
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ «СВІДОМІ» 

Сьогодні в Україні склалася складна ситуація. Багато громадян бачать порятунок в еміграції. 

Але ми свідомі, що найбільшими нашими ворогами є безвідповідальність, байдужість, лінь та 

корупція. Час змін настав. І ці зміни мають початись з усвідомлення кожним громадянином свого 

місця та своєї відповідальності за долю держави та кожної громади. 

 

Партія є політичною платформою, що виникла на основі громадської організації 

«Громадянський Рух «СВІДОМІ», яка з 2017 року активно працює в Луцьку. Завдання політичної 

платформи – участь представників та партнерів руху в місцевих виборах у 2020 році. 

 

Політична партія «Громадянський Рух «СВІДОМІ» об’єднує громадян, які прагнуть 

процвітання нашої держави. 

 

Ми об’єднались в Громадянський рух на таких принципах: 

1. відповідальність – ми самі відповідальні за наше майбутнє, а тому не можемо бути 

осторонь суспільних процесів у громадах та державі; 

2. активність та дієвість – лише активна позиція кожного та цілеспрямована дія дає результат; 

3. орієнтація на успіх – ніхто не побудує успішну країну, якщо не буде прагнути цього; 

4. самодостатність – основою для розвитку держави є самодостатній, забезпечений українець, 

який вимагає справедливих законів та гідного відношення до себе від держави; 

5. економічний добробут та патріотизм – ми створюємо бізнес та сплачуємо податки в Україні; 

навчаємось тут, інвестуємо чи приваблюємо інвестиції сюди, заробляємо та витрачаємо 

гроші у своїй країні;  

6. толерантність – ми відкидаємо речі, які роз’єднують громадян (належність до різних 

релігійних конфесій, політичних чи громадських об’єднань, мовних груп) та з повагою 

ставимось до поглядів та ідей інших активних і відповідальних громадян та об’єднань. 

Наші головні цінності: 

- людина, сім’я, її щастя та благополуччя; 
- незалежність, суверенітет, територіальна цілісність України; 
- мир – міжнародний, громадянський, міжнаціональний; 
- достойні умови праці, достойна зарплата, достойний рівень життя громадян; 
- особиста безпека громадян, впевненість кожної людини в своєму майбутньому, 

майбутньому своїх нащадків; 
- доступність та якість охорони здоров’я та освіти; 
- збереження та примноження українських культурних надбань; 
- раціональне використання природних ресурсів України. 
 

Наша ціль – об’єднання свідомих та відповідальних громадян, які прагнуть зробити Україну 

процвітаючою, сильною і безпечною державою, здатною зберегти свою цілісність і єдність.  

 

Лідер партії – Андрій Покровський, бізнесмен, засновник адвокатського об’єднання 

«Покровський та партнери», депутат Луцької міської ради. 

 

Голова партії – Тарас Шкітер, журналіст, директор Інформаційного агентства «Конкурент», 

директор громадської організації «Громадянський Рух «СВІДОМІ». 

 

Контакти: м. Луцьк, пр. Волі, 49 А, тел. +380 99 215 50 75, +380 68 215 70 75, 

email.svidomi@gmail.com  

mailto:email.svidomi@gmail.com

