НАРОДОВЛАДДЯ
Команда Левченка
ЗВІТ депутатів Київської міської ради від партії «Команда Левченка «Народовладдя»
Святослава Кутняка та Прохора Антоненка
Шановні кияни!

Депутат Київради Святослав Кутняк

Незабаром завершуються повноваження
Київської міської ради VIII скликання, і ми
хочемо підбити підсумки нашої роботи.
Спільно
з
командою
київського
мажоритарника,
народного
депутата
України 8 скликання Юрія Левченка, попри
відсутність виконавчої влади і перебуваючи
у жорсткій опозиції до Кличка та його
олігархічного оточення, нам вдалося
Депутат Київради Прохор Антоненко
зробити багато на користь громади.

Після того, як минулого року ми вийшли з ВО “Свобода”, наша команда почала розбудову
нової, справді народної партії “Народовладдя”, в якій ми послідовно відстоюємо інтереси киян
та продовжуємо нашу боротьбу.
Оскільки наша партія не залежить від олігархів, у нас дуже обмежені можливості доносити
інформацію до киян. Єдиний спосіб, як ми можемо Вам розповісти про нашу діяльність – такі чорнобілі листівки. Звісно, обсяг цієї листівки не дає змоги відобразити увесь об’єм зробленого командою
на користь киян, тож зосередимось на окремих здобутках. З детальним звітом ви можете
ознайомитися на сайті нашої партії narodovladdia.com

МІЖНАРОДНІ ЕКСПЕРТИ ПРО
НАШУ ДІЯЛЬНІСТЬ

ОКРЕМІ ПРОЕКТИ РІШЕНЬ І РІШЕННЯ КИЇВРАДИ УХВАЛЕНІ
ЗА НАШОЇ ІНІЦІАТИВИ

Згідно досліджень незалежних ü Зміни до Програми «70 на 30», що передбачають суттєве зменшення
міжнародних
неурядових
фінансового навантаження на киян при ремонті житлових будинків, а
організацій (Національний фонд
саме, ремонт ліфту: співфінансування 95% - місто, 5% - мешканці,
демократії (NЕD, США), які останні
ремонт покрівлі - 90% на 10%, ремонт мереж - 85% на 15%.
два роки почали аналізувати
ü Збереження зелених зон столиці, на яких збиралися зводити
діяльність
депутатів
Київради,
багатоповерхівки чи ТРЦ. Щоб врятувати їх від незаконної забудови,
Святослав
Кутняк
і
Прохор
на їх місці створено понад 20 парків та скверів.
Антоненко визнаються найкращими
депутатами Київради вже другий рік ü Проект рішення про інвентаризацію прибудинкових територій, щоб
раз і назавжди за кожним будинком закріпити його чіткі межі.
поспіль.
ü Проект рішення про інвентаризацію комунальних мереж та
закріплення
безхазяйного
майна
за
відповідними
НЕЗАКОННІ ЗАБУДОВИ
балансоутримувачами, щоб кияни не мали проблем з постачанням
комунальних послуг.
Разом з громадою, зупинено понад ü Проект рішення щодо встановлення сигналізації на ліфтові котушки
40 незаконних забудов, ініційовано
та теплові лічильники, щоб унеможливити їх подальше викрадення.
та здобуто перемогу в численних ü Проект рішення щодо взяття на баланс відповідних комунальних
судових справах в інтересах
служб «безхазяйних» дитячих майданчиків.
громади Києва. Вже зупинено 2 ü Проект рішення щодо заборони підвищення вартості проїзду в
Детальні плани територій (ДПТ
громадському транспорті до введення справжнього електронного
Кличка передбачають тотальну
квитка та забезпечення прозорого обліку доходів від перевезень.
забудову зелених зон та фактично ü Рішення щодо врегулювання питання демонтажу незаконно
всіх
вільних
куточків
міста),
розміщених телекомунікаційних мереж у житлових та нежитлових
стосовно
скасування
багатьох
будівлях комунальної власності.
інших ДПТ триває боротьба в судах. ü За нашої ініціативи було встановлено сотні будинкових теплових
лічильників, щоб тисячі киян сплачували менше.

ОКРЕМІ ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ ЮРІЯ ЛЕВЧЕНКА
СТОСОВНО КИЄВА
Ø Вирішення проблеми незаконних хостелів, які заполонили Київ.
Ø Захист прав мешканців гуртожитків.
Ø Комплексні зміни до містобудівного законодавства щодо недопущення
незаконних забудов.
Ø Збільшення надходжень до бюджету Києва завдяки справедливому
розподілу податкових надходжень між Києвом та центральним бюджетом.
Ø Системне і справедливе вирішення проблеми Київенерго (2.5 млрд. грн
боргу Ріната Ахметова не мають сплачуватись киянами).
Ø Відновлення районних рад в Києві, що мають здійснювати виконавчу
владу в районах замість призначених згори чиновників.
Ø Створення Національного музею “Центр Середньовічного Міста” на
Поштовій площі замість чергового ТРЦ.

ПІДТРИМАЙТЕ НАШУ КОМАНДУ

Юрій Левченко
Голова партії «Народовладдя»
Кандидат на посаду
Київського міського голови

Столиця України давно заслуговує на владу, яка
буде працювати на добробут киян та зробить наше Чим ми відрізняємось від інших? На відміну від
місто комфортним для всіх його мешканців, а не багатьох політичних партій та кандидатів на міського
лише для кількох сотень привілейованих. Команда голову столиці, які лише зараз, за півроку до виборів,
Юрія Левченка “Народовладдя” пропонує киянам «прозріли», помітили корупцію та почали критикувати
справжню альтернативу, щоб не стати вчергове Кличка, наша команда захищає інтереси киян і викриває
жертвами корупційних «договорняків». Тому ми корупцію київської влади вже понад шість років. Так,
одним із перших корупційних розпоряджень, виконання
братимемо участь у виборах до Київської міської
якого нам вдалося заблокувати і зберегти кошти киян – це
ради, які відбудуться 25 жовтня, а голова партії Юрій розпорядження 2014 року №906 про затвердження
Левченко балотуватиметься на посаду Київського проекту щодо виділення з міського бюджету 330 мільйонів
міського голови.
гривень на будівництво під’їзної дороги та зовнішніх
На жаль, аби не допустити незалежні від інженерних мереж до ПРИВАТНОГО об’єкту олігарха
олігархії сили до місцевих виборів, Верховною Хмельницького в Біличанському лісі, який мала
забудовувати фірма «КАН», тодішнього першого
Радою,
в
порушення
Конституції
України, заступника Кличка Ігоря Ніконова. Нам навіть вдалося
встановлено дуже великий майновий ценз. Так, щоб скасувати незаконне рішення Черновецького про
лише отримати право брати участь у виборах до виділення двом студентам 147 гектарів землі, які планував
Київради, партія має внести грошову заставу у забудувати Хмельницький. Ми виграли в суді першу і
розмірі 470 тисяч гривень. Ще стільки ж треба другу інстанцію і повернули цю дорогоцінну землю місту.
внести, щоб мати можливість балотуватися на Однак через те, що за наказом Кличка представник
Київради не прийшов до Верховного Суду, а
міського голову Києва!
Хмельницький купив суддівську колегію, 147 гектарів
Але ми переконані, що політики мають бути землі у столиці знову банально вкрали.
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.
Зверніть увагу, в нас немає жодної реклами на радіо чи телебаченні, в нас немає ЖОДНОГО білборда.
Подумайте, де беруть гроші ті обличчя, які дивляться на вас з цих білбордів і щось там обіцяють, якщо у них
таких бордів тисячі? Може вони до Вас зверталися за допомогою? Ні? Якщо не Ви, так хто ж їм допоміг?
Може, «добрий» олігарх? Отож, прийшовши до влади, вони будуть «відробляти» ці гроші своїм спонсорам.
Ми ж пропонуємо громаді отримати шанс вибрати саме своїх представників до Київської міської ради, а не
корупціонерів, залежних від своїх олігархічних господарів. Це – єдиний справжній шлях до реальних змін у
столиці, які будуть на користь більшості киян.
Тому закликаємо вас долучитися до збору коштів на виборчу заставу та кампанію і
отримати шанс на гідне представництво у київській міській владі. Детальна інструкція для
збору коштів за посиланням: narodovladdia.com/donate . А якщо ви є клієнтом Приват24 –
скористайтесь даним QR-кодом: увесь процес займе менше хвилини.

Для фінансової допомоги
через мобільний додаток
Приват24 - відсканувати
QR-код

РАЗОМ – СИЛА!
Громадська приймальня: м. Київ, вул. Татарська, 3/2 (1 поверх)
Тел.: 209-40-56, (067) 473-86-60, (097) 402-92-45, (093) 540-87-03
(прийом дзвінків 11:00 - 18:00 в робочі дні)
narodovladdia.com

