НАРОДОВЛАДДЯ
Команда Левченка
ШАНОВНІ КИЯНИ!
У столиці України має нарешті з’явитися влада, яка буде працювати на
добробут киян, над тим, аби зробити наше місто більш комфортним для всіх його
мешканців, а не на інтереси лише кількох сотень привілейованих. Наша команда
пропонує киянам справжню альтернативу, щоб не стати вчергове жертвами
корупційних «договорняків». Тому ми братимемо участь у виборах до Київської
міської ради, які відбудуться 25 жовтня, а голова партії Юрій Левченко
балотуватиметься на посаду Київського міського голови.
У нас в Києві сформована чудова, професійна команда, яка понад 6 років
бореться проти корупції столичних можновладців. До сьогодні у Київській міській
раді
наша
команда
була
представлена
лише
двома
людьми
–
Святославом Кутняком і Прохором Антоненком. Проте, це справді опозиційні
депутати, які завжди відстоювали виключно інтереси більшості киян і два роки
поспіль були визнані незалежними міжнародними організаціями кращими
представниками громади у Київраді. Але вже восени, з вашою допомогою, у
Київраді може з’явитися ціла фракція, всі депутати якої працюватимуть виключно
на інтереси киян, а не на власне самозбагачення.
На жаль, аби не допустити незалежні від олігархії сили до місцевих виборів,
Верховною Радою, в порушення Конституції України, встановлено дуже великий
майновий ценз. Так, щоб лише отримати право брати участь у виборах до
Київради, партія має внести грошову заставу у розмірі 470 тисяч гривень. Ще
стільки ж треба внести, щоб мати можливість балотуватися на міського голову
Києва.
Але, ми переконані, що політики мають бути підзвітні лише своїм виборцям, а не
олігархічним спонсорам. Саме за такими принципами ми розбудовуємо нашу
організацію і тому у нас немає та ніколи не буде жодного олігархічного
фінансування або корупційних надходжень. Тому для нашої політичної сили
зібрати кошти на заставу - надзвичайно складне завдання. Проте, навіть невеликі
внески, якщо їх зроблять тисячі звичайних людей, дадуть нам змогу зібрати кошти
на виборчу заставу і загалом на ведення виборчої кампанії. Наприклад, якщо
кожен хто проголосував за Юрія Левченка на минулих виборах до Верховної
Ради, зробить внесок в середньому по 50 гривень, цього вже буде достатньо.
І таким чином, у громади буде шанс отримати саме своїх представників у Київській
міській раді, а не корупціонерів, залежних від олігархічних спонсорів. Це – єдиний
справжній шлях до реальних змін у столиці, які будуть на користь більшості киян.
Тому закликаємо вас долучитися до збору виборчої застави і отримати шанс на
гідне представництво у київській міській владі. (інструкція на звороті)

Згідно вимог чинного законодавства, при внесенні пожертви на діяльність політичної
партії в призначенні платежу треба обов’язково вказати:
1) прізвище, ім’я, по-батькові
2) дату народження (у форматі ДД.ММ.РРРР)
3) адресу проживання
4) ідентифікаційний код
5) і окремо прописати слова “внесок на підтримку політичної партії“
У разі, якщо ці дані не будуть вказані, ми будемо змушені перерахувати Ваш внесок до
державного бюджету.
АЛЕ!
Ми максимально спростили цей процес.
Якщо Ви є клієнтом ПриватБанку, то використовуючи систему “Приват24”, вся ця
інформація автоматично підтягнеться.
Для цього Ви можете:
– вписати нашу назву «Народовладдя» або код 43694847 на сайті “Приват24” у розділі
«Мої платежі»
– скористатися будь-яким терміналом ПриватБанку і в полі для
пошуку вписати нашу назву «Народовладдя» або код 43694847
– скористатись цим QR-кодом у мобільному додатку Privat24:
– скористатися цим посиланням:

https://cutt.ly/FffQhcL

Якщо Ви НЕ є клієнтом ПриватБанку, то Ви можете:
– скористатися будь-яким терміналом ПриватБанку, авторизувавшись без картки, і в полі
пошуку платежів вписати нашу назву «Народовладдя» або код 43694847
– переказати кошти у касі, через інтернет-банкінг тощо, будь-якого іншого банку на наш
рахунок:
UA503052990000026008006225947
Але, проконтролюйте, будь ласка, щоб була введена вся потрібна інформація!

РАЗОМ – СИЛА!
Громадська приймальня: м. Київ, вул. Татарська, 3/2 (1 поверх)
Тел.: 209-40-56, (067) 473-86-60, (093) 540-87-03
(прийом дзвінків 11:00-18:00 в робочі дні)

www.facebook.com/Y.V.Levchenko

www.youtube.com/levchenko1

