НАРОДОВЛАДДЯ
Команда Левченка
ШАНОВНІ КИЯНИ!
У листопаді 2019 року, коли наша команда вийшла зі
«Свободи», ми заявили про те, що не будемо бігати по
різних партіях, а починаємо створювати нову політичну
організацію, метою якої є забезпечення гідного життя для
всього українського народу. Хочемо вам повідомити, що
тепер така організація є – це політична партія
«Народовладдя».

Юрій Левченко – народний
депутат VIII скликання
Голова партії «Народовладдя»
Кандидат на посаду
Київського міського голови.

Наші основні принципи: соціальна справедливість,
справжнє народовладдя та захист національних
інтересів. Ми працюємо в інтересах мільйонів, а не
мільярдерів і хочемо, щоб кожен українець жив гідно у
своїй країні, а не поневірявся на заробітках за кордоном.

Ми переконані, що в Україні достатньо ресурсів для
того, щоб забезпечити гідне життя для всього
українського народу. Але, оскільки державний апарат
вже багато років захоплений олігархією, всі ці ресурси
використовуються в інтересах виключно одного найбагатшого відсотка населення. Ми
натомість хочемо, щоб держава працювала на все суспільство. Тож закликаємо
долучатися до нашої боротьби всіх громадян доброї волі!
Основоположний принцип розбудови нашої організації – нульова толерантність до
корупції. Справжня, а не декларативна, як у переважній більшості партій, керівництво яких
виголошує пафосні промови про боротьбу з корупцією, водночас покриваючи
корупціонерів серед своїх близьких соратників. Відповідально заявляємо: якщо хтось у
нашій організації буде причетний до корупції, то така людина одразу ж буде виключена з
лав партії, а я як голова організації особисто напишу заяву до правоохоронних органів на
цю особу.
Важливим принципом розбудови партії для нас також є внутрішня демократія. На
відміну від політичних бізнес-проектів, без жодної ідеології, що фінансуються олігархією й
повністю залежні від неї, ми формуємо справді народну партію. «Народовладдя»
розбудовується українським народом, фінансується народом і ним контролюється та діє
виключно в інтересах більшості українського народу. У нас немає та ніколи не буде жодних
олігархічних спонсорів та корупційних надходжень.
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 лише
кількох сотень привілейованих, над гідним майбутнім Києва, замість того, аби лише дбати
про власну кишеню. Проте сьогодні Кличко й «слуги» задурюють киян, створюючи

видимість боротьби, хоча насправді вони про все домовилися ще з жовтня 2019 року,
поділили сфери впливу у столиці та корупційні потоки. Кличко масово призначає «слуг» на
керівні посади в міській владі, а ті перестали вимагати його відставки.
Наша команда пропонує киянам справжню альтернативу, щоб не стати вчергове
жертвами корупційних «договорняків». Тому ми братимемо участь у виборах до Київської
міської ради та виборах Київського міського голови 25 жовтня. Маючи дуже обмежені
фінансові можливості та доступ до телебачення, ми усвідомлюємо, які труднощі очікують
нас у політичній боротьбі, зокрема під час ведення виборчих кампаній. Через це на наших
перших виборах наша партія балотуватиметься під назвою «Команда Левченка
«Народовладдя». Це рішення є тимчасовим і продиктоване виключно тим, щоб,
враховуючи вкрай стислий термін, що залишився до виборів, киянам було легше
зорієнтуватися та знайти нашу нову політичну силу у бюлетені. Після виборів моє прізвище
буде прибрано з назви організації, адже ми категорично проти вождистських принципів
побудови партії.
У нас в Києві сформована чудова, професійна команда, яка понад 6 років бореться
проти корупції столичних можновладців, на відміну від різноманітних персонажів, які лише
перед виборами почали помічати корупцію Кличка, а раніше їх все влаштовувало. Ми
знаємо, як зробити так, аби міська влада працювала на інтереси більшості киян, а не на
власне самозбагачення, як зараз. Сьогодні у Київській міській раді наша команда
представлена двома опозиційними депутатами – Святославом Кутняком і Прохором
Антоненком, і я пишаюся тим, що вони другий рік поспіль були визнані незалежними
міжнародними організаціями кращими представниками громади у Київраді. Таке визнання
є наслідком багаторічної роботи на користь киян багатьох порядних і фахових людей нашої
команди.
Наголошуємо на тому, що ми розбудовуємо справді народну партію та відкриті для всіх
громадян, які підтримують наші принципи і мають бажання змінити ситуацію в нашому місті
та країні на краще. Тому запрошуємо всіх людей доброї волі долучатися до розбудови
«Народовладдя», до команди, яка працює в інтересах мільйонів, а не мільярдерів.
Якщо Ви хочете долучитися до нашої команди, або можете допомогти в будь-який
інший спосіб: агітувати, бути членами виборчих комісій тощо, запрошуємо заповнити
відповідну форму за цим посиланням: narodovladdia.com/join або зателефонувати до
нашої приймальні. Якщо у Вас є можливість допомогти нам фінансовими пожертвами, ось
посилання, за яким це можна зробити: narodovladdia.com/donate
Впевнені, що спільними зусиллями український народ нарешті отримає владу, яка буде
працювати на добробут усього суспільства, а не на збагачення олігархії, матиме справді
нульову толерантність до корупції та дбатиме про гідне майбутнє українського народу.

РАЗОМ – СИЛА!

Для фінансової допомоги
через мобільний додаток
Приват 24 - відсканувати
QR-код

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)
narodovladdia.com

facebook.com/Y.V.Levchenko

youtube.com/levchenko1

