія „Вперед,Україно!”

(№29 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради
№
з/п
1.

Прізвище,
ім’я,
по батькові
Куртяк
Михайло
Васильович

Число,
місяць і рік
народження
21.02.1954

Партійність

Посада
(заняття)

Місце роботи, телефон

член політичної партії
"Вперед, Україно!"

фахівецьаналітик

СП "Галка Лтд"
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2.
3.
4.
5.

6.
7.

Котеляк Лідія
Леонідівна
Скоропад
Ярослава
Миколаївна
Шпиляк
Михайло
Михайлович
Корженівський
Ігор
Борисович

13.01.1963

член політичної партії
"Вперед, Україно!"
член політичної партії
"Вперед, Україно!"

директор

ТОВ "Ліда"

директор

Гімназія ім. Василя
Симоненка

05.08.1953

член політичної партії
"Вперед, Україно!"

директор

26.07.1977

член політичної партії
"Вперед, Україно!"

10.05.1948

член політичної партії
"Вперед, Україно!"
член політичної партії
"Вперед, Україно!"

заступник
директора з
економічних
питань
директор
департаменту
секретар
Центрального
виконавчого
комітету

ТОВ компанія
"Західпроектінж
будсервіс,
ПП "ПК Партнер"

Щур Галина
Василівна
Мамчур Ігор
Віталійович

09.05.1947

09.12.1958

ЗАТ Страхова компанія
"Егіда"
Політична партія "Вперед,
Україно!"

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВПЕРЕД, УКРАЇНО!»
Ми, партія «Вперед, Україно!» йдемо до Вас Львів’яни, не пропонувати щось нове, а виконати вже
обіцяне іншими. Головним завданням партії є забезпечення прав і свобод, проголошених Загальною
Декларацією прав людини ООН та Конституцією України: прав соціальних та політичних.
Владу в межі закону!
Львівська міська рада, в першу чергу як господарський орган, повинна дбати про добробут жителів м.
Львова. В ній не може бути засилля тієї чи іншої політичної сили тому що кожна партія являється
виразником певної частини громади. Довіряти і вибирати треба конкретних людей, які не обтяжені своїми
корпоративними інтересам.
Партія «Вперед, Україно!» проголошує;
- демократію, як основний спосіб обрання влади і контролю
за її діяльністю;
- забезпечити права меншості у всіх сферах суспільного життя;
спрощення процедури реєстрації нових підприємств, розвиток робочих місць;
- забезпечити організаційну, методологічну та фінансову підтримки малому та середньому бізнесу;
- у відповідності з законом розглядати заяви і звернення громадян;
- Створити перелік підприємств міста Львова з соціальною направленістю, яким надавати пріоритетне
право в освоєнні ресурсів міської ради ;
- розвивати роботу центрів соціальної адаптації хворих, інвалідів, безробітних, засуджених, одиноких
людей.
- забезпечити виділення бюджетних коштів міської ради на розвиток науки;
- впроваджувати в комунальну сферу передові розробки і досягнення енергоресурсозбереження,
екологічної безпеки і охорони природи;
- добиватися статусу державних службовців для працівників освіти;
- включення в освітні програми предмету
християнська етика;
- сприяти створенню християнських дошкільних закладів де спільно з духовенством займатися
вихованням дітей на принципах християнської моралі;
- статус української мови, як єдиної державної;
- визнання УПА воюючою стороною;
- реформування охорони здоров’я. Праця лікарів повинна відповідно оплачуватись;
- викорінювати прояви корупції в органах державної влади;
- сприяти ЗМІ в отриманні достовірної інформації.
- в сфері захисту сім’ї і молоді одним із основних напрямів роботи вважати створення цільового
кредитування на отримання освіти, придбання житла та започаткування підприємницької діяльності.
- сприяти розвитку фізичної культури та спорту.
Ми серцем прийняли «Помаранчеву революцію» і хочемо щоб її ідеали не щезли в сутолоці
пустослів’я, брехні, штовханині за хлібні місця і товсті портфелі.
Закон сили замінимо силою закону.
«Вперед, Україно!»
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Соціалістична партія України

(№30 у бюлетені, за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради
№
з/п
1
2
3

Прізвище, ім’я, по
батькові
Півень
Іван Онуфрійович
Басараба
Дмитро Михайлович
Савченко
Віктор Петрович

Число,місяць,
рік народження
07.10.1932
01.12.1946

Партійніст
ь
Безпартійн
ий

Посада (заняття)

Член СПУ.

Підприємець

Голова правління

Місце роботи
Агрофірма
,,Провісінь”
Підприємець

Помічникконсультант
Народного депутата
України М.Садового
Тимчасово не
працює

Тимчасово не
працює

Львівська міська
Рада

03.07.1952

Член СПУ

Созін
Григорій Германович

29.10.1973

Член СПУ

Федерлян
Володимир
Мирославович

23.04.1971

Член СПУ

Приватний
підприємець

Приватний
підприємець

06.03.1956

Безпартійн
ий

Директор

ПП ,,Бюргери”

27.01.1948

Член СПУ

Директор

ЛКП ,,Старий
Львів”

Магеровський
Михайло Львович

10.11.1965

Член СПУ

Тимчасово не
працює

Тимчасово не
працює

11

Ткаченко
Федорович

26.09.1952

Безпартійн
ий

Генеральний
директор

12

Козолуп Сергій
Миколайович

25.11.1976

Член СПУ

фінансовий
консультант

Член СПУ

Начальник
управління
капітального
будівництвпа
Міністерства
Оборони України

6
7

8
9

10

13

Свердлов
Віталій
Йосипович
Широн
Мирон Васильович

Олександр

Макарчук
Віктор Антонович

10.10.1961

19.12.1953

Член СПУ

директор

30.07. 1979

Член СПУ

менеджер

05.08. 1953

Член СПУ

Тимчасово не
працює

Трускавецька
вища школа
готельного,
туристичного та
курортного
сервісу
ТзОВ ,,Фармапроект”
Тимчасово не
працює

09.04.1952

Безпартійн
ий

Директор

ІВП “Рембуд”

01.05.1974

Член СПУ

Директор

Член
СПУ,

юрист, консультант

11.10.1963

14
Гірняк
Микола Миронович

15
16
17
18
19

Гарасим
Борис Володимирович
Компанієць
Сергій
Миколайович
Заремба
Ігор
Олексійович
Леськів
Михайло Мирославович
Тимчук
Сергій Іванович

СП
,,Виробництво
електрон”
Власник ПП
,Західспецсервіс
,
Західне УКБ МО
України
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ТзОВ ,,Мастіч”
Юридична
фірма „Захист
прав громадян

20

Магула
Володимир Ілліч

10.09.1954

Член
СПУ,

начальник відділу
комунального
господарства

Виконком
Львівської
міської Ради

21

Маніта
Василь Іванович

20.03.1947

Член
СПУ,

завідуючий
навчальнометодичною
лабораторією

Львівський
коледж ДУІТ

22

Комарова
Галина Сергіївна
Красноперов
Олександр

27.04.1944

Член СПУ

Пенсіонерка

21.08.1963

Член
СПУ,

Тимчасово не
працюе

Тимчасово не
працюе

03.09.1951

Член СПУ

Тимчасово не
працює

Тимчасово не
працює

24.02.1958

Безпартійна

Тимчасово не
працює

Тимчасово не
працює

22.02.1968

Член СПУ

директор філіалу

22.02.1965

Член СПУ

провізор

ПП „медицина фармакологія
ПП, „Фармос”

01.08.1959

Член СПУ

пенсіонер

пенсіонер

09.07.1981

Член СПУ

29.10.1939

Член СПУ

Тимчасово не
працює
інженер

Тимчасово не
працює
ВАТ „Прогрес”

09.02.1951

Член СПУ

Директор

ТзОВ “Індустрія”

30.03.1956

Член СПУ

Тимчасово не
працює

02.12.1969

Член СПУ

Тимчасово не
працює
ПТУ 29

23

Миколайович
Ревенко
Анатолій Петрович
24
25

26

Поліщук
Людмила Степанівна
Маліченко
Наталія Іванівна

27

Пенсіонерка

Мінералов

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Сергій Володимирович
Іващенко
Аркадій Іванович
Ардель
Василь Михайлович
Чопко
Зіновій Михайлович
Товбелов
Сергій
Семенович
Альф
Олександр
Володимирович
Кулічков Олександр
Олександрович
Батищєва
Катерина Архипівна
Філіпчук
Лідія Степанівна
Кузенко
Марія Михайлівна
Артюх
Вадим Степанович

38
39

Гніт Людмила Петрівна
Симко
Дмитро Степанович

40

Пацула
Іван Григорович
Галазюк
Ольга Віталіївна
Мартинюк
Олександр Вікторович

41
42

Енергетик
14.10.1924

Член СПУ

пенсіонер

19.10.1956

Член СПУ

пенсіонер
водій трамваю

18.08.1952

Член СПУ

провідний спеціаліст

21.08.1944

Член СПУ

Науковий
співробітник

16.01.1958
08.06.1987

Член СПУ
Член СПУ

Вчитель географії
Студент

25.01.1956

Безпартійний

Тимчасово не
працює
Студентка

СШ № 34
Військовий
інститут ЛНУ
„Львівська
політехніка”
Тимчасово не
працює
ЛНУ ім. Франка

Член СПУ

менеджер

ТзОВ ,,Левіт”

08.08.1985
10.04.1980
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Львівелектротра
нс
ВАТ ЛВВТП
„Прогрес”,
Музей історії
релігії,

43

Трембецька Ольга
Зиновіївна

07.08.1974

Член СПУ

Тимчасово не
працює

Тимчасово не
працює

44

Несторак
Ольга Несторівна
Ткачик
Ольга Євгеніївна
Рікота Андрій Юрійович

12.08.1971

Член СПУ

12.01.1964

Член СПУ

04.07.1981

Член СПУ

Тимчасово не
працює
Тимчасово не
працює
лікар стоматолог

Тимчасово не
працює
Тимчасово не
працює
ПП ,,Рікота”

45
46

47
48
49
50
51
52
53
54
55

Крамар Тарас
Михайлович
Білоус
Роман Іванович
Гривастов
Валерій Григорович

Член СПУ
1980

Член СПУ

директор

ПП ,,Артех

24.10.1955

Член СПУ

ЛВВТП
„Прогрес”

Гуцул Романна
Степанівна
Богун
Максим
Олександрович
Філіпчак Любов Петрівна

05.02.1957

Член СПУ

Начальник
юридичного
віділу
Директор

ПП “Агро маг”

06.02.1985

Член СПУ

18.08.1944

Член СПУ

Тимчасово
непрацює
пенсіонерка

Тимчасово
непрацює
пенсіонерка

Кулій
Ростислав
Володимирович
Стасів
Сергій
Володимирович
Орджонікідзе
Ельдар Давидович

01.07.1982

Член СПУ

Тимчасово не
працює

Тимчасово
працює

15.03.1978

Член СПУ

менеджер

АТ “Львів-Авто”

15.03.1938

Член СПУ

Пенсіонер

Пенсіонер

ПРОГРАМА
ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
НА ВИБОРИ 2006 РОКУ ДО ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
При обранні ми будемо домагатись:
• Відновлення виробництва - подолання безробіття!
через:
- створення нових робочих місць за рахунок розвитку підприємництва, особливо малого та середнього
бізнесу, а також впровадження нових інвестиційних проектів;
- розробку та впровадження нових програм розвитку туризму і курортного обслуговування.
• Розбудови європейського міста –з європейським рівнем життя!
через :
- вирішення житлових проблем громадян і, в першу чергу, проживаючих у відомчому житлі;
- покращення умов для перевезення пасажирів, застосування транспортних засобів підвищеної
комфортності, проведення нових ліній електротранспорту(в тому числі по проспекту Червоної Калини і
вулиці Замарстинівській);
• Надати розвитку міста – соціальне обличчя!
Через:
- забезпечення адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення (інвалідам, ветеранам,
учасникам бойових дій, репресованим, дітям війни), домогтися щоб розмір пенсії та зарплати був не менше
прожиткового мінімуму;
- заборони ліквідації, продажу та руйнування дитячих та спортивних майданчиків, завершення їх
паспортизації міською радою та розробки програми створення нових;
• Не допустити зростання комунальних платежів, зробити їх виправданими!
Через:
- встановлення вартості комунальних послуг нарівні не більше 12% від доходу сім’ї;
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не

- заборону підвищення житлово-комунальних платежів для мешканців міста з одночасною компенсацією
збитків комунальним підприємствам з міського бюджету;
• Зробити зеленим місто, в якому живуть здорові люди!
Через:
- забезпечення реальних заходів для охорони довкілля, збереження парків, скверів, озер, заборону
продажі та здачі в оренду зелених зон та місць відпочинку;
- розробки та впровадження нових сучасних технологій збору та утилізації відходів;
• Забезпечити дітям–майбутнє, гармонійний розвиток і здоров’я!
Через:
- відновлення повноцінного фінансування шкіл та дитячих садочків, збереження їх мережі та
відновлення раніше діючих, будівництва нових;
- збереження дотацій з місцевого бюджету для здешевлення харчування в шкільних їдальнях;
• Надання допомоги правоохоронним органам в боротьбі з вуличним бандитизмом, крадіжками,
підлітковою злочинністю.
• Відновлення районних рад у місті Львові з метою збільшення громадського контролю за діяльністю
влади на місцях.

Блок „Львів’яни За”

(№31 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради

№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Прізвище,
ім’я, по
батькові
Янів
Володимир
Григорович
Секела
Руслан
Михайлович
Головацький
Богдан
Львович
Кравецький
Юрій
Тадейович
Зенюк
Едуард
Іванович
Гандяк
Петро
Васильович
Токар
Наталя
Миронівна
Марголич
Роман
Ігорович
Маїк
Володимир
Зіновійович
Рибак
Стефанія
Дмитрівна
Кремінець
Іван
Ярославович

Число,
місяць і рік
народження
24 січня
1955 року

партійність
безпартійний

посада

Місце роботи

Заступник
міського
голови
Директор

Виконавчий Комітет
Львівської міської Ради

06 грудня
1975 року

безпартійний

10 серпня
1955 року

безпартійний

Приватний
Підприємець

Приватний Підприємець

22 квітня
1960 року

безпартійний

Комерційний
Директор

ТзОВ „Багіра”

31 березня
1964 року

безпартійний

НАК „Нафтогаз-Україна”

05 травня
1945 року

безпартійний

26 травня
1971року

безпартійний

Начальник
управління
зв’язків з
громадськістю
Заступник
голови
правління
Менеджер

30 січня 1980
року

безпартійний

Заступник
Директора

ТзОВ „Сторгозія”

22 червня
1966 року

безпартійний

Українська Академія
Друкарства

09 січня 1958
року

безпартійний

Проректор з
наукової
роботи
Завідувач
відділення

22 червня
1982 року

Партія Труда

Комерційний
Директор
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Інститут Економіка і
Політика

ВАТ „Алмазінструмент”
ТзОВ „Скарбниця”

Екологічний політехнікум
Львівського державного
аграрного Університету
ПП ”БудАльянс-Україна”

12

Мельник
Тетяна
Іванівна

01 лютого
1956 року

безпартійний

Завідувач
відділом

13

Секела
Михайло
Васильович
Фіняк Ігор
Юрійович
Білик
Мирослав
Іванович
Бахурський
Володимир
Йосипович
Сопівник
Тимофій
Михайлович

17 грудня
1942 року

безпартійний

Завідувач
відділом

06 грудня
1973року
09 березня
1959 року

безпартійний

Директор

безпартійний

Заступник
Директора

ТзОВ „Багіра”

06 вересня
1966 року

безпартійний

Директор

ТзОВ „Багіра”

01 березня
1940 року

безпартійний

Пенсіонер

Пенсіонер

14
15
16
17

Львівське обласне
територіальне відділення
антимонопольного
комітету України
Львівський регіональний
фтизіопульмонологічний
Центр
ПП „Тел-Ком”

Партія „Третя сила”

(№32 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради
№
з/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Прізвище, ім’я,
по-батькові
Прокоп’юк
Василь
Кирилович
Парубчак
Орест
Іванович
Зімба
Олександр
Іванович
Тріщ
Григорій
Григорович
Первак
Сергій
Вікторович
Псюк
Володимир
Іванович
Грень
Анатолій
Дмитрович

Число,
місяць,
рік народження
04 жовтня
1963 р.

Партій-ність

Посада (заняття)

Місце роботи

член партії
"Третя сила"

Генеральний
директор

01 січня
1949 р.

член партії
"Третя сила"

17 червня
1946 р.

член партії
"Третя сила"

Заступник
генерального
директора
Директор

13 вересня
1944 р.

позапартійний

Директор

09 квітня
1958 р.

позапартійний

Військовий комісар

20 травня
1960 р.

позапартійний

Перший заступник
голови

Львівська обласна
організація "Динамо"

11 липня
1954 р.

позапартійний

Начальник відділу

Організаційнорозпорядче управління
ДПА у м.Львові

ТзОВ "Промисловобудівельна група
"Моноліт"
ТзОВ "АЙПІЄЛ"
Львівська філія ЗАТ
"Страхова компанія
"Мегагарант"
Львівська філія
Київського національного
університету культури і
мистецтв
Львівський обласний
військовий комісаріат

8.

Депа
Роман
Григорович

26 квітня
1967 р.

позапартійний

Приватний
підприємець

Суб’єкт підприєм-ницької
діяльності Депа Р.Г.

9.

Ковалишин
Ярослав
Степанович

11 серпня
1974 р.

позапартійний

Асистент

Львівський національний
університет ім. І.Франка
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Комісаров
Ігор
Юрійович
Шмульський
Михайло
Емілійович
Лаврись
Ярослав
Михайлович
Верещак
Мар’яна
Миколаївна
Мороз
Ольга
Миколаївна
Хміль
Ігор
Михайлович
Демус
Степан
Васильович
Дрофяк
Тарас
Антонович
Пристайко
Володимир
Олегович
Бандрівська
Оксана
Стефанівна
Мазур
Костянтин
Францович
Рогов
Андрій
Юрійович

15 січня
1965 р.

член партії
"Третя сила"

Президент

Клуб ветеранів боксу м.
Львова

05 листопада
1968 р.
17 серпня
1956 р.

член партії
"Третя сила"

Начальник охорони

ТПП "Універсал"

член партії
"Третя сила"

Заступник
директора

02 лютого
1983 р.

позапартійна

Студентка
6-го курсу

28 квітня
1949 р.

позапартійна

Старший науковий
співробітник

Львівський будинок
органної та камерної
музики
Львівський національний
медичний університет ім.
Д.Галицького
Львівський історичний
музей

01 жовтня
1982 р.

позапартійний

Студент
3-го курсу

03 червня
1957 р.

член партії
"Третя сила"

Зубний технік вищої
категорії

Львівська національна
академія ветеринарної
медицини ім.
С.З.Гжицького
3-та стоматологічна
поліклініка м. Львова

02 березня
1973 р.

член партії
"Третя сила"

Охоронець

ТзОВ "Замок"

14 березня
1981 р.

член партії
"Третя сила"

Заступник
директора

ПП "Відеобезпека Плюс"

08 травня
1966 р.

член партії
"Третя сила"

Бухгалтер

МПП "Берізка"

17 листопада
1972 р.
21 грудня
1966 р.

позапартійний

Начальник
постачаль-ного
відділу
Головний архітектор

Інститут "Львівагропроект"

позапартійний

НВК "Елітбуд Сервіс"

ВИБОРЧА ПРОГРАМА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ″ТРЕТЯ СИЛА″
На рубежі третього тисячоліття Львів перебуває в стан глибокої стагнації. Глибока криза в житловокомунальному господарстві, неналежне забезпечення медицини, освіти, культури, відсутність якісного
транспортного забезпечення, занепад сільського господарства різко погіршили якість життя.
ЛМО ″Третя сила″ в реалізації програми відродження Львова буде опиратися у своїй роботі на ті сили, які
здатні до творчої спільної праці по формуванню належних стандартів життя для львів’ян. І ми готові зробити
такі послідовні кроки:
1. Розвиток духовності.
− провести технічне обстеження всіх об’єктів історичного середовища Львова. Розробити програму
збереження та відтворення пам’яток архітектури з тим, щоб створити фінансову базу для її реалізації.
− впорядкувати використання споруд сакральної архітектури, формувати їх як центрів духовності,
утвердження релігійних цінностей нашого суспільства.
2. Індустріальний розвиток Львова.
− сформувати економічні та інші стимули та механізми для ефективного інноваційного розвитку
діючих підприємств.
− розробити та пропонувати на основі партнерських стосунків іноземним інвесторам проекти, в яких
повинні втілюватися сучасні наукоємкі технології з високим рівнем екологічної безпеки.
3. Житлово-комунальне господарство.
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− сформувати консолідований фонд з коштів міського бюджету, дольової участі суб’єктів
господарювання, цільових довгострокових кредитів для реалізації житлової програми з тим, щоб кожен рік
вводити житло і забезпечувати ним сім’ї, що стоять в черзі.
− розробити і втілити в життя програму кредитного забезпечення та фінансування молодіжних
кооперативів.
− ввести в дію програму поетапної еволюційної реструктуризації системи надання послуг населенню.
− вибрати найбільш життєздатний проект і приступити до будівництва сміттєпереробного заводу.
− провести ревізію діючої системи і реалізувати програму впорядкування водопостачання Львова на
основі новітніх технологій, що враховують реальну потребу у водозабезпеченні.
4. Фінанси і бюджет.
− на підставі максимально прозорих, під контролем громадських об’єднань, умов створити сприятливі
умови для іноземних інвестицій. Створити банк необхідних інвестиційних проектів та постійно вести пошук
інвесторів.
− на базі цільової, довгострокової програми з розвитку індустрії туризму, яка вимагатиме розвитку всієї
інфраструктури міста (готелі, дороги, паркінги, безпека, а також музеї, театри, відпочинково-розважальна
галузь) домагатися підвищення доходів від туризму.
− на підставі всебічного аналізу ефективності використання комунального майна, його передачі в
оренду чи продажу домогтися додаткових надходжень до бюджету міста.
5. Розвиток спорту, шкільництва та створення умов
для самореалізації молоді.
− розробити і впровадити програму «Молодь – наше майбутнє», в якій передбачити: формування
системи молодіжних культурних закладів, спорткомплексів, якісне оновлення студентських гуртожитків.
− створити Молодіжну раду як дорадчо-консультативний орган у виконавчих структурах міської ради.
− відродити систему дошкільних закладів, передбачити фінансову дотацію для їх функціонування.
− постійно реалізовувати систему пільгового проїзду учнів та студентів в громадському транспорті.

Громадянська партія «Пора»

(№33 у бюлетені, за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради

№
з/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Прізвище,
ім’я,
по батькові
Іващишин
Маркіян
Йосипович
Кардаш Іван
Богданович

Число,
місяць, рік
народження
06.09.1966

Партійність

Посада
(заняття)

Місце роботи

Громадянська
партія „ПОРА”

Директор

ТзОВ „Мистецьке
об’єднання „Дзиґа”

13.02.1984

Громадянська
партія „ПОРА”

Студент

Адамик Петро
Михайлович
Федорович
Наталя
Володимирівна

05.10.1969

Громадянська
партія „ПОРА”
Громадянська
партія „ПОРА”

Приватний
підприємець
Викладач

Національний
університет „Львівська
Політехніка”
Приватний підприємець

Квурт
Володимир
Леонідович
Хмиз Артем
Павлович
Забарило
Анатолій
Юрійович

01.08.1967

Громадянська
партія „ПОРА”

Генеральний
директор

26.07.1978

Громадянська
партія „ПОРА”
Громадянська
партія „ПОРА”

Директор

26.02.1972

10.05.1960
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Заступник
начальника
управління
комунального
майна

Педагогічний коледж
Львівського
національного
університету імені Івана
Франка
ВАТ „Львівська тютюнова
фабрика”
Приватне підприємство
”Корпорація „АРТ-Груп”
Львівська міська рада

8.

Білоус Андрій
Васильович

04.08.1975

Громадянська
партія „ПОРА”

9.

Сорочкін Олег
Вікторович

03.08.1980

Громадянська
партія „ПОРА”

керівник
відділу
зв’язків з
громадськістю
та пресою
Старший
викладач

10.

Соболь Петро
Богданович
Шоломицький
Михайло
Андрійович
Білоус Олексій
Володимирович
Мисик Андрій
Іванович

24.10.1971

Громадянська
партія „ПОРА”
Громадянська
партія „ПОРА”

Директор з
логістики
Директор з
маркетингу

11.08.1972

Громадянська
партія „ПОРА”

Старший
викладач

10.07.1967

Громадянська
партія „ПОРА”

Приватний
підприємець

11.
12.
13.

03.12.1972

ТзОВ „Торгова компанія
„Інтермаркет”

Львівський державний
інститут новітніх
технологій та управління
ім. В.Чорновола
ВАТ„Львівська тютюнова
фабрика”
ТзОВ „Інвестиційна
компанія „Комфортінвест”
Львівський державний
аграрний університет
Приватний підприємець

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПАРТІЇ „ПОРА”
ПОРА – партія нового покоління, яка згуртувала навколо себе студентів, науковців, успішних
підриємців, людей активної громадської позиції, котрі свіжими і новими ідеями та безпосередньою роботою
можуть і здатні змінити наше місто. Ми йдемо в міську раду для того, щоб навести порядок у місті,
припинити маніпулювання проблемами львів’ян та нехтування інтересами громади.
Ми втомились чекати, коли міські посадовці вирішуватимуть проблеми міста, а не сваритимуться за ще
не продані шматки землі, коли політики лобіюватимуть інтереси Львова, а не спекулюватимуть мріями
львів’ян, коли жеки дбатимуть про добробут мешканців, а не наживатимуться на комунальному майні, коли
чиновники турбуватимуться про громадян, а не очікуватимуть хабаря.
Влада має працювати для львів’ян. Міські депутати повинні здійснювати контроль виконавчої
вертикалі міської влади, а не співпрацювати для налагодження тіньових схем. Взаємозв’язки службовців із
мешканцями мусять бути максимально спрощені і позбавлені бюрократизму. Діалоги повинні відбуватись за
формулою:” Одна проблема – один чиновник – одне рішення”.
Мусить настати усвідомлення, що Львів – це ворота до європейського життя і саме це місто повинно
стати прикладом відродження України. Львів мусить стати містом, в якому комфортно жити кожному
мешканцю. Ми вимагатимемо надання Львову особливого економічного статусу. Це сприятиме залученню до
Львова інвесторів на життєво потрібні для міста проекти.
Комунальні підприємства потребують якісного переоснащення та нового управлінського підходу.Тому
нова влада міста повинна провести повну інвентаризацію міського комунального майна. Кожен мешканець
повинен мати можливість отримання звіт за кожну витрачену копійку спільних коштів громади.
Розробивши новий структуризований план забудови, узгоджений із міськими реаліями, нова влада
повинна самостійно виступати ініцатором необхідних розбудов та пропонувати інвестиційні проекти для їх
реалізації в прозорих умовах.
Особливої уваги слід надати освітнім та науковим перспективам Львова. Тому слід звернути увагу на
якість навчання, створення гідних умов для проживання та перспектив працевлаштування студентства.
Львів мусить отримати рішучих депутатів нового покоління.
Ми безкомпромісними і відкритими діями доб’ємось нормального життя міста, коли влада
працюватиме для людей, а не крастиме для себе, викладачі вчитимуть студентів, а не чекатимуть від
них хабаря, водоканал постачатиме воду, а не закопуватиме кошти в землю, лікарі турбуватимуться
про здоров’я львів’ян, а не про мізерність своїх зарплат, пенсіонери будуть бавити внуків в затишних
парках, а не зароблятимуть на стихійних базарах, міліціонери розкриватимуть кримінальні справи, а
не покриватимуть наркоторгівлю, студенти вчитимуться, а не шукатимуть можливості втекти за
кордон на принизливі заробітки, батьки будуватимуть майбутнє своїх дітей, а не лише мріятимуть про
нього!
Пора діяти і для Львова!
56

Партія „Єдність”

(№ 34 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради
№
п/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

1

Сеник Любомир
Тадейович

2

Вовк Богдан
Петрович
Олійник Любов
Романівна
Винницька
Ольга
Володимирівна
Пак Роман
Петрович

24.07.60р

6

Шевчик Іван
Миронович

23.03.58р

7

Курман
Михайло
Михайлович
Хабер Богдан
Васильович

24.07.40р

Герич Марія
Дмитрівна
Костів Михайло
Петрович
Фіцуляк
Мирослав
Романович
Хома
Володимир
Володимирович

17.04.55р

3
4
5

8
9
10
11
12

Дата
народження
27.06.30р

25.06.52р
31.08.55р
13.12.31р

21.03.41р

05.02.42р
20.02.69р
24.05.35р

Партійність
Член Президії
ЛОО УП
„Єдність”
Заст. голови УП
„Єдність”
Заст. голови УП
„Єдність”
Заст. голови УП
„Єдність”

Освіта,
спеціальність за
освітою
Вища,
літературознавець

Місце роботи, займана
посада
Інститут українознавства ім.
І. Крип’якевича НАН України

Вища,
журналіст
Вища, модельєр –
консультант
Вища,
викладач - тренер

„За Вільну Україну плюс”,
головний редактор
ТзОВ „Модес „Л”, директор

Голова
ЛОО УП
„Єдність”
Член Президії
ЛОО УП
„Єдність”
Голова
секретаріату

Вища,
інженер - механік

Львівський історичний
музей, молодший науковий
працівник
ПП „Інтерспецтехніка”,
директор

Голова
Залізничної рної орг.
Голова конт. ревіз. комісії
Член УП
„Єдність”
Член Президії
ЛОО УП
„Єдність”
Член УП
„Єдність”

Вища,
інженер радіофізик
Вища, інженер економіст
Вища, інженер економіст
Вища, інженер електромеханік

Вища, інженер радіотехнік
Вища,
педагог

Вища,
інженер - механік

ЛДЮ СШ №2, директор

Львівський технікум м’ясної
та молочної промисловості,
вчитель
ЛКП Т/ф
„Львівспецкомунтранс”,
інженер
ТзОВ „Сонечко”, директор
Відділ праці ЛМР, зав.
сектором
ДП „Компанія ЯР”,
заст. .дир. по виробництву
пенсіонер

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ „ЄДНІСТЬ”
Програма Львівської міської організації УП „Єдність” витікає із статутних засад і ґрунтується на
загальнопартійній програмі, а саме:
- нашою метою є об’єднання усіх справді патріотичних сил і згуртування українського народу для
участі в розбудові і зміцненні незалежної держави Україна на основі української національної ідеї;
- ми домагаємось, щоб український народ керував своєю державою сам, а не верховодили зайди, які
й надалі хочуть жити за рахунок його праці. Через те, на нашу думку, Верховна Рада України та інші
ланки державної влади повинні належати етнічним українцям такою мірою, щоб становити
пропорційну відповідність до кількості української людності, яка населяє нашу країну. Тільки етнічна
українська нація може забезпечити добробут народу та соціальну справедливість для всіх, підняти на
високий рівень національну українську культуру та автентичну духовність, як рівно ж забезпечити
належний розвиток національних меншин, які проживають на території України і є її лояльними
громадянами;
- ми, кандидати в депутати Львівської міськради зі списку ЛМО Української партії „Єдність”,
давно беремо активну участь в громадському і політичному житті Львівщини, однак до влади йдемо
вперше. Йдемо, бо вже нема сил терпіти ігрища псевдопатріотів, які забувають про народні інтереси і
солодкі обіцянки, як тільки-но проникають до владних структур, дбаючи виключно про власні
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кланово-приватні інтереси, внаслідок чого протягом 15 років Незалежності непомірно збагатилася
зграя вибраних владців та призначених ними чиновників на тлі загального зубожіння рядових
громадян;
- ми йдемо, щоб зламати ганебну систему корупції і хабарництва, що принижує людську гідність, та
забезпечити прозорість влади, віддавши її в руки справжнього господаря – територіальної самоврядної
громади міста. При цьому так звана депутатська недоторканість має бути скасована на всіх рівнях, а
зарплати і пенсії депутатів ВРУ та урядовців усіх рівнів, а також суддів, прокурорів та представників
інших гілок влади не можуть перевищувати п’ятикратний розмір зарплат та пенсій
середньостатистичних громадян.
За останні роки Львів фактично втратив цілі галузі промисловості, зокрема, машинобудування
(Львівський автобусний завод, Львівхімсільгоспмаш, Львівський конвеєробудівний завод, завод
автонавантажувачів), радіотехнічного виробництва („Електрон”, „Кінескоп”, завод телеграфної апаратури,
ЛОРТА, „Мікроприлад” та „Біофізприлад”) і т.п. У зв’язку з цим ЛМО УП „Єдність” домагатиметься від
органів державної влади розробки комплексного плану відродження та фінансування названих та інших
занедбаних галузей. Ми твердо переконані – власне виробництво, особливо у пріоритетних ділянках, є
основою незалежності та безпеки українців.
Разом з тим, враховуючи величезну кількість пам’яток історії та культури, архітектурних перлин
держави, зосереджених у нашому місті, центр якого занесено до списку культурної спадщини ЮНЕСКО,
зробимо усе можливе задля того, щоб Львів став привабливим для туристів. Ми вважаємо, що давно назріла
необхідність прийняття Закону про особливий статус Львова як унікального міста-музею просто неба. У
цій площині обов’язково мають бути реставровані фортифікаційні споруди 1854 року на горі Цитадель,
розроблений комплексний план відновлення історичної пам’ятки „Високий Замок”, прискорені розпочаті
роботи зі створення музею техніки у Львові.
Разом з представниками інших національно-патріотичних сил у міській раді ми прагнемо перетворити
наше місто у спільну затишну українську домівку. У Львові є багато джерел, які повинні наповнювати
бюджет міста, а не потрапляти в тіньовий обіг. Задля цього плануємо:
- домогтися впровадження київського досвіду з будівництва житла, в т.ч. й соціального, через
опрацювання комплексного плану забудови, прозорого і зрозумілого для всіх зацікавлених;
- максимальне сприяння у справі розв’язання екологічних проблем, зокрема щодо збирання, утилізації та
переробки побутових відходів через будівництво сміттєпереробного заводу;
- встановлення касових апаратів для збору оплати за паркування;
- впорядкування системи перевезень пасажирів і забезпечення контролю за надходженням коштів до
міського бюджету;
- проведення інвентаризації земельних ділянок і розміщених на них об’єктів з подальшим залученням
коштів від їх використання до міського бюджету;
- продовження трамвайної колії від кінцевої зупинки трамваю №4 на Сихівський масив та тролейбусної
лінії з Сихівського масиву до вул. Стрийської;
- розробка й реалізація плану впорядкування транспортних маршрутів щодо вивільнення центральної
частини міста (проспекти Шевченка та Свободи) від руху автомобільного транспорту і створення пішохідних
зон;
- сприяння розбудові структур системи соціального захисту безпритульних і малозабезпечених.

Блок політичних партій „Влада народу”

(№35 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список блоку до Львівської міської ради
№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

1

Яремків Ольга
Михайлівна
Павлечко
Руслан
Васильович
Ткачук Євгеній
Іванович

2
3
4

Козло Богдан
Йосипович

Число,
місяць, рік
народження
20. 01. 1952
03. 02. 1973
30. 01. 1954
05. 08. 1951

Партійність

Посада
(заняття)

Місце роботи

Член Партії захисту
пенсіонерів України
Член Всеукраїнської
партії духовності і
патріотизму
Член Всеукраїнської
партії духовності і
патріотизму
Член Всеукраїнської
партії духовності і
патріотизму

Директор

ТзОВ “Іглоополь”

Начальник
відділення

ТзОВ “Укрсиббанк”

Голова
правління

ЗАТ
“Карпаткурортбуд”

Голова

Обласна організація
професійної спілки
працівників ЖКТ, МП,
ПОН

58

5

Дуда Євген
Васильович

03. 12. 1957

6

Мерза Ярослав
Федорович

01.01. 1949

7

Полєщук Вадим
Вадимович
Тетерко Іван
Петрович

20.01.1955

9

Білокурий Олег
Іванович

29.10.1953

10

Станкевич
Олександр
Степанович
Пендак
Володимир
Олександрович
Кулаковська
Ганна
Штефанівна
Канчалаба
Геннадій
Володимирович
Гришко Олег
Павлович

18.03.1962

Туїсов
Олександр
Володимирович
Стахурська
Олександра
Дмитрівна
Горовой Артем
Вікторович

19.11.1981

Марущак
Андрій
Анатолійович
Мозуль Степан
Васильович

08.12.1982

8

11
12
13
14
15
16
17
18
19

10.04.1940

07.03.1951
30.07.1945
20.05.1953
16.01.1943

25.09.1940
15.02.1973

03.10.1976

Член Всеукраїнської
партії духовності і
патріотизму
Член Всеукраїнської
партії духовності і
патріотизму
Член Партії захисту
пенсіонерів України
Член Всеукраїнської
партії духовності і
патріотизму
Член Всеукраїнської
партії духовності і
патріотизму
Член Всеукраїнської
партії духовності і
патріотизму
Член Партії захисту
пенсіонерів України

Генеральний
директор

ТзОВ “Пандар”

Приватний
підприємець

Приватний
підприємець

Пенсіонер
МО
Адвокат

Пенсіонер МО

Член Всеукраїнської
партії духовності і
патріотизму
Член Партії захисту
пенсіонерів України
Член Всеукраїнської
партії духовності і
патріотизму
Член Всеукраїнської
партії духовності і
патріотизму
Член Партії захисту
пенсіонерів України
Член Всеукраїнської
партії духовності і
патріотизму
Член Всеукраїнської
партії духовності і
патріотизму
Член Всеукраїнської
партії духовності і
патріотизму

Львівська обласна
колегія адвокатів

Директор

ЛКП
“Львівелектротранс”

Директор

ТзОВ “Трансуспіх”

Пенсіонер

Пенсіонер

Секретарреферент

Львівський обласний
військовий комісаріат

Пенсіонер

Пенсіонер

Директор

Фізкультурне
спортивне товариство
“Колос”
ТзОВ “Фарматон”

Заступник
директора
Президент

ЛОБО “Доля”

Головний
механік

ПП “Лата”

Командир
взводу

СМП “Воля Висоцька”

Заступник
директора

ГОСК “Глобус”

Блок політичних партій „Держава-Трудовий союз”
(№ 36 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради

№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

1

Коновальчук
Олександр
Володимирович

2

Клещик Олена
Олегівна
Дунаєва-Пріцак
Інга Олегівна

3

Число,
місяць, рік
народження
17 березня
1962
15 березня
1962
20 квітня
1964

Партійність

Посада (заняття)

Місце роботи

Член
Всеукраїнської
партії
трудящих
Член ПП
„Держава”

Голова правління

Інститут регіональних
перспектив та розвитку
місцевого
самоврядування
ТОВ "Альтаїр"
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Радник з
економічних питань
директор

ТОВ "Сюрприз"

4

Матрохін
Володимир
Ілліч
Гурін Віктор
Омелянович
Шатський
Михайло
Миколайович

5
6

4 лютого
1958

Член ПП
„Держава”

Керівник
навчального відділу

Львівська філія КНУКіМ

14 жовтня
1956
9 січня
1950

Член ПП
„Держава”
Член ПП
„Держава”

Інженер з охорони
праці

Академія ужиткового
мистецтва
тимчасово не працює

Блок Богдана Федоришина «За Львів!»
(№37 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради

№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

1

Федоришин
Богдан
Іванович
ДячукСтавицький
Юрій
Михайлович
Олійник Андрій
Михайлович
Шведа Юрій
Романович
Жукевич Орест
Ярославович
Лисецька
Світлана
Володимирівна

2

3
4
5
6

Число,
місяць, рік
народження
28.10.1962р

Партійність

Посада
(заняття)

Місце роботи

безпартійний

президентдиректор

Концерн «Богдан»

26.01.1947р

безпартійний

головний
тренер

КПФ «Карпати»

21.01.1973р

безпартійний

тимчасово безробітний

21.06.1964р

безпартійний

тимчасово
безробітний
доцент

07.07.1950р

безпартійний

директор

15.09.1970р.

член
української
партії «Зелена
планета»
член партії
«Райдуга»

директор
ПП «Нарлік»

Туристична фірма
«Вербени»
ПП «Нарлік»

7

Комар Світлана
Степанівна

02.03.1983р

8

Лег Марія
Андріївна

15.02.1966р

9

Гармата Віктор
Іванович
Швець Тарас
Іванович

10

11
12
13
14

Петрушак
Богдан
Іванович
Прохорова
Олена
Валеріївна
Лісний
Володимир
Дмитрович
Дедишин Ігор
Михайлович

безпартійна
безпартійний

11.11.1977р

13.10.1953р

член партії
«Всеукраїнська
зелена
екологічна
партія
«Райдуга»
безпартійний

12.02.1974р

помічник
приватного
нотаріуса
заступник
голови
правління
начальник
відділу
менеджер

ЛНУ ім. І. Франка

СП «Гранд-Готель»
Яворівська митниця
ТОВ «Проектноінвестиційна компанія
«Стрийжитлобуд»

керуючий
справами

Львівська обласна рада

безпартійна

директор

Медцентр «Богдан»

06.08.1983р

безпартійний

директор

ДП «Юрсервіс «Богдан»

09.03.1977р.

безпартійний

директор

ПП «Карпати Спорт
Маркетинг»
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15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Федоришин
Захар
Богданович
Тарасенко
Володимир
Андрійович
Лев Ігор
Іванович
Прідун Ігор
Генріхович
Корчинський
Андрій
Романович
Марко Євген
Володимирович
Діжак Ігор
Іллярович
Бандило
Мирослав
Теофілович
Махинько Ніна
Дмитрівна
Семенова
Наталя
Володимирівна
Садова Оксана
Володимирівна
Личенко
Олександр
Валентинович
Музика Іван
Іванович
Тарасенко
Маркіян
Володимирович
Єсип Богдан
Миколайович
Лібет Леонід
Володимирович
Слюсаренко
Андрій
Тихонович

20.06.1984р

безпартійний

студент

18.10.1950р

член партії
ОУН

директор

член партії
ОУН
безпартійний

голова

20.01.1962р

комерційний
директор
правовий
інспектор

Львівський національний
медичний університет ім.
Данила Галицького
Львівське відділення
науково-дослідного
економічного інституту
Міністерства економіки
ЛМО ОУН
НВП ТзОВ «Стеліт»
Конфедерація незалежних
профспілок Львівщини

підприємець
02.09.1954р

безпартійний

директор

ПП «Швидка допомога
«Богдан»

22.04.1961р.

безпартійний

підприємець

18.01.1959р.

безпартійна

безпартійна

Медцентр «Богдан»

12.09.1956р

безпартійна

директор

ДП «Гранд Фуд Сервіс»

23.03.1977р.

безпартійна

РА «Прес-експрес-Львів»

16.12.1957р

безпартійний

головний
редактор
заслужений
артист
України
підприємець
студент

Національний університет
«Львівська Політехніка»

17.07.1965р

безпартійний

директор

ДП «Галич-Львів»

05.11.1943р

безпартійний

менеджер з
реклами
професор

СП «Гранд-Готель»
Національний університет
«Львівська Політехніка»

ПРОГРАМА
ВИБОРЧОГО БЛОКУ
«БЛОК БОГДАНА ФЕДОРИШИНА
«ЗА ЛЬВІВ!»
1. Резюме програми
Для того, щоб забезпечити виконання програми кандидата на посаду міського голови Львова Богдана
Федоришина, необхідно забезпечити чітку співпрацю між різними ланками влади на рівні міста Львова. З
огляду на це, виборчий блок „Блок Богдана Федоришина „За Львів” повною мірою приймає програму
згаданого кандидата, щоб у співпраці виконавчої та законодавчої влади працювати над її реалізацією на благо
мешканців міста Львова.
Завдання програми „Львів – столиця Східної Європи” – створення нового бренду міста Львова, який
зробить нашу територію настільки привабливою для інвестицій та ділової активності, що ми зможемо
забезпечити кожному мешканцю міста гідні умови проживання та особистого зростання, реалізації його
громадянських прав.
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Розрахунки та дослідження, проведені для написання цієї програми, свідчать про те, що місто Львів може
заробляти достатньо коштів для забезпечення усіх потреб своєї громади. Досвід створення окремих великих
інфраструктур європейського класу серед реалій нашого міста підтверджує, що при зміні підходу до справи,
системи управління окремих галузей та міста в цілому, при успішній реалізації стартових проектів, блок
фахівців-львів’ян зможе змінити стан речей у Львові.
Пріоритетом програми є львів’янин, суб’єктами програми є громада міста та обрана нею муніципальна
влада.
Програма:
-

Визначає мету та місію міста Львова.
Встановлює пріоритетні напрями розвитку міста.
Роз’яснює переваги нового підходу для кожного львів’янина, відповідно до його потреб та цілей.
Розглядає шляхи вирішення конкретних проблем в рамках комплексної програми.
Встановлює методи роботи, заходи контролю та відповідальність учасників реалізації програми.

Програма базується на досягненнях української демократії, використовує усі переваги адміністративної
реформи та нові повноваження, які має муніципальна влада в Україні.
2. Концепція розвитку міста
Основні принципи, засади та філософія містотворення
В умовах політичної реформи в Україні роль міста для своєї громади стає визначальною. Нові
повноваження, які матиме в Україні влада на місцях дозволяє нам чи не вперше у новітній українській історії
Львова дати принципово нову відповідь на запитання, де взяти кошти на фінансування реалізації потреб
громади та конкретних громадян міста: ми можемо їх заробити.
Активне ставлення громади до своєї власності дозволить якісно змінити імідж Львова. Адже ми будемо
розвивати інфраструктуру міста і охороняти його історичну спадщину, будувати систему водопостачання та
будувати підземні паркінги відкривати комунальні підприємства нового типу та сприяти підприємництву не
тільки тому, що це відповідає критичній необхідності нормального життя людей, але й тому, що це вигідно
громаді, це забезпечить її успіх сьогодні та добробут в майбутньому.
Водночас, потреби громади не можуть реалізуватися, якщо вони зачіпають потреби конкретної людини.
Львів’янин, як суб’єкт влади у місті, повинен мати реальні важелі контролю та впливу на обраних громадою
представників у законодавчій на виконавчій владі. Тобто, жоден об’єкт, не зважаючи на його тактичну
важливість для реалізації програми розвитку Львова, не може бути збудований, жоден проект не повинен
втілюватися, доки усі люди, особистий життєвий простір яких він обмежує, не отримають відповідних
компенсацій.
В основі цієї програми розвитку міста стоїть послідовне виконання стратегічного плану роботи над
якістю життя у Львові та, відповідно, іміджем міста. Мета програми – поступова реалізація та втілення нових
образів міста Львова:
„Місто - лідер Західної України”
„Місто - візитна картка України”
„Львів - столиця Східної Європи”.
Авторитет міста – лідера території має бути заслужений Львовом, за рахунок втілення реальної, вигідної
для Західної України програми розвитку міста Львова, як центру фінансової, ділової, наукової, культурної
діяльності в регіоні.
Посісти провідну роль в Україні Львів може, як лідер Західної України – розвиваючи пріоритетні
напрямки економіки, культуру, туристичну привабливість.
Відігравати роль „столиці Східної Європи” Львів зможе, як потужний фінансовий, науковий та
культурний центр. Місто, яке географічно та історично посідало місце посередника між Європою та Сходом,
зможе якнайшвидше повернути його собі у новий час.
Громада Львова повинна окреслити своє місце в Україні та Європі, конкретизувати мету і визначити
стратегію розвитку міста, спираючись на геополітичні переваги Львова та конкретні можливості для розвитку
території, над якою домінує наше місто.
Геополітичні переваги Львова та фактори розвитку території
Роль міста в регіоні та його імідж визначають інвестиційну привабливість проектів і програм, які
пропонує це місто.
Внаслідок певних суспільно-політичних процесів в Україні, Львів втратив свою роль серйозного центру
сили та впливу у державі. Потрібно визнати, що в країні ведеться послідовна інформаційна війна проти
авторитету Львова, як центру державотворення на національно-культурного відродження України. Очевидно,
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ця проблема серйозно пов’язана з позицією керівництва Львова, яке шукає відповіді на запитання про роль
нашого міста у державі швидше декларативними, ніж дієвими методами.
У ситуації, яка склалася, Львів має певні важелі, якими може впливати на свою позицію у державі та
отримати максимальне сприяння. Точкою опору у цьому випадку буде зручне геополітичне положення міста
на кордоні України, науково-технічний потенціал громади міста, туристична привабливість Львова.
Як підказує досвід, проведення виняткових заходів великої державної ваги у Львові є одним з основних
факторів розвитку нашого міста. Те, що кількість таких заходів недостатня для того, щоб стати реальним
фактором інвестиційної привабливості інфраструктури міста як для внутрішніх, так для зовнішніх інвесторів,
пояснюється тим, що місто не має реальної програми підтримки діяльності тих ентузіастів, які проводять у
Львові потенційно привабливі заходи. З іншого боку, міська влада не використовує багатьох виставок,
фестивалів, конференцій та форумів для популяризації міста у світі, для залучення інвестицій, для активного
лобіювання інтересів львівської громади в органах центральної влади.
Безумовно, потрібен поштовх для того, щоб змінити інвестиційний клімат у місті на краще. Для
прикладу, зараз львів’яни мають шанс здійснити його завдяки футбольному проекту „Євро-2012”. Створена
під цей проект інфраструктура повинна забезпечити подальший розвиток міста. А також ініціювання інших
проектів, для прикладу – проведення з центром у Львові чергових Зимових Олімпійських Ігор, тощо.
Зважаючи на значний науковий, туристичний, рекреаційний потенціал міста, ще одним пріоритетним
напрямком його розвитку повинна стати фінансово-інвестиційна галузь. Щоб утворити в Україні рівновагу з
промисловим Сходом, Львів повинен запропонувати нашій країні та її сусідам якісне фінансове
обслуговування економіки. Для цього необхідно створити у Львові фінансово-інвестиційну біржу та всю
необхідну інфраструктуру для її роботи. Фактично, на сьогодні це найперспективніший з точки зору
наповнення міського бюджету напрям діяльності для Львова, як міста-лідера великої території. Водночас, це
саме той вид діяльності, який призведе до комплексного розвитку міста, усіх сфер його життя, до якісного
покращення життя його мешканців.
Традиційно, однією з пріоритетних галузей розвитку міста є туристична. Вона тісно пов’язана з
попередніми планами цього розділу, і буде розвиватися і як додаткова цінність міста-лідера території, і як
окрема галузь.
Треба відзначити, що свого часу у Львові було зроблено чимало для того, щоб туризм міг логічно
розвиватися і зростати. Однак в останні кілька років багато об’єктів занепали, а освоєння нових не ведеться.
Очевидно, що місту необхідно повернутися до програми максимального сприяння створенню туристичної
інфраструктури та в’їздному туризму.
Добробут львів’ян – основа стратегічних завдань розвитку міста
Перевага інформаційних, комунікативних та науковоємних факторів розвитку Львова обумовлена
відповідним потенціалом громади міста Львова. Скажімо, сьогодні значна кількість випускників вищих
навчальних закладів має певні проблеми при працевлаштуванні за фахом. А при повному використанні
геополітичних переваг міста, його потреба у фахівцях буде постійно зростати. Саме таким чином місто зможе
виконати завдання Президента України Віктора Ющенка, щодо створення робочих місць в Україні.
Тільки бажання зробити своє місто центром Східної Європи та усвідомлення тих переваг, які матиме від
цього становища кожен мешканець міста, є запорукою реалізації цієї програми. Адже, найбільше переваг від
реалізації запропонованої програми блоку матиме кожен львів’янин, який у її межах зможе реалізувати свої
права та потреби. Далі ми розглянемо програмні завдання щодо конкретних елементів якості життя та
добробуту. Концептуально завдання цієї програми полягають в наступних тезах:
розвиток території забезпечить зростання рівня життя у Львові та в регіоні, що призведе до
підвищення середньої заробітної плати, а значить збільшить соціальні гарантії населенню, вибір якісних та
дешевих послуг, тощо;
реалізація програми потребує великої кількості кваліфікованих фахівців, забезпечить робочі місця
за спеціальністю для випускників ВНЗ, буде сприяти розвитку закладів науки в регіоні;
реалізація програми можлива тільки за максимального сприяння усілякій приватній ініціативі щодо
створення об’єктів, необхідних місту;
Патріотизм та євроінтеграція
Львів – місто, яке потребує розвитку через збереження матеріальної історичної спадщини, а також
традицій та ментальних особливостей його громади.
Виконуючи запропоновану програму, ми мусимо пам’ятати, що саме самобутність нашого міста
забезпечить йому максимальний успіх у всіх починаннях.
Зі створенням умов для лідерства міста Львова у регіоні, ми зможемо без застережень перейти до
впровадження спеціальних заходів інтеграції у європейські системи партнерства та співробітництва. Коли
Львів, як повноправний партнер, буде співпрацювати зі столицями та ключовими містами найближчих
сусідів, ми зможемо здобути авторитет тільки тоді, коли будемо вдало поєднувати наше бажання євроінтеграції та тверезий патріотизм.
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Сьогодні національне відродження та євроінтеграція є передовими ідеями нашої держави. Львів’яни
повернуть собі провідну роль у втіленні цих ідей, коли зможуть впорядкувати життя свого міста та
продемонструвати усій Україні переваги європейського способу життя на власному прикладі.
3. Львів’яни, їх потреби та можливості
Виконуючи програму „Львів – столиця Східної Європи”, ми насамперед маємо пам’ятати основні
принципи життя демократичного гуманістичного суспільства. Тобто, в основі виконання стратегічних завдань
програми поставлені інтереси окремого мешканця Львова та громади нашого міста в цілому.
Кожен львів’янин має право на те, щоб муніципальна влада забезпечувала йому громадянські свободи,
справедливість у користуванні суспільними благами, щоб його життя у рідному місті було максимально
комфортним, безпечним. Кожен львів’янин, зрештою, повинен знайти у рідному місті всі необхідні засоби
для індивідуального розвитку, реалізації свободи вибору.
Житло
Безумовно, зростання міста є вигідним для його громади. У Львові, для того, щоб забезпечити зменшення
цін на житло та підвищити його якість, необхідно будувати не менше 400 тисяч квадратних метрів житла на
рік.
З боку міста для вирішення проблеми необхідно забезпечити розширення меж міста, якісну підготовку
відповідної документації на нові ділянки, компенсаційні механізми для забудовників, які передаватимуть до
7% новозбудованого житла на соціальні потреби міста та сприятимуть у створенні інфраструктури нових
районів.
Щоби погасити існуючі соціальні зобов’язання та забезпечити нормальне зростання населення міста, на
сьогодні необхідно знайти не менше 150 гектарів вільних земель на прилеглих до міста територіях. Освоєння
цих земель потребує серйозної інфраструктури для забезпечення фінансово-інвестиційного обслуговування.
Завдяки комплексному підходу до справи, програма передбачає забезпечення повноцінною житловою
площею до 350 тисяч львів’ян протягом 10 років, у тому числі більше 30 тисяч – соціальним житлом.
Комунальні мережі
Громада Львова повинна знати реальний стан справ щодо функціонування найважливіших комунальних
мереж у Львові та господарської діяльності відповідних підприємств. У цьому випадку, львів’яни зможуть
розглядати різні проекти забезпечення їхніх квартир водою та теплом.
Щодо теплопостачання, потрібно гарантувати мешканцям міста абсолютну свободу вибору щодо джерел
тепла у їхніх квартирах та спростити процес переходу на індивідуальні опалювальні пристрої. Міська рада
повинна ініціювати забезпечення мешканцям міста індивідуальних лічильників тепла та регуляторів
температури у приватних квартирах та будинках.
При успішній реалізації запропонованої програми, потрібно 8 років для того, щоб створити відповідну
інвестиційну привабливість проекту „Вода” та забезпечити у Львові цілодобову подачу води на рівні 85%
квартир.
Медичне обслуговування
Реформа галузі медицини у Львові повинна передбачати два ключові моменти: можливість для кожного
мешканця міста вільно обирати собі лікаря та можливість для лікаря отримувати таку заробітну плату, яка
відповідає його кваліфікації та кількості пацієнтів, яких він обслуговує.
Соціальне страхування повинно забезпечити усім мешканцям міста рівний доступ до системи
безкоштовної муніципальної медицини.
Необхідно провести інвентаризацію медичних закладів з метою визначення їх спеціалізації та
забезпечення повноцінного функціонування усіх сфер медичної спеціалізації та всіх ланок медичного
забезпечення населення.
Управління та фінансування муніципальної медицини мусить бути централізованим. Таким чином, ми
зможемо розвивати ті напрямки та спеціалізації, які сьогодні потребують особливої уваги у нашому місті.
Одночасно, розроблена програма максимального сприяння створенню благодійних та приватних
медичних закладів у тих сферах медичної спеціалізації, які сьогодні необхідні місту.
Освіта та працевлаштування
Якісна реалізація комплексної програми розвитку Львова та забезпечення усіх задекларованих благ для
мешканців міста можлива тільки за умови подальшого збільшення інтелектуального потенціалу міста.
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Тому програма передбачає створення бази комунального замовлення кадрів з ВНЗ Львова, а також
створення Львівського комунального інституту для забезпечення підготовки кадрів за необхідними місту
спеціальностями.
Ще одним джерелом нових робочих місць має стати розширення сфери послуг, які надають львів’янам
комунальні підприємства, створення спеціалізованих комунальних підприємств як на базі існуючих, так і
принципово нових.
Особливою частиною політики щодо можливостей особистого розвитку кожного львів’янина має стати
програма розвитку існуючої мережі бібліотек з якісним доступом до сучасних інформаційних баз та
технологій.
З метою забезпечення рівних можливостей освіти, програма передбачає створення муніципальної системи
доступу до мережі Інтернет – як індивідуально, так і в спеціально створених науково-інформаційних центрах
при бібліотеках.
Екологія життя
Місто зобов’язане налагодити регулярний контроль за харчовими продуктами, засобами гігієни та
побутовою хімією, з метою забезпечення екологічної безпеки своїх мешканців. Особливої уваги потребують
товари, які продаються на ринках.
Також, необхідним є вирішити проблему стихійних ринків шляхом запровадження комунальних торгових
майданчиків і заготівельних контор.
Мешканці міста повинні отримати повне інформаційне забезпечення щодо їхньої участі у переході міста
до сортування твердих відходів з метою їх подальшої переробки.
Соціальна політика
Організована соціальна політика передбачає режим максимального сприяння діяльності громадських,
благодійних фондів та організацій, які мають на меті допомогу малозабезпеченим верствам населення.
Місто повинно створити активну базу даних щодо діяльності цих організацій та курованих ними закладів,
забезпечувати взаємодію державних та недержавних складових соціальної політики.
Кожен мешканець міста надає або отримує соціальну підтримку. Тому інформація про те, як виконуються
соціальні програми, має бути максимально відкритою, соціальні проекти – доступними.
Культура та духовність
Кожна людина має право отримувати інформацію про культурні та мистецькі можливості у рідному місті
та використовувати її відповідно до своїх потреб та уподобань.
Муніципальна влада повинна максимально сприяти культурно-просвітницьким організаціям,
громадським утворенням, допомагаючи організувати їх роботу та створюючи умови для демонстрації творчих
надбань.
У Львові назріла необхідність побудови Народного дому, який має організувати роботу окремих спілок та
культурних діячів для створення єдиного іміджу міста.
Інформація
Громада Львова володіє засобами масової інформації, які сьогодні не є корисними для неї. У зв’язку з
цим необхідно створити єдиний інформаційний центр львівської міської ради, якому були б підпорядковані
газета „Ратуша”, ефір міського радіо та телебачення.
Інформаційний центр повинен тісно співпрацювати з усіма ланками міського управління та громадськими
об’єднаннями на засадах рівності та прозорості.
Інформаційний центр повинен працювати над розвитком бренду Львова, курувати всі напрямки
пропаганди та соціальної реклами.
Дозвілля
Пріоритетним напрямком розвитку інфраструктури дозвілля є організація вільного часу для молоді.
Особливої уваги потребують об’єкти для заняття спортом, а також об’єкти, які динамічно відповідають на
потреби сучасної молоді.
Інфраструктура, яка буде створена в результаті реалізації цієї програми, повинна бути доступною для
мешканців Львова, забезпечувати їх активний відпочинок.
Окремої уваги потребують також дитячі майданчики, які б відповідали потребам маленьких мешканців
Львова та всім вимогам безпеки. Майданчики повинні контролюватися комунальними службами, їх
утримання конкретними особами чи організаціями повинно винагороджуватися за спеціальною системою
пільг чи громадських відзнак.
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4. Громада, її власність та можливості
Інвестиції
Місто виступає гарантом інвестиційної політики, є активним учасником процесу, використовуючи
муніципальні цінні папери, майно та бюджетні надходження.
Місто створює умови для функціонування фінансово-інвестиційної біржі, забезпечує її кадрову,
інформаційну підтримку, лобіює інтереси галузі в органах центральної влади України.
Для забезпечення виконання програми розвитку, місто постійно забезпечує значну кількість готових до
засвоєння інвестицій об’єктів, проводить прозорі тендери та торги, забезпечує компенсації за умови участі
інвесторів у соціальних програмах.
Найкоштовнішим майном громади визначається земля, яка може виділятися як під інвестиційні проекти,
так і в концесію, під об’єкти соціальної інфраструктури та житло.
Блок Богдана Федоришина „За Львів!” у міській раді буде ініціювати розширення власності міста Львова,
повернення, прямо чи у судовому порядку у власність міста багатьох об’єктів, які сьогодні перебувають в
обласному підпорядкуванні.
Освоєння територій
Пріоритетною для Львова є політика розмежування історичної частини та ділового центру міста. Тільки
таким чином туристична та ділова складові цієї програми можуть бути виконані у повному обсязі.
Забезпечення архітектурної цінності будинків у центрі міста, обмеження руху транспорту, безпека та
комфорт туристів – все це може бути реально забезпечене тільки за умови винесення ділового центру за межі
історичної забудови.
Цей процес повинен бути реалізований протягом 5 років шляхом створення ділового центру в районі
вулиць Володимира Великого – Стрийської – Наукової – Кульпарківської – Виговського, з подальшим
виходом за межі міста, а також введення жорстких обмежень на рух транспорту, використання приміщень в
історичній забудові. Розширення меж міста повинно відбуватися з чітким врахуванням спеціалізації тих чи
інших ділянок, доцільності їх використання, інвестиційної привабливості. Необхідно провести прозорий
діалог з громадами прилеглих територій стосовно спільного планування розвитку цих територій та
забезпечення рівності їх мешканців з мешканцями Львова.
Промислові підприємства: реконструкція та розвиток
Сьогодні у Львові працюють, а також перебувають у законсервованому стані підприємства різних галузей
промисловості, які свого часу утворювали міський бюджет. Відродження та розвиток цих підприємств –
першочергове завдання інвестиційної політики міста.
Очевидно, що у багатьох випадках мова йтиме про розслідування складних приватизаційних оборудок,
які свого часу призвели до занепаду заводів та фабрик, відновлення їх роботи, налагодження співпраці з
трудовими колективами. Однак, саме місто має взяти на себе відповідальність за ведення таких справ, аби
задіяти підприємства та в подальшому залишити стати учасником відповідних товариств співвласників цих
підприємств та забезпечувати контроль за їх діяльністю.
Комунальні підприємства і майно громади
Комунальні підприємства, які діють на території Львова, переважно є збитковими та не виконують усіх
покладених на них функцій однаково добре. Однак, на цих підприємствах задіяно велику кількість людей,
фахівців своєї справи, які б могли виконувати роботу значно ефективніше, коли б від цього залежала їх
заробітна плата.
Тому у Львові терміново необхідна реформа мережі комунальних підприємств, яка б передбачала
створення прибуткових спеціалізованих комунальних структур у поєднанні з приватними підприємствами з
надання послуг населенню.
Окрім того, місто має створювати нормальні прибуткові комунальні підприємства, які б забезпечували
львів’янам додаткові послуги та робочі місця, а міській казні – постійний прибуток.
Звичайно, необхідна повна інвентаризація майна, яке належить чи потенційно повинно належати місту,
але у різний час було передане на баланс інших підрозділів влади чи організацій.
Правозабезпечення
З метою пришвидшення вирішення побутових та господарчих справ мешканців міста необхідним є
створення комунального суду першої інстанції з потужною виконавчою складовою. Такий суд не тільки
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забезпечив би нормальне функціонування судової гілки влади, але полегшив би вирішення великої кількості
спорів між мешканцями міста, підняв би авторитет міської влади.
Перелік та специфіка справ, які можуть розглядатися муніципальним судом, буде узгоджена із
відповідними органами.
Збереження історичної спадщини та
пріоритети туристичної привабливості Львова
Для забезпечення туристичної привабливості міста необхідно виділити в межах історичної забудови
спеціальні «зони впливу історичних пам’яток», в межах яких буде заборонене розміщення рекламних,
інформаційних матеріалів, вивісок, які не відповідають духу пам’ятки та псують її естетичний вигляд.
З метою забезпечення високого рівня сервісу для туристів, місто вводить свою сертифікацію об’єктів
туристичної інфраструктури, і виступає гарантом якості сертифікованих підприємств чи послуг. Залучені
таким чином кошти акумулюються на спеціальному рахунку та скеровуються винятково на реставрацію
пам’яток архітектури.
Місто тісно співпрацює з туристичними агентствами та організаціями, які забезпечують в’їздний туризм,
сприяє їм централізованою базою даних про сертифіковані об’єкти інфраструктури, інформацією,
поліграфічною продукцією, тощо.
Як вже згадувалося, збереження туристичної привабливості можливе тільки за розмежування історичного
та ділового центрів міста.
Сприяння діловій активності
Визначаючи за пріоритет для Львова фінансово-інвестиційну галузь, місто буде сприяти діловій
активності та усім проектам, які будуть діяти в рамках реалізації цієї програми.
Основне завдання влади – забезпечити підприємцям високі стандарти правової безпеки, прозорість та
відкритість влади, громадський контроль за виконанням нашої програми та всіх проектів у її межах.
Спрощення роботи підприємців та влади у Львові мусить бути реалізована настільки, наскільки дозволяє
це законодавство.
Довіра до влади є вигідною владі, оскільки забезпечить велику активність інвестування в місцеві проекти
львівськими інвесторами. Створені у нашому місті капітали не будуть відтягуватися до інших великих
ділових центрів, а працюватимуть на львівську громаду.
Екологія міста
Одна з основних проблем міста – проблема утилізації твердих побутових відходів. Сьогодні зрозуміло,
що місту потрібні сортувальна станція та завод з переробки сміття. Однак, це потягне за собою збільшення
вартості вивезення твердих відходів для населення, а також зміну культури користування такою послугою.
Компенсувати витрати населення можна, переробляючи відходи на паливо, яке здешевить теплопостачання у
зимовий період.
Серйозної реформи потребує система постійного догляду за чистотою та порядком в центрі Львова.
Очевидно, що у місті бракує урн для сміття та персоналу, який би слідкував за їх станом. Ця проблема
виникла через неадекватне ставлення населення до міської власності. Однак, сьогодні можна успішно
замінити урни затискачами з пакетами, які не будуть цікавити потенційних правопорушників.
Місто Львів не вділяє достатньо уваги упорядкуванню та розвитку садово-паркового господарства,
зеленим насадженням, скверам. Однак, це потрібно зробити, аби забезпечити нормальні умови відпочинку
для львів’ян та гостей міста.
Центральна частина міста Львова у перспективі повинна стати пішохідною. Міська влада буде сприяти
розвитку екологічного виду міського транспорту – велосипедного, створюючи доріжка ти стоянки для
велосипедів.
Транспорт
Зі зростанням кількості транспортних засобів у Львові назріла необхідність нової схеми дорожнього руху
у межах міста, реалізації транспортної програми, створення реальної кільцевої дороги оптимізації дорожнього
руху.
Пересування у центральній частині міста, виконуючи завдання цієї програми має бути обмеженим до
аварійних служб та експедиторських авто з обмеженням часу пересування (доставка товарів та надання
послуг буде проводитися у нічний час). Зрештою, така схема успішно діє у багатьох європейських містах.
Міська влада повинна стимулювати оновлення парку приватних перевізників, надаючи престижні
маршрути в рамках туристичної зони міста тільки тим, хто має
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відповідні автомобілі, що перебувають у доброму стані. Мерія повинна сформулювати, за участі
громадськості, вимоги до автомобілів перевізників, а також організувати єдину систему перевезень і
контролю за якістю послуги.
Місто Львів задекларувало будівництво підземних паркінгів, однак бюджет міста вже зараз не передбачає
коштів на розвиток чи реалізацію цього проекту. Очевидно, необхідно буде підготувати проекти паркінгів, як
інвестиційні, вивчивши додатково можливості будівництва та узгодивши місця нових споруд у відповідності
до задекларованих цією програмою принципів.
5. Принципи управління містом та впровадження програми
„Львів – столиця Східної Європи”
Протягом тривалого часу місто Львів розвивалося та вирішувало проблеми своїх мешканців без
генерального плану та концепції розвитку, які б дозволили громадськості чітко контролювати владу та
отримувати вичерпну інформацію про те, яким чином той чи інший проект виконує завдання Програми, за
яку проголосували виборці.
Тільки інформаційна співпраця з громадою може забезпечити розвиток міста та консолідувати владу для
активної діяльності та реальної відповідальності за результати її роботи.
Система управління повинна чітко розмежовувати повноваження та компетенції кожного чиновника,
забезпечити, шляхом створення проектних груп, відсутність дублювання повноважень та обов’язків,
виникнення «невирішуваних» проблем.
Громада міста повинна мати повний доступ до інформації про рішення сесії міської ради, виконавчого
комітету, а також повний регулярний звіт незалежного аудитора про фінансову діяльність міста, виконання
бюджету.
Міський голова, міська рада та відповідні функціонери, які виступають ініціаторами програми, а також
проектів, які вирішують завдання цієї програми, несуть відповідальність перед громадськими інститутами
нагляду, аж до відставки із займаних посад та відкликання депутатів.
Влада забезпечує максимальний інформаційний доступ до всіх проектів програми новообраного міського
голови, виділяє час на публічне обговорення та корегування програми в рамках її концепції та місії.
Міська влада самостійно ініціює дослідження та опитування, щодо довіри владі та окремим його
представникам, серед населення Львова та адекватно реагує на результати таких досліджень.
Додаток 1
Список першочергових проектів,
які необхідно здійснити
для реалізації основних напрямів програми
виборчого блоку «Блок
Богдана Федоришина «За Львів!»
«Львів – столиця Східної Європи»
„Львівщина – фінансово-інвестиційний центр” (Використання територіальної переваги міста, розвиток
території, використання інтелектуального потенціалу, створення великої кількості високооплачуваних
робочих місць, працевлаштування випускників ВНЗів, прозорий цивілізований шлях залучення інвестицій на
проблемні львівські підприємства, наповнення міського бюджету, тощо).
„Українська Баварія” (Вирішення проблем правових інститутів влади шляхом впровадження
муніципального суду та муніципальної служби правопорядку, скорочення терміну розгляду побутових справ).
„Народна команда іде в народ” (Розвиток співпраці з уболівальниками команди “Карпати”, збільшення
кількості спортивних шкіл та ігрових майданчиків, залучення у спорт, оздоровлення великої кількості дітей).
“За Львів, в якому жити нашим дітям” (Програма соціальної підтримки непрацездатних верств
населення, створення муніципальних інститутів охорони здоров’я та освіти).
„Такий великий ринок” (вирішення одної з найбільших проблем Львова – стихійної вуличної торгівлі –
шляхом створення міських заготівельних контор та комунальних підприємств соціального призначення,
значне покращення санітарного стану міста, забезпечення реального контролю за якістю
сільськогосподарської продукції, яку споживають львів’яни).
„Ти гідний свого Львова” (програма муніципальної підтримки малих підприємств, які працюватимуть
для реалізації основних напрямків розвитку Львова та співпрацювати з комунальними підприємствами).
„Ласкаво просимо до Львова!” (комплексна програма розвитку туризму у Львові, який забезпечує, з
одного боку, залучення у місто туристів з України та з-за кордону, забезпечення високої якості послуг через
систему муніципальних гарантій якості роботи об’єктів сфери послуг, забезпечення реконструкції пам’яток
старовини та туристичних об’єктів.).
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Партія „Віче”

(№ 38 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради
№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Число,
місяць,
рік народження
17.10.59

1.

Токарський Андрій
Юрієвич

2.

Плащенко
Олександр
Миколайович

21.03.79

3.

Корань Орест
Володимирович

16.05.68

4.

Олеськів Мар’яна
Ігорівна

10.04.82

5.

Щур Євгеній
Володимирович

20.09.67

6.

Вікс Анастасія
Олегівна

06.08.78

7.

Мастикаш Денис
Олександрович

26.12.79

8.

Александрушкін
Ігор Павлович

26.10.47

Партійність

Посада
(заняття)

Місце роботи

член
ЛМО
партії
«Віче»
член
ЛМО
партії
«Віче»
член
ЛМО
партії
«Віче»
член
ЛМО
партії
«Віче»
член
ЛМО
партії
«Віче»
член
ЛМО
партії
«Віче»
член
ЛМО
партії
«Віче»
без
партійний

Завідувач
2-им
нейрохірургічним
відділенням
Директор

Комунальна міська клінічна
лікарня м.Львова

Начальник
охорони

ЗАТ «Артор»

Маркетолог

ТзОВ «Сінтез-Інвест»

Генеральний
директор

ТзОВ
«Західноукраїнський
автомобільний дім»

Дільничний-лікар
терапевт

Перша міська
клінічна лікарня ім.Кн.Лева,
2-ге поліклінічне відділення

Заступник
директора

Приватне підприємство
«Дизайн-студія «Інгус»

Головний
інженер

Львівський центр інституту
досліджень НАН України та
Національного космічного
агенства України

Приватне
Підприємство
«Дизайн-студія «Інгус»

ПРОГРАМА ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ «ВІЧЕ»
Скажи собі Україна – це я!
Львів – унікальна частина нашої країни. Збережи своє місто!
Партія Віче, розуміючи проблеми Львова, пропонує План Розвитку міста Львова, у якому ставить
конкретні цілі і завдання.
Коротко зміст Плану розвитку м. Львова – у наступному:
Стратегічна мета:
Відновлення статусу міста Львова як культурного і духовного центру України.
Першочергові цілі:
- Забезпечити прозоре формування та використання міського бюджету, і обов’язково, відкритий доступ
до інформації про це;
- Встановити обґрунтовані та прозорі ціни на комунальні послуги і оплату відповідно до реально
спожитої їх кількості.
Зміни на краще не можливі без здійснення комплексних перетворень у всіх сферах життя нашого
міста!
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Пріоритетними завданнями на найближчі 5 років ми бачимо:
В освіті:
− Перейти на фінансування шкіл згідно із фіксованою квотою на кожного учня;
− Запровадити експериментальну програму складання єдиних тестів випускниками шкіл, перевірка яких
здійснюватиметься спеціалістами із інших міст, і вступ до вищих навчальних закладів згідно із отриманими
балами.
В медицині:
− Організувати єдиний медичний простір, з фінансуванням медицини з міського і обласного бюджетів
пропорційно до кількості пролікованих хворих;
− Прерогатива фінансування невідкладної допомоги (рододопомога, травми, невідкладні стани);
− Почати залучення іноземних інвестицій для матеріально-технічного забезпечення медичних установ,
розвитку цільових програм.
У соціальній сфері:
− Впорядкувати роботу громадського транспорту (замінити маршрутні таксі на спеціально обладнані для
міських перевезень автобуси, місткістю 40-60 чоловік; забезпечити відповідний для експлуатації технічний
стан трамваїв та тролейбусів) і встановити обґрунтовані ціни на перевезення;
− Гарантувати доступ до об’єктів соціальної сфери і сфери послуг громадян з особливими потребами.
У комунальному господарстві:
− Чисте місто
 встановити смітники єдиного зразка;
 забезпечити прибирання міста;
 закріпити прилеглі території за підприємствами і організаціями та зобов’язати підтримувати на них
чистоту і порядок.
 впровадити програму «Удочери своє місце»;
− Збереження та реставрація архітектурних пам’яток міста;
− Освітлення вулиць, зупинок громадського транспорту і пішохідних переходів;
− Оптимізувати транспортні потоки, шляхом організації транспортних розв’язок, будівництва естакад,
мостів і т.д.
В економіці:
− Врегулювати ціни на нерухомість, забезпечити відкритість процесу розподілу земельних ділянок під
будівництво, що зробить купівлю житла можливою для більшості громадян;
− Зобов’язати будівельні компанії будувати певний відсоток ”соціального житла” для малозабезпечених
та молодих сімей;
− Забезпечити відкритість тендерів на замовлення місцевої влади;
− Сприяти залученню інвестицій у розвиток основних сфер економіки міста.
У молодіжній політиці
− Створити єдиний центр, для накопичення та надання інформації про діючі молодіжні організації Львова
та здійснення контролю за коштами, що виділяються на розвиток молодіжного сектору.
І основне:
Ми уклали договір, згідно з яким громадська організація “Віче України” має право відкликати
будь-якого депутата від Віче із рад усіх рівнів, якщо він не виконує План. Це – єдина реальна форма
контролю суспільства над обраними ним депутатами.
Коли дії політиків можна співставити з Планом – з’являється реальна можливість громадянського
контролю над владою.

Блок Лазаренка

(№39 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міської ради
№
з/п
1.

Прізвище, ім’я,
по батькові
Матковський Роман
Ілліч

Число,
місяць, рік
народження
13 січня
1952р
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Партій-ність
Чл.СДС
Голова
ЛОО СДС

Посада
(заняття)
директор

Місце
роботи
ТзОВ
“Традиція”

2.

Думін Роман
Євгенович

1 серпня
1945р

Чл.ВО
“Громади”

Лікар
анестезіолог

3.

Іванів Ігор
Ілліч

30 березня
1961р

Чл.ВО
“Громади”

Інвалід
3 групи

Партика Роман
Григорович

10 січня
1938р

Чл.СДС

пенсіонер

4.

Чувашко Орест
Петрович

28 червня
1956р

Чл.СДС

5.

Приватний
підприємець

ЛОДКБ
“Охматдит”

Блок „Наша Україна”

(№40 у списку, за результатами жеребкування)
Виборчий список до Львівської міськради

№
п/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

1.

Сірик Зіновій
Орестович

2.

Крушельницька
Тетяна
Доріанівна
П’ятак Валерій
Альбертович

11.04.1946

4.

Стецьків Андрій
Степанович

28.10.1969

№
п/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

5.

Лемик
Роксолана
Ярославівна
Бедрило
Богдан
Романович

Число,
місяць, рік
народження
19.02.1974

3.

6.

Число,
місяць,
рік народження
25.04.1962

01.06.1959

07.04.1962

7.

Сосновський
Тарас
Мирославович

24.04.1968

8.

Ярема
Данило
Володимирович

25.11.1953

Партійність

Посада
(заняття)

Місце роботи

Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Народний Рух
України

Секретар
Львівської міської
ради, в.о. міського
голови

Львівська міська рада

доцент

Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Партійність

Заступник голови
облдержадміністра
ції

Національний
університет “Львівська
політехніка”
Львівська обласна
державна адміністрація

Голова
секретаріату

Громадське об`єднання
«Нова хвиля»

Посада (заняття)

Місце роботи

Конгрес
Українських
Націоналістів
Народний Рух
України

Старший викладач

Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
ХристиянськоДемократичний
Союз

Заступник голови
правління

Львівський
національний
університет ім. І.Франка
Територіальне
управління
автотранспортної
інспекції Львівської
області
ТзОВ «Інвестиційна
Компанія «КомфортІнвест»
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начальник

Генеральний
директор

ТзОВ “ Ілта-Львів”

9.

Микитин Ігор
Йосифович

10.11.1954

Народний Рух
України

начальник

10.

Бащук
Сергій
Володимирович

10.10.1971

11.

Веремчук
Валерій
Миколайович
Попович
Василь
Васильович

23.10.1979

Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Народний Рух
України

Помічникконсультант
Народного
депутата України
М.Косіва
аспірант
Голова правління

ВАТ «Львів-Інтуртранс»

13.

Бандра Микола
Васильович

28.07.1961

Керівник виконкому

Львівська міська
організація Політичної
партії «Народний Союз
Наша Україна»

14.

Когут Тарас
Романович

14.09.1973

директор

Підприємство «Діловий
центр»

15.

Гембар Микола
Асафатович

14.12.1949

Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Народний Рух
України

Шевченківська рай
адміністрація м. Львова

16.

Батюк Юрій
Орестович
Денис Олег
Мирославович

07.06.1963

заступник голови
Шевченківської
райадміністрації
заступник
директора
Директор

18.

Вороняк Роман
Михайлович

21.02.1960

заввідділом освіти

Залізнична районна
адміністрація м. Львова

19.

Малех Лариса
Євсеївна

14.03.1950

Голова правління

ВАТ «Туристична фірма
Львів- Супутник»

20.

Чіпко Андрій
Петрович

6.01.1970

Директор

ПП «ЛТА-Приват»

21.

Трач Василь
Петрович

25.04.1958

Доцент

22.

Криворучко
Тарас
Зеновійович
Кобрин Богдан
Степанович

31.07.1972

Народний Рух
України

юрист

09.02.1950

Політична
партія
«Народний

Президент
спортивного клубу

Інститут підприємництва
і перспективних
технологій при
Національному
університеті «Львівська
політехніка»
Адвокатське об’єднання
“Укрзахідюрсервіс”
ТзОВ «Спортивний клуб
Сокіл»

12.

17.

23.

07.04.1956

02.03.1968

Народний Рух
України
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
ХристиянськоДемократичний
Союз
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
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Управління державної
служби
ГоловдержслужбиУкраї
ни у Львівській області
Львівська міська рада

ЛНУ
ім. І.Франка

ТзОВ “Львів-Юрсервіс”
ТзОВ «Софтсерв»

24.

Квіт Дмитро
Іванович

24.11.1953

25.

Шлапак Роман
Миронович
Зафійовський
Роман
Юрійович

02.01.1963

27.

Василишин
Іван Йосипович

05.02.1959

28.

Задорожний
Михайло
Степанович
Будз Степан
Федорович

08.08.1962

30.

Мармура
Володимир
Йосифович

20.05.1962

31.

Ферштинський
Олег Іванович

14.04.1976

32.

Усач Наталія
Михайлівна
Ожиївський Ігор
Васильович

30.05.1977

34.

Стефанишин
Ігор Богданович

06.07.1956

35.

Данилиха Ігор
Лукич

10.11.1957

36.

Ванько Петро
Іванович

23.05.1965

37.

Луців Олексій
Павлович

20.06.1951

38.

Бовт Богдан
Васильович

15.08.1945

26.

29.

33.

26.09.1966

17.10.1940

30.12.1958

Союз Наша
Україна»
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Народний Рух
України
Політична
партія
“Народний
Союз Наша
Україна”
Конгрес
Українських
Націоналістів
ХристиянськоДемократичний
Союз
Народний Рух
України
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Народний Рух
України
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Конгрес
Українських
Націоналістів
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Народний Рух
України
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Головний лікар

Львівська міська дитяча
клінічна лікарня

голова спостер.
ради
директор

ТзОВ “Торгова Компанія
”Інтермаркет”
ТзОВ “Компанія ПЛЮС”

адвокат

Львівська обласна
колегія адвокатів

Директор

Львівське комунальне
підприємство
«Цитадель-Центр»
Інститут прикладних
проблем механіки і
математики НАН
України
АТ «Дальта»

старший науковий
співробітник
голова правління

директор

ПП ВТП «Укртранс
сервіс»

юрисконсульт

ТзОВ “Галицька
безпека”
Курія Львівської
Архієпархії УГКЦ

помічник економа з
зовнішньоекономіч
них питань
заступник керівника

голова
секретаріату
Генеральний
директор

Виконавчий комітет
Львівської обласної
організації політичної
партії «Народний Союз
Наша Україна»
Секретаріат ЛОО
Конгрес Українських
Націоналістів
ТзОВ
«Західноукраїнський
брокер»

Голова правління,
президент

ВАТ «Галбуд»

начальник цеху

ВАТ ЛЗ РЕМА

39.

Мельниченко
Сергій
Петрович
Кристиняк
Оксана
Омелянівна

17.02.1955

41.

Ковалишин Ігор
Дмитрович

17.10.1960

42.

Холявка
Ярослав
Володимирович
Артищук Олег
Миколайович

12.07.1949

44.

Саврук Олег
Костянтинович

02.08.1952

45.

Задорожний
Василь
Михайлович

20.10.1976

46.

Мороз Анатолій
Степанович

05.10.1955

47.

Костур Наталія
Юріївна

25.05.1963

48.

Приймич
Богдан
Степанович
Гайовишин
Олег
Пантелеймонович

05.05.1940

Приставський
Ігор Дмитрович
Коропецький
Михайло
Мафтейович

13.02.1954

Гузар Зеновій
Тадейович
Пшеничний
Юрій Іванович

13.08.1957

40.

43.

49.

50.
51.

52.
53.

19.08.1964

14.12.1971

08.11.1961

01.01.1958

10.04.1973

ХристиянськоДемократичний
Союз
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
безпартійний

пенсіонер

Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Конгрес
Українських
Націоналістів
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Народний Рух
України
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Народний Рух
України
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Народний Рух
України
ХристиянськоДемократичний
Союз
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___

Консультант

Виконком ЛОО НСНУ

лікар

Львівський обласний
лікарсько-фізкультурний
диспансер

голова правління

ТБО “Львівбуд”

лікар

Львівська обласна
клінічна лікарня

директор

Міжрегіональне вище
професійне училище
автомобільного
транспорту та
будівництва
Державна податкова
адміністрація у
Львівській області

Головний
державний
податковий
інспектор
Проректор з
економічних питань

Національний
університет «Львівська
політехніка»

лікар

Львівська обласна
дитяча клінічна лікарня
«Охматдит»

Голова управи

Львівська Крайова
організація НРУ

Директор

ТзОВ «Еко-Львів»

заст. голови,
керівник оргвідділу
Директор

управа ЛКО НРУ

заступник голови

Луганська ОДА

Помічникконсультант
Народного
депутата України
А.Ружицького

Верховна Рада України

ТзОВ «Спільне
підприємство «Сігма»

54.

Панкевич
Ростислав
Євгенович

07.10.1971

55.

Попель
Олександр
Михайлович

15.04.1942

56.

Голик Ігор
Мирославович

15.08.1961

57.

Стасюк
Ярослав
Григорович
Боднар Роман
Степанович

28.10.1971

59.

Пасічник Мирон
Петрович

09.12.1958

60.

Голіян Богдан
Мирославович
Рошинець Лев
Олексійович
Лисак Тарас
Ярославович

18.11.1954

63.

Хомляк Василь
МарЧянович

03.01.1970

64.

Лазурко
Костянтин
Володимирович
Задорожний
Михайло
Васильович

02.01.1955

66.

Попович
Людмила
Богданівна

07.12.1967

67.

Сітарський
Олег
Васильович
Швець
Володимир
Ярославович

02.10.1981

Федорчак
Богдан
Іванович

01.11.1948

58.

61.
62.

65.

68.

69.

01.05.1949

30.03.1946
14.05.1970

12.09.1943

11.12.1955

Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Конгрес
Українських
Націоналістів
Народний Рух
України
Конгрес
Українських
Націоналістів
Народний Рух
України
Народний Рух
України
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Народний Рух
України
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Народний Рух
України
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
Народний Рух
України
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радник голови
Львівської обласної
державної
адміністрації

Львівська обласна
державна адміністрація

доцент кафедри
теоретичної фізики

Львівський державний
університет ім. І.Франка

заступник
директора

Західна філія ТзОВ
«Екологічна ініціатива»

Перший заступник
голови правління

ВАТ «Львівобленерго»

завідувач
організаційного
відділу
головний інженер

Сихівська районна
адміністрація

комерційний
директор
директор

ТзОВ ВТФ “Друк сервіс”

Керівник служби і
зв’язку з
громадськістю та
реклами

ВАТ «Львівобленерго»

Львівське МКП
“Айсберг”
Інститут розвитку міста

директор

ТзОВ ”БРОК”

начальник

Львівська міська рада,
управління освіти

Начальник

Управління
промисловості
Львівської міської ради

Голова

Залізнична районна
організація профспілки
працівників освіти і
науки

студент (слухач
магістерської
програми)
Директор

Львівський регіональний
інститут держуправління
НАДУ при ПУ
Інститут
“Укрзахідпроектреставр
ація”

Начальник відділу

Львівська міська рада

70.

Апостолюк
Ірина
Федорівна
Книш Ярослав
Михайлович

03.02.1951

ХристиянськоДемократичний
Союз
Народний Рух
України

Голова

Личаківське товариство
Червоного Хреста

лікар

12.06.1966

Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»

голова

Зінько Ігор
Степанович

25.03.1980

Конгрес
Українських
Націоналістів

74.

Павлів Зоряна
Романівна

17.10.1973

Народний Рух
України

Провідний
фахівець
інформаційних
технологій
студент (слухач
магістерської
програми)

Комунальна міська
клінічна лікарня швидкої
медичної допомоги
Представництво
державного комітету
регуляторної політики
та підтримки
підприємництва у
Львівській області
ЗАТ «Банк
Петрокоммерц-Україна»

72.

Максимчук
Олександр
Володимирович

73.

№
п/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Партійність

Посада (заняття)

75.

Хараху Сергій
Олександрович
Костюк Леся
Ігорівна

Число,
місяць, рік
народження
01.12.1970

Народний Рух
України
ХристиянськоДемократичний
Союз
Конгрес
Українських
Націоналістів
Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»
ХристиянськоДемократичний
Союз
Народний Рух
України

заступник
директора
студентка

71.

76.
77.

09.10.1958

02.12.1985

Гоняк
Володимир
Михайлович
Марчак Валерій
Феофанович

26.09.1957

79.

Кравчук Леонід
Васильович

12.01.1946

80.

Боднарчук
Руслан
Анатолійович
Кузьмак Ігор
Степанович

07.03.1968
15.06.1956

82.

Байло Ярослав
Іванович

№
п/п

83.

78.

81.

84.

30.05.1949

Директор

Львівський регіональний
інститут державного
управління НАДУ при
президентові України
Місце роботи
Класична гімназія м.
Львова
Львівський
Національний
університет ім. І.Франка
ЛКП Агенція ресурсів
Львівської міської ради

Ректор

Українська академія
дизайну

Директор

АЗК «Львів-Добробут»

хірург

Обласний центр
МСЕ

Політична
партія
«Народний
Союз Наша
Україна»

Директор з питань
управління
розвитком і
інвестицій

ТзОВ «Торгова
Компанія «Інтермаркет»

29.05.1954

Конгрес
Українських
Націоналістів

Юрист

Прізвище, ім’я,
по батькові

Число,
місяць, рік
народження

Партійність

Посада (заняття)

Обласне комунальне
підприємство Львівської
обласної ради «БТІ та
ЕО»
Місце роботи

Мураль
Михайло
Іванович
Гладун Андрій
Євгенович

20.11.1980

Народний Рух
України

голова

Профком студентів
ЛНУ ім. І. Франка

25.02.1969

Політична
партія
«Народний

Приватний
підприємець

Бар «Айвенго»
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85.

Гурмак Василь
Миколайович

05.01.1950

86.

Дума Стефанія
Василівна

15.02.1948

Союз Наша
Україна»
ХристиянськоДемократичний
Союз
Народний Рух
України

Доцент

Львівська Національна
академія мистецтв

вчитель

Львівська середня
вечірня школа №28

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МІСТА ЛЬВОВА
ВИБОРЧОГО БЛОКУ «НАША УКРАЇНА»
Львівських міських організацій політичної партії
«Народний Союз Наша Україна», Народного Руху України, Конгресу Українських Націоналістів,
Партії Християнсько-Демократичний Союз, Української республіканської партії «Собор»
Наша Україна, наше місто Львів – це наша домівка, в якій має бути лад і добробут.
Разом – ми сильна і мудра громада, і наше майбутнє залежить від кожного з нас.
Оновимо владу, поборемо несправедливість, наведемо порядок – будемо жити краще!
Оберемо чесність та відповідальність!
Покладемо край корупції та безвідповідальності у міській владі. Депутати, представники політичних
сил, виконуватимуть завдання, сформовані громадою. Чиновники служитимуть людям, критерієм їх добору
стануть професіоналізм та порядність. Кожен свідомий городянин зможе брати участь у міському
самоврядуванні, контролювати владу і впливати на неї. Повернемо довіру людей до органів міського
управління.
Утвердимо порядок!
Сила громади – у порозумінні всіх соціальних груп та справедливому використанні міських ресурсів.
Ми змінимо кадрову і фінансову політику у медичній та соціальній сфері. Захистимо здоров’я кожної родини.
Всі, хто потребує захисту й опіки, не залишиться поза увагою влади та громади міста.
Підвищимо добробут!
Розвиток підприємництва стане основою зростання бюджетних надходжень, підвищення добробуту
громадян. Ділова репутація Львова буде гарантом збереження ідентичності міста, його унікальної культури і
традицій.
Нові організаційні підходи та авторитет міської влади дозволять нам залучити інвестиції в проекти
міського розвитку, відродити промисловість та створити робочі місця, дати громадянам гідну зарплатню і
соціальні гарантії.
Збудуємо житло!
Будуючи більше, ми зменшимо вартість житла, створимо нові робочі місця, забезпечимо соціальним
житлом сім’ї, що потребують опіки.
Залучимо таланти молоді!
Ми збудуємо нові спортивні майданчики, переобладнаємо і комп’ютеризуємо міські бібліотеки,
підтримаємо розвиток молодіжних рухів та організацій.
Молодь отримає стимули для навчання, а здобуті знання стануть основою майбутнього добробуту.
Освітяни учитимуть, бо їм буде повернуто шану і належну оплату праці.
Збережемо і оновимо Львів!
Ми досягнемо ефективності в управлінні міським господарством, підвищимо якість комунальних
послуг. Підтримаємо розвиток будинкового самоврядування. Реалізуємо міські програми ремонту будинків і
дахів, збережемо пам’ятки, відбудуємо дороги.
Вулиці будуть чистими і освітленими. Місто стане гарним і безпечним.
Будемо жити добре!
Ефективна влада звільнить людину від побутових негараздів, що дозволить мати більше часу для життя
і творчості. Львів завжди буде центром культури та мистецтва, містом талантів. Ми надамо нових форм
традиціям меценатства і благодійництва. Повернемо львів’янам відчуття належності до унікальної громади,
віру у власні сили.
Ми – сильна і мудра громада, ми маємо жити краще!
Ми ВІРИМО! Ми ЗНАЄМО! Ми МОЖЕМО!
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Блок Петра Писарчука

(№41 у бюлетені за результатами жеребкування)
Виборчий списко до Львівської міської ради
№
з/п

1

2
3

Прізвище, ім.`я, по
батькові
Когут Василь
Михайлович
Розумний
Володимир
Дмитрович
Готь Наталія
Романівна

Число,
місяць, рік
народжен-ня
4 січня 1949

Партійність

Безпартійний

Посада
(заняття)

Ректор

15 листопада
1947

Безпартійний

Генеральний
директор

5 червня
1970

Безпартійна

Лікар

Місце роботи
Львівський державний
інститут новітніх
технологій і управління
ім. В`ячеслава
Чорновола
Спільне Україенськопольське підприємство
“Петран-ЛТД”
Обласна клінічна
лікарня
Об`єднання
підприємницьких
організацій Львівщини
Національний
університет “Львівська
політехніка”
Міжрегіональне вище
професійне училище
зв`язку
Львівський ліцей
менеджменту

4

Вельгош Михайло
Васильович

3 січня 1954

Безпартійний

Віцепрезидент

5

Пасічник Володимир
Володимирович

20 квітня
1956

Безпартійний

Завідувач
кафедрою

6

Камінський Богдан
Тадейович

13 вересня
1950

Безпартійний

Директор

7

Басараб Юрій
Іванович

9 серпня
1961

Безпартійний

Директор

Партія
розбудови,
правозахисту
недержавних
організацій
України “Партія
правозахисту”

Директор

ПП
“Сантехмонтажсервіс”

Безпартійна

Директор

Львівська медична
гімназія

8

Марущак Світлана
Борисівна

18 липня
1963

9

Хомин Галина
Василівна

28 листопада
1946

10

Коротков Микола
Віталійович

19 грудня
1973

Всеукраїнське
політичне
об`єднання
“Єдина Родина”

Приватний
підприємець

11

Малий Дмитро
Павлович

21 лютого
1951

Безпартійний

Директор

12

Саламаха Леонід
Петрович

7 вересня
1985

Безпартійний

Студент

Смогоринський
Олександр
Володимирович
Остап`юк Наталія
Юріївна

3 лютого
1959

Безпартійний

Генеральний
директор

14 лютого
1981

Безпартійна

Лікар

15

Луців Олександра
Юріївна

22 листопада
1953

Безпартійна

Викладач

16

Галан Ніна Ігорівна

11 січня 1984

Безпартійна

Студент

17

Кушплер Ігор
Федорович

2 січня 1949

Безпартійний

Соліст

13
14
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Юридична фірма ПП
ВКФ “Альтернат”
Львіський національний
університет ім.Івана
Франка
ТзОВ “Перша західноукраїнська лізингова
компанія”
Клінічна лікарня
Львівської залізниці
Львіський національний
університет ім.Івана
Франка
Львіський національний
університет ім.Івана
Франка
Львівський
національний театр
опери та балету ім.
Соломії Крушельницької

18

Головченко
В`ячеслав
Володимирович

13 грудня
1980

Політична
партія “Трудова
Україна”

19

Берегульський Олег
Леонідович

19 червня
1955

Безпартійний

20

Береський
Петро Петрович

15 липня
1958

Безпартійний
Партія
розбудови,
правозахисту
недержавних
організацій
України “Партія
правозахисту”
Партія
розбудови,
правозахисту
недержавних
організацій
України “Партія
правозахисту”
Всеукраїнське
політичне
об`єднання
“Єдина Родина”
Всеукраїнське
політичне
об`єднання
“Єдина Родина”

21

Іваночко Степан
Григорович

5 квітня 1951

22

Лук`яновський
Володимир
Леонідович

17 червня
1948

23

Мельник Микола
Володимирович

11 грудня
1982

24

Тибінка Андрій
Дмитрович

25

Васильців БогданГригорій Григорович

01 січня 1943

Безпартійний

26

Вдовін Петро Якович

7 січня 1953

Безпартійний

27

Сулипа Володимир
Йосипович

9 січня 1942

Безпартійний

28

Міхальченко
Олександр
В’ячеславович

Всеукраїнське
політичне
об`єднання
“Єдина Родина”

Заступник
генерального
директоа
заступник
генеральног
о директора
Головний
інженер

ТзОВ “Колос”

ТзОВ „Леман”
ТзОВ “АЙПІЄ-Л”
м.Львів

Викладач

Національний
університет “Львівська
політехніка”

Директор

ТзОВ “Моноліт-Україна”

Керівник
відділу
охоронних
систем

ТзОВ “Еталон”

Науково-виробниче
підприємство “ІМВО”
Приватний
підприємець
Комерційний
директор
Приватний
підприємець

м.Львів
Виробничо-комерційне
підприємство
“Техкомплект”

Приватний
підприємець

ПРОГРАМА МІСЬКОГО ВИБОРЧОГО
“БЛОКУ ПЕТРА ПИСАРЧУКА”
Головна мета – припинити подальший розвал економіки і міського господарства Львова, рішуче
перебудувати систему міської влади та повернути її обличчям до людей.
Львів повинен стати європейським містом, осередком високої якості життя громадян, взірцем
загальнонаціонального єднання, політичної і міжконфесійної злагоди.
Для цього необхідно:
- для допомоги
депутатську більшість;

впровадженню програмних завдань новообраного міського голови утворити

- перебудувати систему управління містом;
- удвічі зменшити чисельність чиновників, а управлінські структури максимально наблизити до потреб
мешканців;
- з числа досвідчених господарників, підприємців, вчених створити інститут представників міського
голови;
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- до затвердження Генерального плану розвитку Львова встановити мораторій на
продаж
земельних ділянок для будівництва авто- заправок, торгово-розважальних закладів та інших об’єктів не
соціально-житлового призначення;
- істотно підвищити роль правоохоронних органів щодо захисту життя, прав, честі і гідності громадян;
- інвентаризувати комунальне майно та земельні ресурси;
- відродити промислово-виробничий потенціал Львова – першооснову докорінної перебудови міської
інфраструктури та розв’язання соціальних та культурно-освітних проблем;
- стимулювати розвиток високотехнологічного виробництва із залученням потужного інтелектуального
потенціалу та високопрофесійних спеціалістів;
- стимулювати відродження науково-технічного потенціалу міста та розвиток малого і середнього
бізнесу;
- забезпечувати молодь першим робочим місцем, налагодити постійний зв’язок молодіжних організацій
з бізнес-структурами регіону;
- рішуче пропонувати молодь на керівні посади;
- забезпечити гідні умови навчання дітям, належну заробітну плату та доступне житло освітянам;
- завершити коп’ютеризацію шкіл та привести їх до належного санітарно-технічного стану;
- відродити дитячі ясла, садочки та оздоровчі табори;
- щорічно збільшувати на третину фінансування медичних закладів, виконати державну програму з
охорони материнства та дитинства;
- у кожному районі міста створити центри соціальної підтримки малозабезпечених, інвалідів та
одиноких людей похилого віку;
- домогтися зростання темпів та здешевлення житлового будівництва;
- передати відомче житло в комунальну власність;
- реорганізувати систему управління житлово-комунальним господарством міста;
- усунути монополію на обслуговування населення електротранспортом на основі реалізації першої
черги проекту “Сихівський трамвай”;
- для покращення екологічної ситуації та охорони навколишнього природного середовища упорядкувати
парки, сквери, заповідні зони, місця масового відпочинку львів’ян ;
- реалізувати програму збереження та реставрації історичної частини міста, підтримки та розширення
мережі музеїв, театрів, бібліотек та інших мистецьких та культурно-освітніх закладів, розвитку сучасної
індустрії туризму;
- поступово перетворити центральну частину Львова на пішохідну зону;
- повернути Львову славу духовно-культурного центру України;
- для відродження спортивної слави реконструювати комплекси водних та зимових видів спорту,
спорудити спортивні майданчики.
Львову потрібен порядок і повага влади до городян.
Ми цього обов’язково доб’ємося!
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КАНДИДАТИ НА ПОСАДУ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ЛЬВОВА

Список кандидатів на посаду міського голови м.Львова
№
реєстр.

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата реєстрації

1.

Федоришин Богдан Іванович

27.01.06

2.

Гудима Олександр Миколайович

27.01.06

3.

Писарчук Петро Іванович

31.01.06

4.

Порайко Микола Васильович

31.01.06

5.

Лозинський Василь Михайлович

03.02.06

6.

Куспись Світлана Анатоліївна

3.01.06

7.

Куйбіда Василь Степанович

10.02.06

8.

Садовий Андрій Іванович

10.02.06

9.

Якушев Владислав Володимирович

10.02.06

10.

Нагірний Мирослав Васильович

12.02.06

11.

Янів Володимир Григорович

16.02.06

12.

Горний Михайло Михайлович

16.02.06

13.

Новоженець Ростислав Павлович

16.02.06

14.

Колодко Мирон Миколайович

16.02.06

15.

Локатир Юрій Васильович

16.02.06

16.

Одушкін Остап Володимирович

16.02.06

17.

Устянич Євген Петрович

16.02.06

18.

Павлечко Василь Осипович

16.02.06

19.

Косар Ігор Богданович

16.02.06
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Автобіографії та програми кандидатів на посаду міського голови Львова

Богдан Іванович Федоришин
Кандидат на посаду мера Львова,
Зереєстрований під №1
Автобіографія
1.
2.
3.
4.

Федоришин Богдан Іванович
Народився 28 жовтня 1962 року у м. Львові
Громадянин України
Закінчив Національний університет „Львівська політехніка”
за спеціальністю „Інформаційні технології проектування”, у
2001 році
5. Розпочав свою трудову діяльність у 1997 році у Львівській
картинній галереї на посаді музейного служителя.
З 1978 року працював у будинку культури заводу «Львівприлад»
керівником естрадного оркестру «Тоніка».
До 1984 року працював керівником вокально-інструментальних
ансамблів та музикантом у різних закладах культури у Львові, а
також у Росії.
З 1985 році повернувся на батьківщину, і пішов на роботу у
Львівське управління побутового обслуговування населення.
З 1987 року став головою виробничого кооперативу «Стимул».
У 1991 році став генеральним директором СП «Сонор»,
У 1995 році був переведений на посаду президента-директора концерну «Богдан».
6. Президент-директор концерну „Богдан”, голова правління СП „Гранд-готель” (з 2004 року),
генеральний директор ТзОВ „Клуб професійного футболу „Карпати” (з 2005 року).
7. Державними відзнаками не нагороджувався.
8. Президент благодійного фонду „Наш дім – Україна”, Почесний консул Грузії у Львівській області.
9. Безпартійний
10. На виборчі посади не обирався.
11. У шлюбі, маю 3 синів
12. Не судимий.

Передвиборча програма
(див. Програма блоку Богдана Федоришина „За Львів”)
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Олександ Миколайович Гудима

ВИБОРЧА ПРОГРАМА КАНДИДАТА
НА ПОСАДУ МІСЬКОГО ГОЛОВИ М. ЛЬВОВА
ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА ГУДИМИ
СЕРЦЕМ З ТОБОЮ, ЛЬВОВЕ!
Виношу на суд виборців програму, сформовану з власних
життєвих спостережень та практичної діяльності українського
політика. Несу з надією, що моя програма сприятиме перетворенню
Львова у справжню духовну столицю України, якій виповнюється
750 років, яка цього року також вшановує пам’ять свого велета духу
Івана Франка.
Тому в основу зобов’язань перед львів’янами ставлю співпрацю з
громадою на національних засадах злагоди, довіри і взаємоповаги,
результатом якої стане відродження нашого міста.
БУДУВАТИМЕМО
ЖИТЛО
НЕЗАХИЩЕНОГО НАСЕЛЕННЯ.

ДЛЯ

СОЦІАЛЬНО

Молодіжне, кооперативне житлове будівництво відбуватиметься обов’язково із залученням бюджетних
коштів, дешевих кредитів, інвестицій та власних заощаджень черговиків. Ми подбаємо про спорудження
житла для наших військовослужбовців. Також сформуємо житловий фонд соціального призначення, тобто і
найбідніші зможуть поліпшити свої житлові умови. Таке житло надаватимуть на підставі договору на певний
строк. Крім того, житловий фонд міста отримає надійні гарантії першочергового ремонту покрівлі та ліфтів.
На часі спорудження заводу по виготовленню та реставрації ліфтів.
ЗАВЕРШИМО РЕКОНСТРУКЦІЮ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧИМО ВОДОЮ
ЛЬВІВ’ЯН.
З метою впровадження альтернативних, ощадних джерел енергії статус першочергового пріоритету надамо
реконструкції та модернізації існуючих систем енерго-та тепло забезпечення львів’ян. Нарешті збудуємо на
території львівської ТЕЦ-2 сучасний сміттєпереробний завод з виробництвом біологічного палива для
теплової та електричної енергії. Відтак знімемо протистояння із громадою Грибовичів, з екологічною
ситуацією і з засміченими вулицями самого Львова.
ВВЕДЕМО НОВІ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЕЙБУСНІ ЛІНІЇ ДО СИХІВСЬКОГО РАЙОНУ ТА РЯСНЕ-2.
Впорядкуємо автотранспортні маршрути міста, введемо комплексну диспетчеризацію всіх видів
громадського автотранспорту. В межах генерального плану розвитку Львова розробимо схему паркування
автомобільного транспорту та розпочнемо її реалізацію. Максимально усунемо технічні перешкоди для
інвалідів у користуванні громадським автотранспортом.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
У першу чергу подолаємо бюрократизм, спростимо систему обслуговування громадян на всіх рівнях
державних служб. Налагодимо систему контролю та відповідальності чиновників за звернення львів’ян.
Продовжимо фінансування в повному обсязі доплат та пенсій воїнам ОУН-УПА, видатків на придбання
проїзних карток репресованим та реабілітованим громадянам. За безпідставну відмову від перевезення
пасажирів, які мають пільги, на посадових осіб накладатимуться штрафи та адміністративні санкції. Для
формування та координації стратегії соціальної політики при міському голові створимо раду соціальної
допомоги, до роботи в якій залучимо громадські організації соціального спрямування. Забезпечимо
фінансування програм соціального захисту неповнолітніх, клубів підлітків за місцем проживання,
молодіжних соціальних програм.
ЛІКВІДУЄМО КОРУМПОВАНУ СИСТЕМУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЛАДОЮ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ
СТРУКТУР.
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Впровадимо ефективну систему стимулювання розвитку бізнесу — від оформлення документації до
залучення інвестицій, що стане ОСНОВОЮ ТВОРЕННЯ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ. Продовжимо роботу
з міліцією, митницею, податковою у розвитку малого та середнього бізнесу, а також у ліквідації
бюрократичних гальм розвитку підприємництва.
ДБАТИМЕМО ПРО НАЛЕЖНЕ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.
У бюджеті фонду розвитку міста щорічно пріоритетними буде виділення кошти на ремонт лікарень та
комунальних поліклінік, поліпшення умов праці лікарів та належне забезпечення закладів охорони
здоров’я медикаментами, їх технічне оснащення, утримання та закупівлю необхідного транспорту. У
співпраці з міжнародними благодійними організаціями відкриємо міський Хоспіс на 100 ліжок, а також
лікувальне відділення для асоціальних осіб (бомжів). З допомогою соціальних, просвітницьких та
релігійних організацій боротимемось за поліпшення суспільного здоров’я, протидіючи алкоголізму,
наркоманії, підлітковим абортам.
ОСВІТА, ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ.
Групи продовженого дня у школах повинні стати надійним тилом для батьків. Ми зобов’язані остаточно
покінчити із заборгованостями у виплаті зарплат вчителям і більше не допускати такого ганебного явища.
Твердо переконаний, наш педагог не тільки несе знання учням, але й стоїть біля витоків формування
українського громадянина-патріота. Будемо дбати про фонди розвитку шкіл, легалізуємо кошти, які здають
батьки, ліквідувавши чорні каси. Обов’язком бачу повернення нашій малечі дитячих садочків, які
використовуються не за призначенням. Збудуємо у Сихівському районі сучасний дошкільний заклад.
МАКСИМАЛЬНО ПІДТРИМУВАТИМУ КУЛЬТУРУ ТА МИСТЕЦТВО.
Саме цей напрямок діяльності міського голови забезпечить Львову повернення статусу духовної столиці
України. Відтак обов’язково опікуватимусь фінансово письменниками, поетами, мистцями, юними
талантами, спортсменами. У Львові постануть сучасний виставковий комплекс, кіноконцертний зал,
спортивний палац льодових видів спорту, аквапарк. Широка палітра мистецьких заходів у нашому місті,
зростання кількості театрів, книгарень, бібліотек, кінотеатрів повинна стати благодатним тлом для
подальшого становлення Львова як європейського центру культури. Наше місто буде відповідати
міжнародним стандартам якості міського середовища. Працюватиму над створенням довгострокової
програми РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ у Львові.
РОЗШИРИМО ТА УЗАКОНИМО МЕЖІ ЗЕМЕЛЬ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ,
які розташовані за адміністративними межами міста, а фактично є у її користуванні. Передусім, це зелені
масиви довкола Львова, вільні земельні ділянки. Завершимо корегування генерального плану із зонуванням
територій, з врахуванням усіх містобудівних, соціальних та екологічних вимог. Опрацюємо земельні
ділянки для першочергової забудови житлових кварталів з повним обсягом соціальних об’єктів, а також для
розвитку промислового будівництва.
НЕ ДОПУСТИМО УЩІЛЬНЕННЯ ІСНУЮЧОЇ ЗАБУДОВИ ЖИТЛОВИХ КВАРТАЛІВ, знищення
насаджень, природних водойм, спортивних і дитячих майданчиків.
ЛЬВІВ БАЧУ МІСТОМ ВПОРЯДКОВАНИХ ПАРКІВ І СКВЕРІВ, ЧИСЛЕННИХ ЗАТИШНИХ МІСЦЬ
ВІДПОЧИНКУ ДЛЯ ГОРОДЯН, КОТРІ ПИШАТИМУТЬСЯ НАШИМИ СПІЛЬНИМИ ЗДОБУТКАМИ.
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Петро Іванович Писарчук
Кандидат на посаду міського голови Львова,
зареєстрований під № 3
Автобіографія
Я, Писарчук Петро Іванович,
Народився: 06 червня 1955 року в с.Чемеринці
Перемишлянського району Львівської області в селянській
родині.
Громадянин України.
Освіта: Вища. У 1977 році з відзнакою закінчив Львівський
політехнічний інститут за спеціальністю “Теплові електричні
станції”, отримав кваліфікацію інженера-теплоенергетика.
Трудова діяльність:
З 1977 року розпочав трудову діяльність у вагоннопасажирському депо станції Львів;
З березня 1979 року до 1984 року працював на різних посадах
у комсомольських органах м.Львова;
З квітня 1984 року до 1986 року – заступник начальника,
начальник штабу на будівництві Кансько-Ачинського паливноенергетичного комплексу в Красноярському краю;
З листопада 1986 року, повернувшись до Львова – заступник
начальника цеху Львівського ізоляторного заводу;
З 1987 року до 1990 року – начальник цеху цього ж підприємства;
З 1990 року до 1991 року – головний інженер, віце - президент Акціонерного товариства “Галичина”;
З квітня 1991 року до червня 1992 року – тимчасово не працював;
З 1992 року – директор малого підприємства “ЛАВАЗ”, з 1993 року до 2002 року – генеральний директор
ТзОВ “АЙПІЄ-Л”;
З 2002 року до сьогодні – народний депутат України.
Громадська робота: з 2003 року – член ради Українського союзу промисловців та підприємців.
Позапартійний.
Одружений.
Склад сім`ї: дружина – Писарчук Оксана Павлівна, народилася 1980 року;
Донька: Писарчук Юстина-Любов Петрівна, народилася 2005 року;
Сини: Писарчук Максим Петрович, народився 1995 року;
Писарчук Сергій Петрович, народився 1999 року.
Судимість відсутня.

ПРОГРАМА
КАНДИДАТА НА ПОСАДУ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ЛЬВОВА
ПЕТРА ІВАНОВИЧА ПИСАРЧУКА
Говоритиму Вам, Львів’яни, лише правду,бо не терплю брехні. Отримавши кредит довіри від Вас,
зобов’язуюсь:
Перебудувати систему управління містом, викорінити хабарництво та казнокрадство.
¾ Удвічі зменшити чисельність чиновників, а управлінські структури максимально наблизити до
потреб мешканців.
¾ Спростити дозвільні та реєстраційні процедури, які будуть прозорими і підконтрольними
громадськості.
¾ Встановити до затвердження Генерального плану розвитку Львова мораторій на продаж земельних
ділянок для будівництва автозаправок, торгово-розважальних закладів та інших об’єктів не
соціально-житлового призначення.
¾ Рішуче пропонувати молодь на керівні посади.
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Наступного року, вперше в історії незалежного Львова, бюджет міста перевищить
1 мільярд гривень і щорічно зростатиме на 30 %.
Для цього:
¾ Інвентаризувати комунальне майно та земельні ресурси, ліквідувати тіньові схеми оренди та
приватизації.
¾ Створити міський комунальний банк та випустити міські облігації, які стануть суттєвим джерелом
фінансування міської інфраструктури.
¾ Ініціювати прийняття Закону України «Про особливий статус Львова» і на його основі створити
сприятливі умови для внутрішніх та зовнішніх інвесторів.
¾ Зусиллями влади, наукових, проектних установ, навчальних закладів створити інкубатор бізнеспроектів і забезпечити їх реалізацію.
¾ Стимулювати відродження науково-технічного потенціалу міста та розвиток малого і середнього
бізнесу .
¾ Щорічно створювати понад 30 тисяч робочих місць та домогтися суттєвого зростання середньої
зарплати у Львові.
¾ Забезпечувати випускників систем вищої та професійно-технічної освіт першим робочим місцем
праці, налагодити зв`язок навчальних закладів, студентських братств і організацій з бізнесструктурами регіону.
Забезпечити гідні умови навчання дітям, належну заробітну плату та доступне житло освітянам.
¾ Відновити дошкільні навчальні заклади та реалізувати програму «Дітям – зразкові умови навчання».
¾ Завершити комп’ютеризацію шкіл та привести їх до належного санітарно-технічного стану.
¾ Вчителям забезпечити безвідсоткові кредити на придбання житла та пільговий проїзд в громадському
транспорті.
Щорічно збільшувати на третину фінансування медичних закладів.
¾ Виконати державну програму з охорони материнства та дитинства. Забезпечити матеріальнотехнічне оснащення медичних закладів.
¾ Надавати 50% знижки для придбання ліків пенсіонерам, пенсія яких менша прожиткового мінімуму.
¾ Дільничним лікарям встановити безкоштовний проїзд в громадському транспорті.
¾ У кожному районі міста створити центри соціальної підтримки малозабезпечених, інвалідів та
одиноких людей похилого віку.
¾ Відкрити пільгові комунальні магазини та їдальні.
¾ Побудувати міський хоспіс.
Вже наступного року домогтися зростання темпів та здешевлення житлового будівництва.
¾ Припинити свавільний продаж земельних ділянок під забудову.
¾ Для забезпечення соціальним житлом черговиків, військовослужовців, правоохоронців, ветеранів та
молодих сімей відновити дольову участь міста в реалізації інвестиційних проектів забудови окремих
мікрорайонів.
¾ В угодах з реалізації цих проектів передбачити фіксовані ціни на житло.
¾ З 2007 року щороку будувати не менше 10 тисяч кв.м. соціального житла для пільговиків, молодих
сімей, ветеранів війни, УПА, політв’язнів, репресованих, військовослужбовців та правоохоронців.
Реорганізувати систему управління житлово-комунальним господарством міста. Вирішити гостру
проблему водо- та теплопостачання.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Створити госпрозрахункові підприємства для ремонту та експлуатації житла, сприяти організації та
діяльності обєднань співвласників багатоквартирних будинків.
Впродовж 2006 – 2010рр. заборонити підвищення квартплати для тих мешканців, площа житла яких
не перевищує встановлених норм.
Передати відомче житло в комунальну власність.
Залучити інвестиційні та кредитні кошти, впровадити сучасні технології водо- та енергозбереження,
жорсткий контроль за використанням ресурсів, що дасть можливість економити 50% води та 30%
тепла. Не допускати необгрунтованого збільшення тарифів на ці послуги.
Львів’яни сплачуватимуть за конкретні послуги, а не за безгосподарність чиновників.
Визначити межі та впорядкувати парки, перетворити їх на місця відпочинку та занять спортом.
Реконструювати комплекси водних та зимових видів спорту (Шевченківський Гай, Погулянка), у
кожному районі міста облаштувати спортивні майданчики, відновити школу олімпійського резерву,
спорудити спортивно-концертний комплекс.
Очистити озера та потічки, докорінно змінити на краще систему торгівлі і реклами, освітлення,
озеленення та прибирання вулиць.
Для утилізації твердих відходів збудувати сміттєпереробний завод.
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Розв’язати дорожньо-транспортну проблему Львова.
¾ Поступово замінити на основних маршрутах мікроавтобуси на транспортні засоби середньої та
великої пасажиромісткості.
¾ Усунути монополію на обслуговування населення електротранспортом на основі реалізації першої
черги проекту „Сихівський трамвай”.
¾ До кінця 2006 року впорядкувати систему автомобільного руху в центральній частині міста, зробити
його односторонньо-кільцевим.
¾ Поступово перетворити центральну частину Львова на пішохідну зону.
¾ Реалізувати програму побудови підземних паркінгів.
¾ Збудувати в одному із мікрорайонів бізнес-центр з усією інфраструктурою, що сприятиме
розвантаженню центральної частини міста.
¾ Капітально відремонтувати впродовж двох років основні автомагістралі міста.
Повернути Львову славу духовно-культурного центру України, перлини європейської цивілізації.
¾ Реалізувати програму збереження та реставрації історичної частини міста, підтримки та розширення
мережі музеїв, театрів, бібліотек та інших мистецьких та культурно-освітніх закладів, розвитку
сучасної індустрії туризму.
¾ Відбудувати Храм Святого Духа на вулиці Коперніка – осередок української духовності з часів
Маркіяна Шашкевича. Спорудити пам`ятники гетьману Івану Виговському та Президенту ЗУНР
Євгенові Петрушевичу.
¾ Створити Національний військовий комплекс та музей жертв політичних репресій.
¾ Створити рівні можливості для розвитку усіх релігійних об’єднань, громад та національних
товариств.
Львову потрібен порядок і повага влади до потреб городян!
З Вашою допомогою, шановні львів`яни, ми цього обов`язково доб`ємося!

87

Микола Васильович Порайко
Кандидат на посаду міського голови, зареєстрований за №4

Автобіографія.
Я, Порайко Микола Васильович народився 1 лютого 1967
року у м. Львів, громадянин України, судимостей не мав.
У 1984 році закінчив СШ №27 м. Львова.
Навчався та у 1992 році закінчив Львівську політехніку,
згодом вступив на юридичний факультет Львівського
Державного Університету, у 2004 році закінчив Академію
Державного Управління при Президентові України. Магістр
державного управління.
З 1985 по 1987 рік – служба в армії.
З 1988 по 1989 рік – робота в КК ММФ ЛПІ.
З 1989 по 1990 рік – працював у Червоноармійському центрі
науково-технічної творчості молоді (почесне звання “Винахідник
СРСР”).
З 1990 по 1992 рік – директор ТзОВ “Омега”.
З 1992 по 1995 рік – директор з маркетингу українськоіталійського бізнес- центру.
З 1995 по 1998 рік – президент ВАТ “Мономах”.
З 1998 по 2002 рік – голова правління ВАТ АТП-24656
“Богданівське”.
З 2002 по 2003 рік – керівник громадського об’єднання
“Княжий Львів”.
З 2003 до 2004 року – директор Львівської філії НАК
“Украгролізинг”.
З 2004 – по даний час – генеральний директор ТзОВ “Омега”.
Лідер громадського об’єднання “Княжий Львів”.
Позапартійний.
Одружений. Дружина – Порайко Світлана Миколаївна, завідувач пологового відділення Львівського
міського пологового будинку № 1.
Діти: Андрій – студент 3-го курсу юридичного факультету ЛНУ,
Устим – учень 6-го класу СШ №29.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАММА
МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА ПОРАЙКА
ІДУ ОДИН !
Приводом для мого балотування на посаду міського голови стала поява на передвиборчих горизонтах
абсолютно одіозних фігур, котрі за попередні роки показали свою нефаховість, безпорадність, авантюризм і
аморальність. Бажання за будь-яку ціну посісти місце мера Львова окремими ПІАР-претендентами, величезна
вартість їх виборчих кампаній вказує на одне - ЛЬВІВ У НЕБЕЗПЕЦІ !
Славетне місто, з неоціненною історико-культурною спадщиною може потрапити до рук аферистів,
котрим нічого не залишиться, як пустити з молотка власність громади (щоб повернути собі витрачені
мільйони ), ще більше занурюючи всіх у багно корупції та хабарництва.
Сумно спостерігати, як "великодостойники " табунами бігають між партіями та блоками, шукаючи їх
ілюзорної підтримки, продаючи власну гідність заради місця в списку чи благословення партійної верхівки.
Яка їм ціна ? Яке наше майбутнє при їхньому приході до влади ? В їх очах цинізм і безодня !
Міська громада повинна виробити чіткі критерії відбору кандидатів на посаду мера Львова, а саме :
-- ПРОЗОРА ПОПЕРЕДНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ (щоб дії його говорили за нього, а в словах було чути правду та
щирість)
-- ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА ОСВІЧЕНІСТЬ (щоб міг вміло керувати міською господаркою)
-- ПАТРІОТИЗМ ТА ПОРЯДНІСТЬ (щоб не продав наше місто закордонним зайдам )
-- ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ (щоб міг бути справедливим суддею та порадником для всієї громади )
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-- ПОТЕНЦІАЛ ( щоб мав фізичну,психічну та розумову здатність працювати на користь громади,міста та
держави )
Якщо у кандидата присутні всі ці якості,то йому не потрібно оббивати пороги рейтингових партій, а
лише самому вести живу дискусію з мешканцями міста.
ТОМУ – ІДУ ОДИН !!!
ЛЬВІВ ДО 2010 РОКУ.
Кандидат на міського голову повинен знати відповіді на два запитання :
1. Як зберегти все те, що збудовано не нами і задовго до нас, все, чим ми так пишаємося ?
2. Як зробити місто привабливим для туристів і інвесторів,та водночас безпечним, зручним і затишним для
Львівської громади ?
СВОЇ БАЧЕННЯ НА РОЗСУД ВИБОРЦЯ .
-- міська влада,разом із громадськими організаціями затверджує 4-х річний план збереження історикоархітектурної частини міста з чітким фінансовим забезпеченням необхідних заходів у щорічному бюджеті ;
-- міська влада чесно каже громаді,що за рік-два всіх проблем не вирішити -натомість пропонує і втілює
концепцію поетапної заміни застарілих систем тепло-водопостачання, каналізації, дорожнього та тротуарного
покриття;
-- міська влада перестає спекулювати на земельних питаннях з корисливими мотивами, а виділяє земельні
ділянки під будівництво нового житла на прозорих конкурсах тим інвесторам, котрі запропонують найкраще
співвідношення "ціна-якість" і передадуть більшу кількість квартир для скасування черги на житло;
-- міська влада створює необхідні умови та всіляко сприяє створенню нових ринково-конкурентних структур
для надання послуг населенню в житлово-комунальній сфері, збудує врешті сміттєпереробний завод та
почистить місто;
-- міська влада забезпечить належне освітленя доріг та житлових масивів у вечірній та нічний час;
-- міська влада разом із міліцією та громадськими організаціями забезпечить цілодобове патрулювання
містом, забере з вулиць бомжів, прохачів та вештаючих підлітків;
-- міська влада виділить з бюджету кошти на підтримку вояків ОУН-УПА, репресованих та дітей війни,
відшкодує вартість втраченого житла політв"язням.
ДІТЯМ – ШКОЛИ ! МОЛОДІ – ВУЗи ! ПРАЦЕЗДАТНИМ – РОБОТУ !
НЕМІЧНИМ, ХВОРИМ,ЛЮДЯМ ПОХИЛОГО ВІКУ – ДОСТОЙНІ СОЦІАЛЬНІ
ГАРАНТІЇ ТА ОПІКУ !
КНЯЖОМУ ЛЬВОВУ – ВЕЛИЧ, ДОБРОБУТ, ШЛЯХЕТНІСТЬ !
ВІДРОДИМО СЛАВУ !

ПОРА ! ПОРАЙКО !
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Світлана Анатоліївна Куспись
Кандидатка на посаду мера Львова, зареєсрована за №6
Автобіографія
Я, Куспись Світлана Анатоліївна, громадянка України,
народилася 30.05.1960р. м. Міассі, Челябінської обл., Росія.
З 1961 року проживала у м. Харкові.
З 1986 року проживаю у м. Львові.
З 1980 року по 1985 рік навчалась у Харківському
юридичному інституті ім. Я.Мудрого, і закінчила його з
відзнакою.
З 1986 року по1994 рік працювала у МВС Львівської
області та прокуратурі міста – старшим слідчим.
З 1994 року адвокат Львівської обласної колегії адвокатів.
З 2003 року Президент адвокатської компанії „Куспись та
партнери”.
З вересня 2004 року Голова ЛОО ВП „Нова сила”.
Припинила членство в партії в січні 2006 року.
Одружена, чоловік: Куспись Адам Романович 22.12.1956
р.н.,
який працює керівником ТзОВ „Адам”.
Старший син: Куспись Євген Адамович 05.12.1980 р.н. –
адвокат.
Середній син: Куспись Богдан Адамович 08.05.1988 р.н. – школяр.
Молодший син: Куспись Роман Адамович 17.09.2001 р.н.
Судимості не маю.
ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА НА ПОСАДУ МІСЬКОГО ГОЛОВИ М. ЛЬВОВА
СВІТЛАНИ КУСПИСЬ
Закон у владу на захист прав громадян!
Основні принципи програми:
- громадський контроль;
- чітке дотримання законів;
- розвиток туризму;
- популяризація культурних традицій Галичини;
- відродження меценатства;
- збереження пам‘яток архітектури.
1.
•
•
•

•
2.
•
•
3.
•
•

Економіка, інвестиції, бюджет.
Прозорість та публічність щодо наповнення та використання міського бюджету. Щоквартальна
звітність через засоби масової інформації виконавчих структур перед громадою.
Залучення інвестицій з-за кордону.
Підтримка малого і середнього бізнесу – удосконалення системи реєстрації суб’єктів
господарювання, організація конструктивного діалогу між підприємствами та контролюючими
органами, створення системи ефективного обміну інформації між підприємствами з метою
розширення бізнесу, та між ними і містом для вчасного виявлення проблемних ситуацій і допомоги у
їх вирішенні.
Створення системи громадського контролю за формуванням і використанням місцевого бюджету.
Господарство, комунальне майно.
Приведення до належного рівня системи управління комунальним майном, впровадження жорсткого
контролю та особистої відповідальності.
Реставрація центральної частини міста, ремонт громадських туалетів, залучення додаткових коштів
на підтримку чистоти міста.
Культура.
Львів – культурна столиця східної Європи.
Залучення іноземних інвестицій в сферу культури і мистецтва. Надання допомоги в отриманні
грандів митцям і діячам культури, особливо молоді.
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•
•
•
4.
•
•
•
5.
•
•
6.
•
•
7.
•
•
•
•
8.
•
•

Сприяти збереженню галицьких традицій, звичаїв та поширенню їх на терени Східної України.
Чіткий контроль за дотриманням ухвали Львівської міської ради «Про захист інформаційного
простору», популяризація української книги, контроль медіа простору в плані виконання цієї ухвали.
Відродження меценатства у Львові. Залучення внутрішніх інвестицій під гаслом „у Львові – для
львів‘ян”
Співпраця з органами влади, громадою.
Особистий прийом міським головою м. Львова мешканців міста.
Створення громадської приймальні мера при кожному райвиконкомі.
Прозорий підбір професійних керівних кадрів в органи місцевого самоврядування лише на
конкурсній основі.
Молодь.
Фінансування палаців учнівської молоді, товариства „Просвіта” , спортивних гуртків секцій,
профілактика дитячої та підліткової злочинності, та бездоглядності.
Підтримка молодіжних програм, сприяння діяльності молодіжних громадських організацій.
Соціальна сфера.
Тісна співпраця з благодійними фондами, з метою вирішення проблем неповносправних,
безпритульних, дітей-сиріт, багатодітних родин.
Вирішення проблем людей похилого віку, забезпечення пільг на транспортні, комунальні, медичні
послуги.
Медицина.
Контроль за якістю медичного обслуговування.
Покращення стану забезпечення міських комунальних лікарень.
Підтримка розвитку страхової медицини.
Вирішення питань, які пов’язані із закупівлею необхідного медичного обладнання, транспортного
медичного парку і т.д.
Освіта.
Створення регулярних освітньо-інформаційних програм для дітей та юнацтва на місцевих теле- та
радіоканалах.
Реальне фінансове забезпечення навчання на пільгових засадах дітей-сиріт і дітей із
малозабезпечених сімей.
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Василь Степанович Куйбіда
Кандидат на посаду міського голови Львова, зареєстрований за № 7
Автобіографія
Я, Куйбіда Василь Степанович, громадянин України,
проживаю у місті Львові, вул. П.Панча 13/34. Народився 8.05.1958р.
в м.Інта Комі АРСР (РРФСР) у сім’ї політв’язнів.
Після школи, яку закінчив із золотою медаллю, навчався на
факультеті прикладної математики і механіки Львівського
державного університету ім. І.Франка. Закінчив спецправничий
факультет цього ж університету, Інститут державного управління і
самоврядування при Кабінеті Міністрів України та Національний
Університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «менеджмент
організацій».
Кандидат фізико-математичних наук, кандидат юридичних
наук, доктор наук з державного управління, професор.
З 1980 до 1986 року у Львівському політехнічному
інституті
працював
інженером,
старшим
інженером
у
студентському проектно-конструкторському бюро та закінчив
аспірантуру.
У 1987-1990 роках працював провідним інженером
інституту «Діпроміст», очолював профком інституту, був одним із
засновників осередків Товариства української мови, «Меморіалу»,
Руху.
З 1990 до 1994року - депутат Львівської міської ради.
Обирався головою комітету народного контролю м.Львова, а згодом - комітету контролю Львівської міської
ради.
У 1994 році обраний головою Львівської міської ради, виконкому, у 1998 році – Львівським міським
головою. Представляв Україну у Раді Європи. Обирався віце-президентом Конгресу місцевих і регіональних
влад Європи.
Після завершення каденції і до кінця 2005 року працював віце-президентом, професором
Міжрегіональної академії управління персоналом.
Під час Помаранчевої революції як комендант наметового містечка займався забезпеченням його
життєдіяльності.
На сьогоднішній день працюю на посаді заступника голови Народного руху України, керівника
Апарату Центрального проводу НРУ, Радника Президента України.
Громадська робота: у «Просвіті», «Меморіалі», Національній комісії у справах ЮНЕСКО,
Міжвідомчій комісії Кабінету Міністрів України з питань місцевого самоврядування, Всеукраїнській асоціації
магістрів державного управління, асоціації територіальних громад Львівщини, Асоціації міст України.
Судимості не мав.
Одружений. Маю двох дітей (дочку та сина).
ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА В.КУЙБІДИ
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МІСТА ЛЬВОВА
Ми живемо в прекрасні й захоплюючі часи – на зламі епох, які зробили нас учасниками українського
державотворення й відродження нації.
Ми стали живим містком між ХХ та ХХІ століттями, стали не тільки свідками, але й носіями змін.
Наше місто є учасником складних глобальних процесів. Вони принесли нові тривоги, виклики,
заставили нас бути більш мобільними, конкурентноздатними, активними, жадібними до знань, вимогливими
до себе й інших.
Поряд з тим нам не уникнути випробувань, породжених галопуючими ритмами суспільних змін, котрі
появляються повсюдно – вдома, на роботі, в державі, регіоні, місті.
Нові реалії об’єднаної Європи, утвердження підвалин ринкової економіки та громадянського
суспільства в Україні, напруженість політичних та міжнародних баталій заставляють нас по – новому оцінити
міцність та комфортність своєї домівки – древнього Львова.
Кожен з нас, замислюючись над своїм майбутнім, майбутнім своїх близьких, а особливо дітей, хоче,
щоб вони залишилися в рідному місті, жили заможніше і краще від нас, мали змогу реалізувати себе.
Кожен бачить своє майбутнє у майбутньому древнього Львова.
Львів майбутнього — це культурно-науковий, освітянський, фінансовий, туристичнорекреаційний,
індустріальнотехнологічний міжрегіональний центр європейського значення.
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Львів — це місто, в якому нами будуть створені умови для розвитку особистості, підвищення
конкурентоспроможності кожного мешканця працездатного віку, комфортні умови для осіб з особливими
потребами і для громадян, які творили наше місто, для реалізації особливого його потенціалу, місто, в якому
шанують мудрість і плекають творчість та знання.
Ми знаємо як зробити Львів конкурентоспроможним містом на інвестиційному та фінансовому ринках,
ринках праці та високих технологій, ринках освіти та культури, туризму і рекреації. Конкурентоспроможність
Львова потрібно забезпечувати на основі запровадження інновацій у всі сфери життєдіяльності міста,
починаючи від збору і переробки сміття та завершуючи створенням і експортом знань та високих технологій.
Місто має працювати на мешканців, а мешканці — на місто. Сучасний львів’янин — це креативна,
конкурентоспроможна особистість, громадянин конкурентоспроможного міста.
Кожен львів’янин творить майбутнє міста, створює можливості для власної самореалізації.
МИ – ГРОМАДОЮ ГОСПОДАРІ в місті. Міська влада має надавати послуги горожанам, а не
домінувати над ними.
Одна людина не може вирішити всі проблеми міста, але всі РАЗОМ МИ ПОДУЖАЄМО ВСЕ,
розбудуємо Львів для сьогоднішніх і прийдешніх поколінь, створимо передумови для розвитку особи, сім’ї,
громади та залучення горожан до управління містом.
МЕТОЮ ПРОГРАМИ „Інноваційний розвиток Львова” є розвиток міського середовища і, відповідно,
створення умов для розвитку особистості.
Для досягнення цієї мети на засадах інноваційного розвитку необхідно: подолати бідність; розв’язати
низку соціально-економічних і комунальних проблем міста; створити умови для розвитку освіти, науки,
культури і духовності; розвивати міжнародну співпрацю; покращити інвестиційний клімат та позитивний
імідж Львова; забезпечити участь горожан в управлінні містом.
БОРОТЬБА З БІДНІСТЮ ТА РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Першочерговим завданням у місті є боротьба з бідністю, створення сприятливих умов для відкриття
нових робочих місць та використання знань для розвитку міста.
Доля горожан, а значить і доля міста, тісно пов’язана з наявністю робочих місць та економічною
активністю й конкурентоспроможністю.
Необхідно забезпечити рівні можливості й відкритий доступ громадян міста всіх соціальних статусів та
потреб до праці, житла, соціальної допомоги, освіти, послуг системи охорони здоров’я, можливостей
фізичного розвитку й рекреації, отримання якісних комунальних послуг.
Особливу увагу необхідно приділити реалізації результатів наукових досліджень, впровадження
інновацій та створення нових робочих місць в енергетиці, зв’язку, сфері фінансових і страхових послуг,
будівництві, промисловості, комунальному обслуговуванні населення, туризмі і сфері обслуговування. При
цьому необхідно створити умови для підготовки, перепідготовки і перекваліфікації горожан різних вікових
груп. Для реалізації цих завдань передбачається:
( забезпечити мешканців міста соціальним і соціально-орієнтованим житлом, підвищення рівня
якості житлових послуг;
( забезпечити реалізацію політики зростання зайнятості та формування робочих місць (створення
сприятливого середовища для економічного росту завдяки усуненню перешкод для підприємницької та
інвестиційної діяльності, покращення інвестиційного клімату, розвиток підприємництва та наукоємного
виробництва);
( забезпечення умов для кількісного та якісного зростання конкурентоспроможних та стратегічно
важливих для міста галузей промисловості, а також сфери послуг;
( створення умов для безпечного життя громадян та гостей міста;
( покращення якості комунальних послуг, стале забезпечення мешканців водою, енергоресурсами
тощо (стимулювання інвестицій у міську інфраструктуру з метою збільшення кількості та підвищення рівня
якості послуг);
( сприяння розвитку фінансової інфраструктури міста;
( ощадне та ефективне використання земельних ресурсів, забудови, об’єктів нерухомості міста.
Покласти край згубній практиці ущільнення міської забудови за рахунок дитячих майданчиків, парків і
скверів;
( проведення раціональної тарифної політики;
( забезпечення енергетичної незалежності та енергобезпеки міста;
( створення сучасної системи рекреації, збереження та розвиток зелених зон міста, підвищення рівня
екологічної безпеки у місті;
( залучення інвестицій в реконструкцію міста як транспортного вузла (модернізація транспортної
системи та шляхового господарства);
( модернізація курортно-відпочинкового комплексу приміської території;
( розвиток міської системи освіти, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту;
( розбудова ефективної системи соціального захисту населення (забезпечити оновлення медикосанітарної інфраструктури міста, підвищити якість медичних послуг (особливу увагу звернути на
профілактику захворювань).
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ОСВІТА І НАУКА
Високий рівень освіти горожан є необхідною передумовою сталого розвитку міста на інноваційних
засадах. Зв’язок освіти з наукою та виробництвом забезпечить творення нових знань, у тому числі знань для
розвитку міста. У зв’язку з цим, нам необхідно всіляко підтримувати продукування нових знань та
створювати дієві механізми їх реалізації та експорту, створити умови для самореалізації особистості.
Для цього пропонується:
( створити сучасну мережу дошкільних дитячих закладів;
( підтримувати творчих і обдарованих дітей, молодь (стипендії, молодіжний міський центр тощо);
( підтримувати ініціативи творчої громади міста;
( створити та підтримувати систему безперервної освіти горожан (професійна освіта, підвищення
кваліфікації, перенавчання);
( створити передумови для формування і розбудови багатосторонніх зв’язків типу: освіта — наука —
виробництво;
( створити мережу навчальних та інформаційно-консультативних осередків;
( сприяти реалізації інвестиційної програми створення волокно-оптичної міської телеінформаційної
мережі загального користування.
( проводити просвітню роботу серед мешканців;
( підвищувати інформаційну культуру населення;
( забезпечити розвиток системи інноваційно-інвестиційної діяльності (створення інноваційних
центрів, бізнес-інкубаторів, технопарків).
КУЛЬТУРА І ДУХОВНІСТЬ
Шанування культурних цінностей, патріотизм та громадський дух, гордість своїм містом, характерний
стиль спілкування, толерантність та ввічливість завжди відрізняли мешканців Львова. Цей специфічний та
унікальний ресурс міста необхідно ефективно використовувати та примножувати.
Львів є відомим центром ділових зустрічей, візитів, форумів, культурно-мистецьких фестивалів,
виставок, наукових симпозіумів, конференцій. Завдяки своїм історичним, архітектурним та культурним
пам’ятникам, музеям, театрам, збереженим національним традиціям, досягненням культури, мистецтва, науки
та освіти. Львів є привабливим місцем для вітчизняних та іноземних туристів.
Львів є оберегом українства і ми маємо зробити його світовим центром українців.
Для розвитку цих сильних сторін міста потрібно:
( всесторонньо підтримати розвиток духовного і культурного потенціалу Львова
( зберігати й використовувати світову і національну культурну та історичну спадщину;
( відроджувати національні обряди, традиції, пропагувати кращі надбання українського народу;
( охороняти та ефективно використовувати історичне середовище;
( забезпечити проведення у Львові світових конгресів українців, наукових форумів, пропагування
здобутків кращих представників українського народу у розвитку світової науки, освіти, культури, спорту
тощо.
ЛЬВІВ І ЗОВНІШНІЙ СВІТ
Європейська інтеграція, котра є пріоритетом міжнародної діяльності України, формує нові виклики для
Львова. Місто має стати локомотивом євроінтеграції для України, приймати активну участь в реалізації
програм міжнародного співробітництва та обмінів.
В умовах сучасної глобальної економіки дедалі більше значення набуває відкритість та гостинність
міста для іноземних інвестицій. Виникає необхідність формування мережі інноваційних та трансферних
центрів, технологічних парків, зон пріоритетного інвестування, створення філій міжнародних фінансових
установ та фондів, страхових компаній, інвестиційних фондів, кредитних спілок тощо.
Необхідно створити умови для зростання туристичних потоків, перетворення культурних подій міста у
культурно-туристський продукт, проведення активних маркетингових кампаній, створити сучасну
інфраструктуру туризму. Для цього потрібно:
( забезпечити проведення у Львові постійного міжнародного економічного форуму;
( підтримувати виставково-ярмаркову діяльність, розвиток інфраструктури виставкового бізнесу,
такого як виставково-ярмарковий комплекс;
( використовувати науковий потенціал міста для створення мережі міжнародних інноваційних та
трансфертних центрів;
( підтримувати позитивний внутрішній та зовнішній імідж Львова;
( підтримувати в засобах масової інформації постійний інтерес до Львова як унікального
туристичного осередку;
( використовувати наукові, театральні та музичні фестивалі, масові заходи для промоції міста в
Україні та за її межами;
( підсилити значимість Львова як інноваційної столиці регіону, місця проведення громадських акцій
загальнодержавного та міжнародного значення;
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( розширювати зовнішньо - економічну співпрацю із прикордонними регіонами та містамипобратимами;
( укласти нові угоди про партнерство з містами країн Європи та світового співтовариства,
опрацювання та впровадження спільних заходів;
( забезпечити представництво міста в найбільших європейських містах, активізацію співпраці з
торговими місіями та посольствами;
( підтримувати діяльність інституцій регіонального розвитку та європейської інтеграції;
( створювати умови для започаткування діяльності у Львові нових дипломатичних місій іноземних
держав та торговельних представництв відомих фірм і фінансових структур (банків, кредитних спілок,
валютних бірж, інвестиційних фондів, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів тощо);
( забезпечити обміни та експорт нових муніципальних знань до інших міст регіону та України.
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МІСТОМ — ВІДКРИТА ВЛАДА
Інновації в управління містом є необхідною умовою відкритості, прозорості та підвищення
ефективності діяльності міської влади. Це можливо забезпечити лише на основі принципів узгодженості й
гармонізації інтересів окремого громадянина, соціальних груп і громади в цілому.
Для цього необхідно:
( створити загальноміський форум громадських ініціатив, спрямований на вирішення проблем
розвитку міста;
( забезпечити публічне та прозоре обговорення планів й програм, напрацьованих міською радою;
( постійно публікувати в пресі плани, цільові програми, проекти бюджетів та звіти про їхнє
виконання;
( забезпечити доступ мешканців до документів й рішень, прийнятих міською радою та її
виконавчими органами;
( здійснювати закупівлі товарів і послуг через відкриті процедури;
( сформувати єдиний економічний і соціальний простір міста з прилеглими територіями (районами);
( стосунки влади з міщанами потрібно перевести в площину надавач та споживач послуг;
( забезпечити європейський рівень освіти для службовців міської ради;
( створення загальноміського медіа центру та низки його філій;
( широко впроваджувати інформаційні технології в роботу міської ради (висвітлення на Webсторінці діяльності міської ради, результатів переговорів, зустрічей, відряджень тощо);
( створювати та підтримувати ефективно працюючі коаліції (партнерств): громадськість — міська
влада — бізнес);
( залучати та ефективно мотивувати кваліфікованих працівників;
( використовувати стратегічне планування діяльності та проблемно-орієнтовані моделі управління в
практиці управління містом;
( розвиток агенцій міського розвитку;
( бюджетна підтримка громадських організацій, діяльність яких скерована на розвиток міста.
Тільки в тісній співпраці громадськості – влади – ділового середовища Львів можна перетворити у
європейське місто сталого розвитку.
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Андрій Іванович Садовий
Кандидат на посаду міського голови Львова, зареєстрований за №8

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА НА ПОСАДУ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ЛЬВОВА
САДОВОГО АНДРІЯ ІВАНОВИЧА
„ГРОМАДЯНИ ЛЬВОВА – ГОСПОДАРІ МІСТА”.
Мета: створення комфортних та безпечних умов
проживання для міської громади; відновлення статусу
Львова як культурної та духовної столиці України;
продовження
традицій
українського
національного
відродження.
Досягнення визначеної мети відбудеться через принципові
зміни в управлінні містом, підвищення ролі та впливу місцевого
самоврядування, ефективну економічну та фінансову політику,
сприяння самоорганізації мешканців.
„Влада – на службі у громади, а не інакше.” А. Садовий.
Управління містом буде ефективним, прозорим у рішеннях,
доступним в діалозі з громадою. Буде прийнятий новий Статут
міської територіальної самоврядної громади Львова, який стане
реальною правовою базою життя міста.
Комунальна сфера
чистота міста: прибирання вулиць та вивіз сміття будуть
якісними і безперебійними;
вода: поліпшити водопостачання шляхом ефективного
управління та зменшення втрат води;
тепло: поліпшити теплопостачання через використання
енергозберігаючих
технологій
в
централізованому
теплопостачанні, спрощення правил встановлення автономного опалення; затвердження єдиної схеми
теплопостачання;
житло: запровадити програми експертизи та реконструкції житлових будівель; збільшити обсяг
будівництва житла через систему низько відсоткового кредитування; сприяти створенню ОСББ;
тарифи на житлово-комунальні послуги стануть прозорими і зрозумілими;
транспорт: оптимізувати транспортні потоки міста; оновити рухомий склад громадського транспорту;
втілити програму безбар’єрності.
Архітектура і містобудування
Створити незалежну архітектурну раду; затвердити генеральний план розвитку міста, що покладе кінець
незаконному будівництву та руйнуванню архітектурно-історичного середовища
Соціальна сфера
Освіта. Поліпшити матеріально-технічний стан закладів освіти. Розробити освітню політику міста яка б
підвищила якість навчання та добробут вчителів. Розвиток мережі спортивних майданчиків, стимулювання
позакласної роботи, яка відверне дітей та підлітків від гральних автоматів, наркоманії, впливу криміналітету.
Медицина. Покращити діяльність закладів охорони здоров’я через забезпечення стабільного бюджетного
та позабюджетного фінансування.
Соціальна робота. Створити соціальну службу міста у співпраці з громадськими організаціями на
засадах соціального замовлення. Особлива увага ветеранам національно-визвольних змагань, війни, праці,
репресованим та неповносправним.
Культура. Підтримка мистецьких фестивалів, конкурсів та виставок – запорука розвитку туризму та
надходження додаткових коштів для фінансування закладів культури, музеїв. Побудувати у Львові сучасний
Експо-центр.
Економіка міста
Джерела фінансових ресурсів та динамічного розвитку:
раціональне використання бюджетних коштів – формування бюджету за програмно-цільовим
методом; сприяння розвитку малого та середнього бізнесу – спрощення та прозорість дозвільних процедур;
конкурентно-змагальницька основа – усі закупівлі та продажі, надання послуг відбуватимуться виключно
через відкриті торги, конкурси, аукціони, тендери; використання наукового потенціалу навчальних та
науково–дослідницьких закладів міста для наукової експертизи міських програм господарювання.
„Громада, влада та бізнес – разом, це сила відродження міста Лева.” А. Садовий.
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Мирослав Васильович Нагірний
Кандидат на посаду міськогго голови Львова, зареєстрований за №10

АВТОБІОГРАФІЯ
Я, Нагірний Мирослав Васильович, громадянин України,
член партії НСНУ, освіта вища, працюю спеціалістом І категорії в
управлінні архітектури і містобудування (УАМ) Львівської міської
ради (ЛМР).
Народився 18.11.1944 в с. Гірному Стрийського р-ну Львівської
обл. в патріотичній галицькій сім’ї. Дідусь - Батько - Василь
Нагірний (1914 – 1985) - член ОУН з 1931р. Рідний брат матері Левко Круба, чотовий УПА, загинув 1949 року у Львові від куль
НКВД.
Удівець, дружина Нагірна Анастасія Михайлівна, 1945-2006,
син Андрій, 1966, син Тарас, 1971 (живуть окремо), донька Галина,
1968, четверо внуків. Судимості не маю.
Трудова діяльність
1961-1962 – електромонтер електроцеху Жидачівського КПК.
1962-1968 – студент Львівського політехнічного інституту (ЛПІ).
1968-1969 - асистент кафедри ЛПІ.
1969 - інженер ВТВ МК №55 тресту „Південьзахіделектромережбуд".
1969-1976 – ст. інженер відділу квартирно-експлуатаційного управління ПрикВО.
1976-2000 – пройшов шлях від головного енергетика Головльвівпромбуду до генерального директора ВАТ
«Львівський завод ЗБВ №1”.
2001-2004 – заст. голови Франківської райадміністрації м. Львова.
З 21.11.2004р – спеціаліст І кат. УАМ ЛМР.
Суспільна і громадська діяльність.
В 1989р. був одним з організаторів Руху в Яворівському р-ні.
24 серпня 1991 року зустрів на майдані перед Верховною Радою України.
1999-2005рр. - член партії Український Народний Рух (Українська Народна Партія). Обирався до керівних
органів обласної, міської і районної організацій, делегатом на з’їзди партії.
В 2000-2001рр. брав участь в акціях „Україна без Кучми” в м. Києві, учасник уст. зборів ГК Опору
„За правду !”.
На виборах 2002р - спостерігач від блоку „Наша Україна”.
На виборах 2004р у Франківському районному штабі блоку „Наша Україна” – координатор.
2004р. – учасник подій на Майдані в м. Києві.
2005р. – член партії НСНУ, обирався членом районної Ради партії, на ІІ з’їзді обраний членом
Центральної контрольно - ревізійної комісії.
Автор змін до Закону України «Про статус ветеранів війни…», проекту змін до Закону України «Про
приватизацію державного житлового фонду» і низки рішень виконкому ЛМР.
ВЛАДУ – ФАХІВЦЯМ - ПАТРІОТАМ!
ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
КАНДИТАТА НА ПОСАДУ МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА ЛЬВОВА
МИРОСЛАВА НАГІРНОГО
Бачу кілька нагальних завдань міської влади:
1. Забезпечити цивілізовані побутові умови для мешканців і гостей міста. Передусім це тепло в оселях,
безперебійне водопостачання, освітлення вулиць і під’їздів, справні і прибрані дороги, тротуари, будинки і
прибудинкові території, ритмічна робота громадського транспорту.
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2. Зробити дії міської Ради прозорими і зрозумілими для
пересічного
громадянина.
Забезпечити
ефективний зворотній зв’язок між проблемами та запитами громадян і реакцією відповідних служб міської
ради.
3. Вивести з тіні питання землекористування і землевідведення.
4. Відновити імідж Львова як культурної столиці Західної України.
Для вирішення цих простих і водночас складних в своїй багатогранності завдань потрібно створити
ефективну схему управління комунальним господарством міста. Максимальну частину повноважень передати
в райони, де повинна вирішуватись більшість проблем громадян. Міські виконавчі структури вирішуватимуть
загальноміські проблеми, здійснюватимуть контрольно-координаційні функції і забезпечення нормативними
документами.
При обранні міським головою беру перед громадою Львова такі зобов’язання:
1. Дотримуватись принципу - влада для народу, а не народ для влади.
Для цього :
1.1 Систематично інформувати громаду про рішення міської ради і її виконавчих органів всіх рівнів;
1.2. Розширити графік особистого прийому громадян працівниками міської ради з метою ліквідації черг
під кабінетами і оперативного вирішення питань;
1.3. Сприяти створенню органів самоорганізації населення, як одного з елементів формування
громадянського суспільства. Передати їм частину владних повноважень;
1.4. Організовувати пряму телефонну лінію з керівництвом міської ради;
1.5. Постійно звітувати про виконану роботу перед громадою міста.
2. В питаннях розвитку міста.
2.1. Доопрацювати і затвердити сесією міської ради Статут міста Львова.
2.2. Розробити план системного розвитку міста, в т.ч. за рахунок освоєння спільно з громадами
навколишніх населених пунктів прилеглих територій або за їх згодою включення цих територій до меж міста
на взаємовигідних умовах.
2.3. Завершити розробку „Правил забудови міста Львова” з врахуванням історичних і національних
традицій забудови міста.
2.4. Ефективно використовувати земельні ресурси міста, забудову вільних земельних ділянок здійснювати
у відповідності з затвердженими генеральним планом (забудови) міста і Правилами забудови міста Львова.
3. Охорона і збереження історичних пам’яток.
Добиватися щорічного виділення необхідних коштів на збереження і охорону пам’яток історії,
архітектури і культури як за рахунок міського бюджету, так і з інших джерел.
4. В житлово-комунальному господарстві.
4.1. Спрямувати зусилля служб міської ради на створення об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків, що дасть можливість перейти на якісно новий рівень обслуговування житлового фонду.
4.2. Реформувати житлово-експлуатаційні комунальні підприємства
(т.зв. ЖЕКи) в приватні підприємства з метою покращання послуг, що надаються власникам
квартир(будинків) і квартиронаймачам.
4.3. Забезпечити конкуренцію на ринку комунальних послуг. Громадяни мають право на вибір надавача
послуг. Ціна послуги повинна відповідати її якості.
4.4. Максимально спростити механізм вирішення питань, пов’язаних з покращанням існуючого
житлового фонду за рахунок власників квартир (будинків).
4.5. Залучити інвестиційні і кредитні ресурси для ліквідації „хрущоб” та іншого житла, що не відповідає
сьогоднішнім нормативам.
5. Підприємництво і промисловість.
Створити прозорі стосунки бізнес - влада, сприяти розвитку малого і середнього бізнесу, усунути
бюрократичні перепони на його шляху, для чого максимально спростити процедуру оформлення всіх
дозвільних документів для суб’єктів підприємницької діяльності.
6. Природокористування, охорона довкілля і благоустрій.
6.1. Розробити і реалізувати програму розвитку рекреаційних зон і територій – парків, дитячих і
спортивних майданчиків, приміських баз відпочинку.
6.2. Передбачити збільшення обсягів робіт по благоустрою території міста, в тому числі
внутрішньоквартальних доріг і зовнішнього освітлення.
7. Освіта, молодіжна політика, спорт і туризм.
7.1. Створити програми інтелектуального і фізичного розвитку молоді для дошкільних і освітніх закладів.
7.2. Співпрацювати з спортивними і виховними молодіжними структурами (Пласт, Спадщина, СУМ та
ін.) у справі виховання фізично і духовно здорового покоління.
7.3.Сприяти розвитку туристичного бізнесу, підготовці висококваліфікованих гідів, видавництву
путівників.
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8. Соціальний захист. Охорона здоров’я.
8.1. Забезпечити чітке виконання вимог чинного законодавства в галузі охорони здоров’я та соціального
захисту (надання субсидій, соціальних допомог, забезпечення безоплатного проїзду пільгових категорій
громадян в міському пасажирському транспорті та ін.).
8.2. Розробити і реалізувати програму спорудження «економічного» і соціального житла, в тому числі
житла для безпритульних.
9. Транспорт. Інженерне господарство.
9.1. Розробити і затвердити транспортну схему міста.
9.2. Звільнити центральну частину міста від руху автотранспорту.
9.3. Забезпечити подальший розвиток громадського пасажирського авто- і електротранспорту та
транспортної інфраструктури міста.
9.4. Вирішити питання влаштування нового міського кладовища.
9.5. Вирішити питання складування і переробки побутових відходів.
10. Торгівля і побутове обслуговування.
10.1. Сприяти облаштуванню міні-ринків і торгових рядів на існуючих ринках для реалізації
сільськогосподарської продукції, що дасть можливість створити умови для цивілізованої реалізації цієї
продукції і ліквідації стихійної вуличної торгівлі.
10.2.Сприяти створенню нових закладів з побутового обслуговування громадян.
11. В галузі теплоенергетики і водопостачання
розробити і впровадити програми ефективного
використання енергоресурсів і води, що передбачають:
11.1. влаштування побудинкового обліку теплоенергії та побудинкового і поквартирного обліку води;
11.2. заміну центрального і пічного опалення на автономне або індивідуальне опалення;
11.3. утеплення зовнішніх стін і заміна віконних блоків в будинках з низькою теплоізоляцією;
11.4. продовження робіт з покращання водопостачання міста.
12. Економіка, фінанси і бюджет.
12.1.
Розробити у тісній співпраці з депутатами Львівської міської та Львівської обласної рад, з
Кабінетом Міністрів України, з фінансовими та бізнесовими структурами програму по організації у Львові і
Львівській області Східноєвропейського фінансово-інвестиційного ярмарку за аналогією з ярмарком у
Франкфурті на Майні. Це дасть потужний поштовх у багатьох сферах виробництва і послуг, що в свою чергу
збільшить надходження до бюджету, дасть можливість отримати значні кошти на розвиток Львова і
збереження історичних пам’яток архітектури.
12.2. Впровадити прозору систему проведення тендерів по закупівлі товарів(послуг) за рахунок
бюджетних коштів.
12.3. Завершити інвентаризацію комунального майна з метою його ефективного використання для
поповнення місцевого бюджету.
13. Співпраця з депутатами міської ради.
Разом з міськими депутатами - представниками усіх політичних сил, які сповідують принципи відкритої,
патріотичної та моральної політики - працювати над виробленням і здійсненням спільної програми,
скерованої на вирішення стратегічних і щоденних проблем міста на благо громади в цілому і кожного
львів’янина зокрема. Співпраця виконавчих і представницьких органів – необхідна умова для здійснення
передвиборних програм.
14. Співпраця з громадськими, творчими, політичними і релігійними організаціями.
14.1. Проводити круглі столи з метою вивчення громадської думки про роботу міських структур і
використання при напрацюванні довготривалих програм. Створити Громадську раду з представників
вказаних організацій.
14.2. Сприяти творчим, громадським, політичним і релігійним організаціям у вирішенні проблем, що
належать до компетенції міської ради.
Влада повинна всіляко сприяти мешканцям міста у розв’язанні їхніх проблем, що потребують вирішення
у владних кабінетах, водночас не втручаючись в їхнє особисте життя. Влада для громади – це як добре
пошитий костюм, що виконує свої функції, не заважаючи людині. І замовником, і кравцем цього костюму
для громади є сама громада. Раз на чотири роки Громада обирає собі владу, і від кожного громадянина
залежить найбільш вдалий вибір.
Переконаний, що владу можна довірити фахівцям, які довели своєю попередньою трудовою і суспільною
діяльністю, що вони мають моральне право бути представниками Громади і служити ЇЙ згідно з принципами і
духом Майдану – ПО ПРАВДІ І СПРАВЕДЛИВОСТІ, керуючись ЗАКОНОМ.
На посаді міського голови я слугуватиму львів’янам так, як робив це на посаді заступника голови
Франківської районної адміністрації і як роблю це на посаді спеціаліста інспекції Держархбудконтролю у
Львівській міській раді – з повагою і любов’ю до людей.
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Володимир Григорович Янів
Кандидат на посаду міського голови Львова, зареєстрований за №11
ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ
ПЕРЕДВИБОРНОЇ ПРОГРАМИ
КАНДИДАТА НА ПОСАДУ ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Відновлю довіру міської громади до влади, оновлю її молодими, професійними фахівцямисправжніми патріотами України.
Повністю викоріню корупцію у міській раді. Заставлю чиновників зрозуміти, що влада служить
людям, а не люди владі.
Припиню практику розбазарювання землі та майна міської громади, розроблю програму ефективного
їх використання.
Сприятиму відновленню промислового виробництва,притоку інвестицій,впровадженню інновацій,
збільшенню робочих місць, негайному і повному погашенню заборгованої заробітної плати.
Реформую житлово-комунальну систему. Дбатиму про збереження історичного середовища.
Відремонтую підвали, фасади та дахи будівель.
Забезпечу відповідальність керівників комунальних підприємств за безперебійне постачання тепла,
гарячої і холодної води. Реанімую ТЕЦ-2. Подбаю про зменшення тарифів на комунальні послуги.
Зосереджу значну частину коштів для ремонту магістральних і внутріквартальних доріг.
Основною метою ставлю собі перетворення міста Львів- в місто європейської чистоти і культури.
Очищу вулиці і площі міста від несанкціонованої торгівлі.
Подбаю за рахунок фонду розвитку про достатнє забезпечення фінансуванням культури, охорони
здоров'я, освіти.
Створю три центри з торгівлі і послуг для малозахищених верств населення за рахунок майнових
комплексів, що є власністю громади, але передані в довготермінову оренду.
Перегляну і скорочу перелік дозвільних документів, які не сприяють розвитку приватного бізнесу.
Зроблю владу прозорою для засобів масової інформації і громади.
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Ростислав Павлович Новоженець
кандидат на посаду міського голови Львова, зареєстрований за № 13

Автобіографія
кандидата на посаду міського голови Львова
Новоженця Ростислава Павловича
Народився у м. Львові 24 травня 1956р. Українець. Громадянин
України.
У 1973р. закінчив із золотою медаллю львівську СШ №53 з
викладанням ряду предметів англійською мовою. У 1978р. з відзнакою
закінчив Львівський політехнічний інститут, електрофізичний
факультет – отримав кваліфікацію інженера електронної техніки. На
даний час заочно є слухачем факультету вищих керівних кадрів
Національної Академії Державного управління при Президентові
України.
З 1978р. понад 20 років пропрацював на підприємствах
військово-промислового комплексу м. Львова. Пройшов шлях від
рядового інженера до керівника одного з промислових гігантів
Галичини. 1978 -1983рр.- інженер-конструктор ВО „Мікроприлад”.
1983-1986рр.- майстер цеху ВО „Полярон”. 1986-1990рр.- заст. нач.
цеху, 1990-1992рр.- начальник цеху, 1992-1997рр.- заст. ген. директора
із зовнішньо-економічної діяльності ВО „Львівприлад”. 1997-1999рр.голова правління, генеральний директор ВАТ „Львівський завод
телеграфної апаратури”. З 1999р. по 2002р.- президент корпорації
„Транстелеком”.
З березня 2005р. призначений Президентом України
В.Ющенком на посаду голови Яворівської районної державної
адміністрації у Львівській області.
З 1988р. став членом Товариства української мови, з 1989р.- членом Руху, з 1990р.- член УРП. 19901995рр.- очолював осередок Руху на підприємстві. 1992-1993рр.- член Крайового проводу Руху. 1990-1994рр.депутат Франківської районної ради м. Львова, голова депутатської фракції Руху. 2000-2002рр.- заст. голови
ЛОО УРП. 2002р.- січень 2006р.- голова ЛОО УРП „Собор”. Тепер - безпартійний.
Неодружений.
Під судом і слідством не перебував.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА НА ПОСАДУ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ЛЬВОВА
НОВОЖЕНЦЯ РОСТИСЛАВА ПАВЛОВИЧА
„ Справ едлив іст ь є.
За н е ї варто боро тися!”
( Юл ія Т и мош ен к о )
Древній Львів заслуговує кращої долі. Та лише невтомною працею можна поліпшити життя міста і його
мешканців.
Змінимо брудне, бліде провінційне обличчя Львова на вмите, усміхнене, по-справжньому українське.
Зробимо разом Львів духовною столицею України, відродимо славу українського П’ємонту.
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Юрій Васильович Локатир
Кандидат на посаду міського голови Львова, зареєстрований за №15
Автобіографія
Я, Локатир Юрій Васильович народився 14 травня 1964 р. в
родині службовців (м. Чернівці)
1971 – 1981рр. – Навчання в Сваричівській середній школі,
Рожнятівського району, Івано-Франківської області. (закінчив із
золотою медаллю)
1981 – 1986рр. – Навчання у Львівському державному
університеті ім. І.Я.Франка, факультет прикладної математики та
механіки
1986 – 1989рр. - СКТБ інституту прикладних проблем
математики та механіки АН УРСР – інженер
1989 – 1991 рр. – ТзОВ ЗТНВІ об’єднання “Конза” – провідний
спеціаліст торгової служби
1991 – 1996рр. – Львівське ЗАТ “Торговий дім “Львів” –
начальник комерційного відділу, 1993 – 1996 – директор по
фінансах
1996 р. (1-7 міс.) – Корпорація “Товари Львівщини” – директор
по комерційній діяльності
1996 – 1998рр. – Генеральний директор ЗТНВІО “Конза”
1998 – 2006рр. – Генеральний директор ЗАТ “Торговий дім
“Львів”
1993 – Навчання в комерційній академії м. Львів, курси бухгалтер-ревізор
З 2004 р. – навчаюсь на юридичному факультеті ЛНУ ім. І.Я.Франка
Дружина – Жук Христина Василівна, дітей немає.
Судимостей не маю. До кримінальної відповідальності не притягався.
ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ МІСТА ЛЬВОВА
КАНДИДАТА НА ПОСАДУ МІСЬКОГО ГОЛОВИ
ЛОКАТИР ЮРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА
Програма базується на основних напрямах прогнозу економічного і соціального розвитку України,
комплексі макроекономічних та галузевих прогнозів національних, державних та регіональних програм.
Головною метою Програми закріплення високої соціальної ефективності та підвищення темпів
економічного зростання як основи вирішення всього комплексу питань соціально-економічної політики міста.
З метою реалізації зазначених цілей визначено такі головні дії за пріоритетними напрямами:
- розбудова та благоустрою віддалених районів міста ( телефонізація, безперебійне енергопостачання,
індивідуальне теплопостачання );
- сприяння збільшення обсягів будівництва житла для молодих сімей та для військовослужбовців;
- створення ефективних інноваційних, фінансово-кредитних механізмів підтримки підприємництва;
- вдосконалення системи державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності.
- придбання рухомого складу електротранспорту (тролейбуси, трамвайні вагони);
- заміна рухомого складу пасажирського автотранспорту (заміна мікроавтобусів на автобуси середньої
місткості типу Школярик );
- збільшення номерної ємності АТС загального користування, модернізація та введення нових АТС
(збільшення номерної ємності близько 50 тис. номерів в усіх районах міста);
- збереження темпів зростання обсягів побутових послуг шляхом розвитку тих видів побутових послуг,
попит на які задовольняється неповністю, та за рахунок впровадження новітніх технологій, ефективних
методів і форм обслуговування населення, легалізації нерегламентованої діяльності тіньового сектора послуг;
- збереження існуючих та створення нових робочих місць у сфері побутового обслуговування;
- вдосконалення мережі об'єктів побуту та структурної перебудови сфери побуту.
- фінансова підтримка організацій ветеранів;
- придбання за рахунок коштів міського бюджету ліків для громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
- забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів праці;
- забезпечення транспортних перевезень інвалідів та інших громадян спеціалізованим автобусом.
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Згідно з бюджетним запитом, за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел фінансування
планується провести виконання робіт із зовнішнього благоустрою міста., капітальний ремонт житлового
фонду., ремонт шляхів., озеленення.
Пріоритетними напрямами в галузі охорони здоров'я є спрямування зусиль на боротьбу з онкологічними,
серцево-судинними захворюваннями, ВІЛ/СНІДом та туберкульозом, зниження рівня смертності та
збільшення рівня народжуваності.
У рамках міської програми вживатимуться заходи щодо:
- придбання 20 автомобілів для міської станції швидкої допомоги та лікувальних закладів міста;
- організація стаціонарного лікування та харчування інвалідів та учасників війни;
- провести роботу щодо капітального ремонту спортивних споруд.
За рахунок коштів фондів охорони навколишнього природного середовища планується виконати ряд
природоохоронних заходів загальноміського значення, зокрема:
- будівництво полігону для складування твердих побутових відходів;
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Остап Володимирович Одушкін
Кандидат на посаду міського голови Львова, зареєстрований за №16

Автобіографія
Я, доктор Одушкін Остап Володимирович, народився 11 травня
1976 року у Львові. Громадянин України. Неодружений.
Позапартійний. Крім навчання в магістратурі і аспірантурі в Угорщині
і Польщі (4 роки), проживав у Львові, домашня адреса: м.Львів, вул.
Чукаріна, 12 кв.29. Судимості відсутні. Освіта вища. Доктор
політології.
Після закінчення філософського факультету Львівського
державного університету ім.Франка в 1998 році, навчався в
магістратурі Центрально-Європейського Університету в Угорщині
(1998-99) та докторантурі Школи суспільних наук при Польській
Академії Наук в Варшаві, Польщі (1999-2003).
Протягом 1999-2004 років також навчався та здобував досвід в
Університеті Нова Школа (Нью-Йорк, США), Мінесотському
університеті (Мінеаполіс, США), Хельсінкському університеті
(Фінляндія), Центрі Європейської Інтеграції (Бонн, Німеччина). Як
учасник Трансантлантичної Академії (Німеччина) ознайомився та
отримав досвід роботи Європарламенту, Ради Європи, Європейського
суду (Страсбург, Франція), НАТО та Єврокомісії (Брюссель, Бельгія),
Канцлера Німеччини (Берлін, Німеччина).
В 2005 році захистив докторську дисертацію на тему „Соціальні
поділи та їх трансформація в партійну систему України” в Інституті
політичних наук Польської Академії Наук і отримав науковий ступінь „Доктора політології”.
1991-97 – член української скаутської організації Пласт (пластун-розвідувач);
1997-1998 – учасник програми Американської Асоціації Колишніх Членів Конгресу США в Львівській
облдержадміністрації
1998-1999 – заступник голови філософського клубу „Алетея”
З 2002 року викладач філософського факультету Львівського національного університету ім.І.Франка.
З 2005 року – Віце-президент Всеукраїнської асоціації політичної науки.
У 2004 році публікував моніторингові дослідження президентської кампанії на Львівщині (Український
незалежний центр економічних і політичних досліджень, Київ). Автор розділу про Львівську область у книзі
„Регіональний портрет України”.
Крім наукових публікацій з політології в журналах Польщі, Словаччини та США, публікувався в газетах
„Дзеркало Тижня”, „Поступ”, журналі „ПіК” та інтернет-газеті „Українська правда”.
Вільно володію англійською і польською мовами.
ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
ДОКТОРА ОСТАПА ОДУШКІНА
ЛЬВІВ – МІСТО МОЖЛИВОСТЕЙ

“Вибори для нас не є самоціллю, а засобом, який дозволить втілити наші ідеали
і принципи”
Стаття 38 Конституції України стверджує, що громадяни мають право вільно обирати і бути
обраними. Ніхто не має права монополізувати право управляти. І кожен при владі має пам’ятати, що кожна
інша людина має право посісти дане місце. Сьогодні треба дати можливість молодим людям з якісною
освітою і західним досвідом здійснити ті зміни, яких вже давно потребують львів’яни.
Зважаючи на це, я, доктор політології Остап Одушкін, кандидат на посаду Львівського міського
голови, представляю Шановній Громаді товариство молодих, енергійних, освічених людей з західним
досвідом, носіїв нового, європейського способу мислення, котрі усім своїм єством прагнуть бачити рідне
Місто затишним, багатим, безпечним, і красивим МІСТОМ РЕАЛІЗОВАНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ:
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•
•
•

Мирослав ПОБЕРЕЖНИЙ – докторант, 29р. (ЛНУ ім.І.Франка; Школа суспільних наук при
Польській Академії Наук, Варшава, Польща)
Олег ЖОВТАНЕЦЬКИЙ – кандидат економічних наук, 29р. (економічний факультет, Львівський
національний університет ім.І.Франка).
Олег КІНДІЙ – докторант, 27р. (Львівська богословська академія; Католицький університет Америки,
Вашінгтон, США).

Це модель нової генерації управлінців, яка зможе повернути Львову статус культурного П’ємонту і
одного із найважливіших економічних центрів України. Це товариство, яке розраховує на підтримку львів’ян,
а не партій чи бізнес-груп.
У нашу команду також входять фахівці із держуправління та бізнесу, які здобули досвід у Польщі, США,
Франції, Великобританії, Угорщині та Україні, для яких чужим є досвід корупції і хабарництва, розкрадання
держмайна, несплати податків та підкупу держчиновників
ДЛЯ НАС ЛЬВІВ - МІСТО МОЖЛИВОСТЕЙ:
•
•
•
•
•

самореалізації особистості та сім’ї
ефективного використання місцевих ресурсів
зростання стандартів життя львів’ян
розвитку культури, освіти і науки
покращення стану безпеки та правопорядку
РАЗОМ перетворимо ЛЬВІВ на МІСТО РЕАЛІЗОВАНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ.
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Василь Осипович Павлечко
Кандидат на посаду міського голови Львова, зареєстрований за №18

Автобіографія
Я, Павленко Василь Осипович, народився 2 травня 1948 року
в сім'ї селянина.
В 1955 році пішов в перший клас Головецької восьмилітньої
школи Старосамбірського району, а в 1966 році закінчив
Стрілківську середню шко Сгаросамбіреького району Львівської
області.
Трудову діяльність розпочав в 1967 році робітником БУ-5
„Проммонта мХорлівкн Донецької області.
В1967 році був призваний, а в 1969 році звільнений з рядів
Радянської Армії.
31969 року працював на заводі „Будматеріалів" - робітником;
КСУ-34
„Ліфтмонтаж"слюсарем-монтажником;
трест
"Промхімсантежмонтаж" -техніком, майстром, вихователем
гуртожитку, інспектором відділу кадрів; Облрембудтрест головою об'єднаного профкому; ВАТ „Комунпостач" директором, головою правління; ВАТ „Облплодоовоч" - головою
правління.
В 1971 році вступив вчитися У Львівський державний
університет ім..І.Франка на юридичний факультет вечірнього
відділення і закінчив в 1971 році.
Батько - Павленко Осип Васильович, 1912 р.в., працював в колгоспі, помер.
Мати - Павленко Марія Миколаївна, 1913 р.н., працювала в колгоспі, померла..
Брат - Павленко Іван Осипович, 1941 р.н., працював в колгоспі, помер. Сестра - Верколя Катерина
Осипівна, 1938 р.н., працювала в колгоспі, померла.
Сестра - Дорош Любов Осипівна, 1958 р.н., працює в готелі „Гетьман" офіціантом.
Дружина - Павленко Надія Ярославівна, 1951 р.н., працює в ЛПК „Богданівна", оператор.
Син - Павленко Руслан Васильович, 1973 р.н., працює в Банку „Аваль" начальником відділу.
Син - Павленко Роман Васильович, 1976 р.н., працює в Службі безпеки України м Києва.
Громадянин України
Я і мої родичі судимості не піддавались і під слідством не знаходились.

Як програма кандидата подана загальна програма блоку „Влада Народу”, куди
входить кандидат
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Ігор Богданович Косар
Кандидат на посаду міського голови Львова, зареєстрований за №19
ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА
НА ПОСАДУ МІСЬКОГО ГОЛОВИ М. ЛЬВОВА
КОСАРА ІГОРА БОГДАНОВИЧА
І. Вступ
Я, Косар Ігор Богданович кандидат на посаду міського голови м. Львова в своїй передвиборній
програмі пропоную наступне.
До управління господарством міста необхідно залучити професіоналів та прагматиків у головних
галузях економіки, створити повноцінні умови розвитку міста.
Львів, що налічує понад сім століть історії, тісно вплетений в цілісний організм України і є її гордістю
та окрасою!
За часи новітньої історії місто зазнало значного занепаду. Псевдопатріотизм та безгосподарність
окремих чиновників залишили нам ганебний стан господарства міста, цілий ряд невирішених проблем, які
роками накопичувались. Цей процес продовжується й донині.
Час змінювати безвихідне становище! Час прийти новим керівникам до влади з світлою головою,
чистими руками та щирим серцем!
Я та моя команда відповідальних професіоналів-управлінців зможемо гідно представляти інтереси
нашого міста та його громади. Команда, в якій не буде місця брехунам, крадіям та хапугам.
Ми пропонуємо професійний системний підхід до управління господарством, створення
перспективного плану розвитку, залучення інвестицій, чесного капіталу, що буде взаємовигідний місту та
інвестору, інноваційних технологій що зможуть закласти наріжний камінь в перспективу розвитку економіки
міста.
Оптимальне вирішення проблем наболілих, нагальних та кардинально новий підхід до вирішення
стратегічних завдань на перспективу – основне завдання нової влади та нашої програми!
Прагматизм та розрахунок на перспективу розвитку міста – початок процвітання!
Передвиборна програма дій нового мера, на мій погляд, полягає у тому, щоб до управління
господарством міста прийшла нова команда менеджерів котра не обтяжена проблемами власного збагачення
та забезпечення, а сповнена рішучості фахового вирішення наболілих проблем громади та міста, команда
управлінців, що створять цілісну програму розвитку міста, команда патріотів та прагматиків, що зможуть
закласти основи пріоритетного розвитку, зможуть самореоалізуватись, досягти необхідних результатів задля
того, щоб Львів насправді отримав європейський рівень життя, європейські стандарти та сервіс! Адже Львів –
перлина міст України.
Команда фахівців, що я зміг би залучити до плідної співпраці, спрямована має бути в першу чергу на
створення цілісної стратегічної програми розвитку міста, де прагматична доцільність, оптимальне вирішення
та професіоналізм стануть основними критеріями в досягненні завдань для належного рівня життя громадян
нашого міста.
ІІ. Загальні положення соціально-енкономічного розвитку міста.
Економічний розвиток міста потребує збалансованості, заснованій на фаховому підході, приорітетах
та можливостях міста.
Впровадження нових методів управління, оптимальних рішень та вміле використання коштів,
залучення нових технологій, інноваційних виробництв, енергозберігаючих технологій – основні завдіння
економічного розвитку.
Місто та громада потребують негайнгого вирішення наболілих проблем соціально-економічного
розвитку, колективної відповідальності посадовців за цільове використання бюджетних коштів на
першочергові невідкладні проблеми міста.
Ми пропонуємо методичного розрозроблення та впровадження стратегічного плану розвитку господарства
міста, заснованого на колективній відповідальності посадовців, оптимальному використанні можливостей
на приорітетних напрямках.
Далі. Реформування методів управління в основних галузях розвитку економіки міста. Залучення до
управлінського складу виконавчої влади фахівців, прагматиків, менеджерів нового типу. Викорінення
хабарництва, корупції, бездіяльності посадовців.
Сприяння інвестиційним проектам на конкурсній, прозорій основі, оптимальному залученню
позабюджетних коштів на найважливіші проблеми міста для соціально-економічного розвитку.
Створення умов повноцінного, якісного розвитку малого та середнього бізнесу, створення нових
робочих місць.
Геть пустопорожнім обіцянкам, демагогії, бездіяльності, розкраданню майна!
ІІІ. Програма дій в основних галузях економіки міста.
А. Комунальне майно, будівництво.
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Залучення інвестицій та впровадження інноваційних технологій для комунального майна міста –
стратегічне завдання нашої програми!
Розроблення стратегічного плану дій на впросадження нових технологій в комунальне майно, в першу
чергу водопостачання, енергетику, будівництво та довкілля.Залучення до цього найбільш ефективних та
оптимальних інвестицій на тендерній основі як вітчизняних, так і закордонних інвесторів.
Реформування методів управління комунальним майном, житлово-експлуатаційних дільниць.
Створення на базі комунального майна міста окремих підрозділів з будівництва, водо- та
енергозабезпечення, проблем довкілля, а також транспортних мереж.
Розроблення та впровадження плану дій в повноцінному забезпеченні міста новими якісними
транспортними магістралями згідно стратегічного плану розвитку містобудування. План розвитку
реноваційного будівництва за кошти міського бюджету та за рахунок інвестиційних надходжень.
Створення підрозділу на базі комунального майна з проблем довкілля, озеленення та утилізації сміття.
Б. Соціально-побутова сфера.
Впровадження та розвиток інфраструктури соціально-побутового обслуговування населення на
новому якісному рівні.
Соціальна своєчасна допомога в повному обсязі, розвиток якісної побутової сфери міста – обов’язок
нової влади!
Отримання своєчасної соціальної допомоги, виплата в повному обсязі коштів працівникам бюджетної
сфери, надання необхідних соціальних пільг найбільш незабезпеченим громадянам міста.
Виконання зобовязань перед пенсіонерами та інвалідами на належному рівні.
Розроблення та впровадження плану дій для відповідного забезпечення інвалідів та пенсіонерів, сиріт
та безпритульних на найнеобхідніші потреби їхньої життєдіяльності. Забезпечення належнолго рівня життя
для будинків пристарілих та покинутих.
Створення фонду соціального житла та соціального кредитуванна; фонду зайнятості, адаптації та
реабілітації незахищених верств населення.
Впровадження нової програми розвитку зайнятості інвалідів, пенсіонерів, сиріт та безпритульних.
Значне скорочення безробіття шляхом залучення інвестицій на створення нових робочих місць.
В. Транспорт та транспортна мережа.
Реструктуризація транспортного майна міста, запровадження нового методу управління
транспортом як цілісною структурою, впровадження ефективних форм використання транспортної
мережі, оновлення рухомого складу транспорту та його модернізація.
Оптимальне залучення інвестицій в розв’язання проблем транспортної мережі, шляхового покриття та
розроблення плану розвантаження автодоріг, розвитку допоміжної інфраструктури автодоріг. Якісні та
безпечні дороги.
Залучення бюджетних та позабюджетних коштів на створення паркінгів та автостоянок європейського
зразку, особливо в центральній частині міста.
Повноцінний розвиток мережі електротранспорту.
Забезпечення розвитку транспортної мережі для вантажних автомобілів.
Впровадження в транспортну мережу спецтранспорту для обслуговування інвалідів та прирівняних до них
категорій населення.
Г. Охорона здоров’я, освіта, культура, туризм.
Реорганізація управління закладами охорони здоров’я, освіти, культури та туризму.
Забезпечення закладів охорони здоров’я необхідним трпнспортом, обладнанням та зміцнення матеріалотехнічної бази.
Створення на базі комунального майна підрозділів з надання невідкладної медичної допомоги, відділів
адаптації та реабілітації. Методичний центр з проблем медицини (Віл-інфекції, туберкульозу та ін.).
Розроблення та впровадження програми розвитку всебічної допомоги інвалідам, сиротам та
малозабезпеченим. Надання фахової медичної допомоги.
Розроблення та впровадження програми розвитку будівництва освітніх шкіл, дитячих садків та ясел,
модернізація закладів дошкільної та шкільної освіти.
Сприяння розвитку плану перспективних спеціалізованих шкіл за нахилом.
Створення цілісної програми розвитку будівництва та відновлення існуючих дитячих майданчиків,
спортивних майданчиків та закладів спортивного та фізкультурного дозвілля; програма з озеленення міста та
розвитку паркового господарства.
Реставрація та реновація закладів культури, повноцінне забензпечення матеріально-технічної бази закладів
культури; цільова програма розвитку культури, радіо та телебачення.
Створення програми розвитку туристичної інфраструктури міста, всебічного забезпечення умов
туристичної діяльності та туристичного бізнесу.
Приорітетного використання інвестицій в туристичну галузь міста. Створення нового окремого підрозділу у
сфері туризму та спорту.
Розроблення плану благоустрою, озеленення міста, відновлення, реставрації старих та зведення новуих
пам’яток архітектури. Упорядкування існуючих місць поховань та утворення комунального підрозділу з
необхідного розташування нових місць поховань.
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Повноцінне забезпечення та своєчасне виконання зобов’язань посадовців перед працівниками органів
бюджетної сфери.
Забезпеченість та добробут громаді!
Красу та процвітання місту!
IV. Висновок.
Обіцянки, дані попередньою владою не дали очікуваних результатів. Більш того – тільки погіршили
ситуацію в соціально-економічному житті нашого міста.
Ми пропонуємо створити команду фахівців, менеджерів для ефективного вирішення нагальних проблем
нашого міста. Системний підхід та вироблення стратегічного плану дій на перспективу, впровадження
новітніх методів управління та відповідальність за виконання взятих зобов’язань на всіх рівнях виконавчої
влади.
Пустопорожнім обіцянкам – НІ!
Ефективним оптимальним вирішенням проблем економіки – ТАК!
Корупції, безвідповідальності злодійству – НІ!
Приорітетним напрямкам розвитку міста – ТАК!
Чиновницькому втручанню у бізнес та олігархічним махінаціям – НІ!
Фундаментальному стратегічному плану розвитку міста, створенню інвестиційних умов та нових робочих
місць – ТАК!
Європейському місту – європейські стандарти!
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