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Гнатків Іванна “Зроблю все для процвітання нашої держави”

Нещодавно завершились вибори президента Парламентсько-Президентської 
республіки. Іванна Гнатків з допомогою голови свого передвиборчого штабу Світлани 
Гринчишин перемогла своїх конкурентів Максима Чкадуа та Валентину Рум’янцеву.

Іванна Гнатків Світлана Гринчишин
Новообраний Президент Керівник передвиборчого штабу

Незалежні експерти вважають що перемогу Іванні Гнатків забезпечила її 
переконлива промова перед самим голосуванням, яку ми пропонуєм нашим читачам у 
текстовому вигляді :

Доброго дня!!!Шановні громадяни!!! 

Сьогодні великий день для нас з вами. Протягом багатьох століть наші предки будували 
нашу державу. Тепер прийшов наш час зробити правильний вибір і продовжити їхню 
багаторічну працю. На чолі вільної,демократичної,незалежної держави повинно бути 
чесне,добре і працьовите обличчя. Я можу запевнити вас в тому що,зроблю все для 
процвітання нашої держави.

Я не хочу бути для вас керівником,а хочу бути просто чесним наставником,щоб наша 
спільна праця давала щедрі плоди.

В моїх планах на майбутнє є:

-створення якісних транспортних шляхів;

-соціальний захист населення ;

-залучення безпритульних до соціальної праці;
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-забезпечення молоді змістовним дозвіллям;

-інтенсивний розвиток економіки і господарства;

-забезпечення найнижчого рівня інфляції;

-покращення грошово-кредитної системи. 

І як говорить латинське прислів´я «Per aspera ad astra» тобто, «Крізь терни до зірок» …Бо 
нічого легко не дістати…

Іванна Гнатків

Парламентсько-Президентська Республіка
Хроніка виборів

Промова кандидата  в 
президенти

Чкадуа Максима Ігоровича

Шановні пані та панове, 
співгромадяни. Я, Чкадуа 
Максим Ігорович, балотуючись 
на посаду президента відкрито 
йду до вас зі звітом про свою 
роботу у минулому. Мені не 
соромно дивитись людям в очі, 
адже зроблено дуже багато. Я 
здобув величезний досвід, 
загартувався, володію 
ситуацією і мені не потрібен 
час щоб увійти в стан справ 
щодо ситуації в країні.

 У моїй програмі не 
обіцянки намальовані політ технологами, а реальні вчинки. А саме покращення медицини, 
шляхом відкриття комунальних аптек для матері і дитини, будівництво спортивних 
комплексів та басейнів для дітей а не зведення багатоповерхівок на дитячих майданчиках, 
соціальний захист не захищених верств населення. Також в моїй програмі покращення 
освіти, шляхом забезпечення дешевшого та доступнішого навчання. У нашій програмі 
пільговий проїзд школярів, залучення соціальних кредитів для малозабезпечених, 
модернізація медичних закладів та установ і багато-багато іншого. Також ми зробимо все, 
щоб наша молодь реалізувалась на рідній землі а її інтелектуальний, та закладений 
протягом багатьох поколінь духовний скарб служив на благо нашої держави.

Дорогі мої, я хочу Вас запевнити, що ми зробимо все для того щоб ваше життя 
покращилось. Більше мені нічого сказати, за мене скажуть мої вчинки!
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Промова Валентини Рум’янцевої

Шановні пані і панове!
Готуючись до цього 

виступу, я багато думала. В 
яку складну епоху ми живемо, 
про мільйони моїх 
співвітчизників, які свято 
вірять у краще життя. Я вірю в 
те, що добрий і працьовитий 
народ  гідний кращої долі.

Я думала про те, що 
пройшла через важкі 
випробування владою, 
тріумфи і падіння для вас, для 
перемоги нашої спільної 
справи, в яку я закликаю вас 
вірити. Сили, досвід і 
відповідальність у мене є. Але 
вивести нашу державу на 
кращий рівень життя я зможу 
лише за підтримки своїх 
співвітчизників.

Нам потрібна не просто перемога. Нам потрібна переконлива перемога. Лише єдність влади 
і народу стане необхідною силою для розквіту держави.

Як ви хочете:
жити так важко як працюєте, чи стати могутнім суспільством, працювати на землю своїх 

батьків!?
Основним завданням нашої програми є утверження універсальних цінностей – достатку, 

стабільності, впевненості у завтрашньому дні, прав і свобод громадян. Чи можливо це в нашій 
країні? Можливо. Я вірю у це і знаю, що для цього потрібно зробити.

В нашій державі будуть:
- знижені податки;
- встановлені кращі умови для внутрішньої і зовнішьої торгівлі;
- усі будуть захищені і матимуть рівні права.
Таким шляхом пішли усі цивілізовані країни світу. Таким шляхом підемо і ми.
Я пропоную вам обрати ваше майбутнє! Зі своєї сторони я намагатимусь оправдати вашу 

довіру, доклавши до цього максимум зусиль.
З Богом – до перемоги!
Дякую за увагу.

Незважаючи на блискучу передвиборчу кампанію 
Максим Чкадуа та Валентина Рум’янцева не змогли 
набрати більше голосів аніж новобраний президент 
Гнатків Іванна.
Головний міжнародний спостерігач Васильєв 
Олександр Валерійович заявив, що вибори пройшли 
чесно, результати є легітимними і привітав Іванну 
Гнатків з перемогою.
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Ірина Черчук
Впевнено перемагає на виборах президента

Лицарсько-Козацького ордену

Завершились  також 
вибори  президента  в 
Лицарсько-
козацькому   ордені. 
Перемогу  в  них 
отримала   Ірина 
Черчук. 

Міжнародні  спостерігачі 
визнали  вибори  дійсними, 
таким  чином  Ірина  Черчук 
стала  переможцем 
обійшовши Наталю Осташин 
та Грабовського Олександра.

Наталя Осташин
Несподівана поразка

Перед початком виборів в 
Лицарсько-Козацькому Ордені 
фаворитом перегонів була Наталя 
Осташин. Але несподівано вона 
програла на виборах свому 
конкуренту Ірині Черчук. До вашої 
уваги передвиборча промова 
Осташин Наталі:

Шановні пані та панове!

Якщо на даний момент кожен із вас 
задумується про щасливе життя і 
хоче в майбутньому,щоб держава:
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-дбала про соціальний захист всіх верств населення;

-забезпечувала повноцінне майбутнє нашим дітям;

-взаємодіяла з іншими державами та активно інтегрувалась у світове господарство.

То голосуйте за мене, Осташин Наталію Михайлівну.

Я людина,яка зараз не просто говорить,а може вам пообіцяти,що зроблю все для того,щоб 
підняти нашу державу на світовий рівень,як в політиці,економіці,господарстві так і в 
культурному житті.

Ми з вами зробимо все,щоб на теренах нашої держави кожен незалежно від віку і статі 
відчував себе повноцінним громадянином.

Ми за майбутнє!!!

Іванна Гнатків та Черчук Ірина
Перші кроки

Новообрані президенти вирішили в першу чергу винагородити Кінащука Артема

Наказ
№1

По Президентсько-Гетьманській Республіці та автономії Лицарсько-Козацькому Ордену

Від 9 листопада 2010 року

Я,президент Гнатків Іванна, та я,кошовий Черчук Ірина,від 09.11.2010р. наказуємо:

Громадянину Президентсько-Гетьманської республіки Кінащуку А.В. як винагороду за 
створення та активну участь у виборчому тоталізаторі видати:

382 євро;

214 лаврів.

М. Івано-Франківськ
2010 р.
Головний редактор: Чкадуа М.І
Помічник редактора: Грабовський О.М
Тираж: 10 000 шт.
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