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Павло Жебрівський

3

ПАВЛО ЖЕБРІВСЬКИЙ

Засновник проекту фінансової підтримки малого і середнього бізнесу
«Український донецький куркуль»,
програми «Єдиний український культурний простір»,
«українізації міст» у Донецькій області.
Презентував книгу «Жити по-людськи», в якій запропонував
власне бачення реформування країни.
Головною функцією держави вважає встановлення чесних і справедливих правил суспільного
життя. Основою цих правил визначив світоглядні цінності українців – вольність, самодостатність
і прагнення заможності. Вважає, що «економіка успіху – заможність через можливості».
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(нар. 21 березня 1962, с. Немиринці, Ружинський район,
Житомирська область, Українська РСР) - український політик,
лідер політичної партії Республіканська платформа.

Павло Жебрівський

4

Мета - зробити Україну

УСПІШНОЮ І ЗАМОЖНОЮ
Людям
не потрібні:

Людям
потрібні:

політика

мир, любов і родина

реформи

можливості і заможність

обіцянки

нові правила гідного життя

ЯК ОБ’ЄДНАТИ ВІЛЬНИХ ДУХОМ
НЕБАЙДУЖИХ ВІДПОВІДАЛЬНИХ
ГРОМАДЯН?

ПЕРШОЮ СПІЛЬНОЮ СПРАВОЮ Є
СТВОРЕННЯ НОВИХ ПРАВИЛ ГІДНОГО
ЖИТТЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЇХ В ДОБРИХ
ІНТЕРЕСАХ КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА.
Без цього неможливо вирватися з полону бідності, страху
і приниження.
Без цього не можливо бути найкращою країною
для всіх українців по духу у світі.
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ГОЛОВНЕ –
ЦЕ ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМ!
Отже, існує суспільний запит на політичну
платформу для спільної справи, яка зможе
об’єднати вільних духом, активних, небайдужих і
відповідальних громадян. Цією справою
є напрацювання таких правил – спільно та
в інтересах кожного. Основою цих
правил є світоглядні цінності українців –
вольність, самодостатність, прагнення
заможності, родинні традиції.
Може зробити – і зробить Україну
заможною, економічно привабливою
і модерною. Побудувати архітектуру
оновленої країни, яка буде створена і
владою і українським суспільством. Міцна
родина, гідність і заможність – це те, що
об᾿єднує і донеччан і тернопільчан, це
національна ідея всіх українців.

Без цього не можливо знайти надію гідно жити
і творити в своїй країні.

ПОЛІТИКА ПЕРЕМОГИ ПОВЕРТАЄМОСЬ ДО СЕБЕ І
ПРАГНЕМО КРАЩОГО!
Україна, в якій ми хочемо жити;
Країна, в якій хочеться творити;
Ми молода енергія Європи;
Демократія в Україні – безпека для світу;
Наша ідеологічна парадигма –
український громадянський республіканізм.
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Вольність у республіканській традиції –
не бути у волі іншого. Українська
вольність – це обмеження державного
всесилля, зведення до мінімуму
державного втручання в особисте
життя людини. Республіканці ставлять
спільне благо вище особистого.
Тому наша вольність – це свобода
відповідальних. Ми вільні люди на
своїй землі. Господарі і годувальники,
оборонці Вітчизни, відповідальні
за себе і своїх рідних. Обмеження,
накладені заради спільної справи, не
позбавляють свободи.

ЗАМОЖНІСТЬ
Люди мають бути заможними.
МОЖЛИВІСТЬ
Люди народжуються рівними.
В українському розумінні – вольність
включає і козацькі «вольності» –
права і можливості. Право надає
держава, можливість – забезпечує
влада. Обов’язок влади – створити
умови для самореалізації.
Республіканська традиція передбачає
участь у суспільному житті і рівний
доступ до влади тих, кому не
байдуже. Наше завдання – дати
людям можливість бути гідними,
вільно висловлюватись і бути
почутим, вірити і довіряти.

Тільки заможний громадянин –
самодостатній і вільний у своєму
виборі громадянин, який має
можливості забезпечити себе і свою
сім’ю. Він – основа стабільності
та безпеки держави, платник податків
і джерело достатку суспільства.
Заможність – прагнення українців
відчувати власну гідність
і незалежність, впевненість
у завтрашньому дні.
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ВОЛЬНІСТЬ
Люди народжуються вільними.
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Що зробив для розвитку
УКРАЇНИ?

Запровадив проект національнопатріотичного виховання
«Маленький українець»
(Житомирська область);
Відновив роботу дитячих
садочків, провів модернізацію
шкіл (Житомирська область);

розслідувань
підозрюваних

40
17

Розпочав будівництво
автобану Київ-Варшава;
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гостей

50 000

З початком Російської
агресії у 2014 р. залишив
політику і пішов служити
добровольцем у зону АТО
у званні старшого сержанта,
захищаючи незалежність
і територіальну цілісність
України;

За час роботи в управлінні
Генеральної Прокуратури України
провів досудове розслідування по
40 провадженнях, було повідомлено
про підозру 17 особам, серед яких
народний депутат, судді апеляційного
та місцевого судів, адвокат, працівник
прокуратури, податкової міліції,
керівники державного
підприємства;

Ініціатор і організатор етнофестивалю «Купальські Роси»
у с. Немиринці, Житомирської області.
Фестиваль відвідує понад
50 тисяч гостей;

2014 р.
Провів газифікацію сільських
населених пунктів Житомирської
області.
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20152018 рр.

Під керівництвом Павла Жебрівського у Донецькій
області за 2015-2018 рр. проведено «українізацію
міст», розроблено проект «єдиний український
культурний простір», створені сприятливі
умови для навчання і розвитку молоді та створені
можливості для роботи економічного сектору
(бізнесу) на території області;
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ЖЕБРІВСЬКИЙ
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Павло Іванович

“

Формула
успішної
країни справедливість,
взаємоповага і
відповідальна
українська
політична
нація.
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Реальні
зміни на

ДОНЕЧЧИНІ
ФІНАНСИ
впроваджено проект фінансової підтримки малого
і середнього бізнесу «Українській донецький
куркуль» на території Донецької області;
разом з командою створено новий сучасний освітній простір з новими
дитячими садками і опорними школами;
забезпечено житлом дітей-сиріт
та дітей, позбавлених
батьківського піклування:

ОСВІТА

на території області
побудовано:
відкрито:

80

115

185

одиниць
житла

спортивних
маданчиків

6

209

будинків
сімейного типу
тренажерних
маданчиків

інноваційних центрів розвитку «Гідна країна
для гідних людей» для дітей та молоді

встановлено нові стели на в’їздах до області, побудовані нові зупинки;

20 тролейбусів 21 трамвай
виконано ремонти:
153 доріг комунальної форми власності
відремонтовано:
8 мостів та шляхопроводів
придбано:
більше
40 одиниць комунальної техніки
у містах області
придбано:

ІНФРАСТРУКТУРА

впроваджено першу в Україні автоматизовану систему моніторингу довкілля,
яка відповідає вимогам директив Європейського Союзу;
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побудовані нові парки, сквери у всіх містах та районах Донецької області;
закуплено:

установку для перероблення та
спецтехніки 1 знешкодження ртутьвмісних відходів
41 одиницю

відкрито полігон твердих побутових відходів у місті Краматорськ та розпочато
будівництво регіональних полігонів у містах Курахове, Волноваха;

ДОВКІЛЛЯ

відкрито очисні споруди у місті Костянтинівка, Бахмутському та
Добропільському районах;

Павло Жебрівський
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відкрито:

1

обласне відділення
гемодіалізу

8

кабінетів комп’ютерної
томографії

МЕДИЦИНА
відкрито:

6

центрів
безпеки громадян

працевлаштовано:
створено:

АДМІНІСТРУВАННЯ

10

1600

осіб з числа внутрішньо переміщених

об’єднаних територіальних громад, зростання
власних доходів яких збільшилося у 2,7 рази;

у цих громадах впроваджено:

300

інфраструктурних
проектів

зонування
планів
територій
12 генеральних
5 планів
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відкрито перший в Україні Єдиний
аналітичний сервісний центр ГУ національної поліції у Донецькій області (UASC);
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відкрито:

6

оновлених центри надання
адміністративних послуг
надання
27 центрах
адміністративних послуг
та інших
пунктів
об’єктів топоніміки
109 населених
1950 вулиць

забезпечено нову якість діяльності у:
декомунізовано:

КУЛЬТУРА
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проведено українізацію міст – чотири міста Донеччини (Дружківка, Покровськ,
Вугледар, Мирноград) провели 100% заміну об’єктів топоніміки;
схвалено концепцію Єдиного українського культурного простору
Донецької області;
реалізовано:

проектів з розвитку культури
з іншими областями України
26 спільних

започатковано проведення Дня Європи з демонстрацією країн
Європейського Союзу містами і районами Донецької області;
проведено перший офіцерський бал за останні 100 років
у місті Краматорськ;

відновлено:

>700

житлових будинків та споруд соціальної сфери на
територіях, які постійно знаходяться під обстрілами

відновлено та створено альтернативну систему мереж електропостачання
та заведено з території підконтрольній Україні: с. Зайцеве, с. Травневе, с.
Гладосове та м. Авдіївка;
підведено газопровід до м. Торецьк;
відремонтовано насосну станцію першого підйому в с. Семенівка, яка постачає
технічну воду на територію всієї Донецької області;
побудовано газопровід у м. Авдіївка;
приведено у готовність:
обстежено:

186

10 465

захисних споруд

гектарів на наявність
вибухо-небезпечних пристроїв

створена інтерактивна карта відбудови та розвитку Донеччини показує ті
першочергові проекти, які повинні бути реалізовані;
висаджено
більше

10 000

дубів на місці запеклих боїв за територіальну
цілісність України у 2014 році поблизу міста
Слов’янськ, Гора Карачун
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ПОДОЛАННЯ
НАСЛІДКІВ
РОСІЙСЬКОЇ
АГРЕСІЇ
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“

Вільна
людина,
маючи
можливості,
повинна
стати заможною.
ЖЕБРІВСЬКИЙ
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Пропозиції
до Мирного плану

ДЕОКУПАЦІЇ ДОНБАСУ
Максимально допустимого компромісу зі сторони України по мирному
врегулюванню ситуації на Донбасі, можна досягти за допомогою:

1
Оголошення про припинення
військових дій учасниками конфлікту

2

3
Взяття під контроль місією
кордону територій, які окуповані
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Отримання планів замінованих територій
і подальше їх розмінування

8

9
Передача функцій управління
державним органам влади
(після місцевих виборів)

Концентрація військової техніки
та стрілецької зброї на спеціально
відведені території під охороною місії
для подальшої ліквідації

6

7
Визначення функцій та створення
перехідної міжнародної адміністрації
на окупованих територіях

Встановлення міжнародної поліцейської місії
для виконання функцій громадської безпеки
та підтримки правопорядку

4

5
Роззброєння незаконних військових
формувань і організація добровільної
здачі зброї цивільним населенням

Створення спеціальної міжнародної місії для
проведення миротворчих заходів та процесу
примирення під контролем Міжнародної місії
ООН і ОБСЄ (далі-місія)

Робота перехідної адміністрації з підготовки
та проведення місцевих виборів з урахуванням
перспективного плану формування об’єднаних
територіальних громад

10

11

Амністія для громадян України, які
приймали участь у військових формуваннях
та не скоювали злочинів

Другим варіантом (більш реальним) планом деокупації
на сході України може стати:
1

2

3

Короткострокова мілітарна
операція на тимчасово
окупованих територіях
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Міжнародна підтримка України зі
сторони західних партнерів, і відповідно,
посилення їх санкцій щодо Росії.

Побудова успішної, заможної
держави на території, контрольованої
українською владою.
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Відскануйте QR-код,
щоб перейти на наш сайт:

www.zhebrivskyi.com
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Щоб змінити
правила гри і життя
на краще, необхідно
розуміти, який рівень
відповідальності ти
готовий взяти на себе.
Павло Жебрівський

