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Команда Левченка

НАРОДОВЛАДДЯ
Народна партія, яка працює в інтересах мільйонів, а не мільярдерів

Кандидат на посаду
міського голови Києва
веде до Київради команду

НАРОДОВЛАДДЯ

ШАНОВНІ КИЯНИ!
Столиця України давно заслуговує на владу, яка буде працювати на добробут киян та зробить наше місто комфортним для всіх
його мешканців, а не лише для кількох сотень привілейованих. Наша
команда пропонує киянам справжню альтернативу, щоб вчергове не
стати жертвами політичних та корупційних «договорняків». Тому ми
беремо участь у виборах до Київської міської ради, які відбудуться 25
жовтня, а я балотуюся на посаду Київського міського голови. Наша
участь у виборах стала можливою завдяки великій кількості маленьких внесків небайдужих громадян, за допомогою яких нам вдалося
зібрати кошти на виборчу заставу.
Дякуємо вам товариство, ви неймовірні!
У нас в Києві сформована чудова, професійна команда, яка
понад 6 років бореться проти корупції столичних можновладців. До
сьогодні у Київраді наша команда була представлена лише двома
людьми – Святославом Кутняком і Прохором Антоненком. Проте, це
справжні дієві опозиційні депутати, які завжди відстоювали виключно
інтереси більшості киян. Згідно досліджень незалежних міжнародних
неурядових організацій (Національний фонд демократії (NЕD, США),
які останні два роки почали аналізувати діяльність столичних депутатів, Святослав Кутняк і Прохор Антоненко визнаються найкращими
представниками громади у Київраді вже другий рік поспіль.
Після того, як рік тому ми вийшли з ВО «Свобода», наша команда почала розбудовувати нову, справді народну партію «Народовладдя», у якій ми продовжуємо нашу боротьбу та послідовно відстоюємо
інтереси киян. Долучайтеся!
Голова партії «Народовладдя» Юрій Левченко

ЮРІЙ
ЛЕВЧЕНКО

ЧИМ МИ ВІДРІЗНЯЄМОСЬ ВІД ІНШИХ?
Єдині, хто системно викриває корупцію Кличка і його
оточення, починаючи з 2014 року.
Домоглися відкриття 5 кримінальних справ особисто проти Кличка та ще низки проти його оточення.
Немає жодного голосування наших депутатів всупереч інтересам громади.
Єдина політична партія, яка на 100% фінансується
українським народом і не має жодних олігархічних
чи корупційних надходжень.
Найефективніші представники громади: міжнародні
експерти два роки поспіль визнають двох наших депутатів найкращими депутатами Київради.
Наша команда єдина, яка справді дотримується
принципу нульової толерантності до корупції.
Єдиний кандидат у мери Києва, який має одну з найкращих економічних освіт у світі (LSE, Лондонський
Університет) та є випускником магістерської програми з управління Магдебурзького університету
(Німеччина).

ЖИТТЄВИЙ
РОДИНА

Народився 1 жовтня 1984
року в родині капітана далекого
плавання Володимира Левченка
та вчительки біології та географії
Наталії Левченко.
Батько Юрія Левченка закінчив Одеську морську академію,
після чого 12 років працював на
суднах Міністерства морського
флоту Радянського Союзу, переважно на Тихому океані. У 1981
році Володимир Левченко стає капітаном далекого плавання. Після
розпаду СРСР, в 1992 році батько
Юрія Левченка знаходить роботу по своїй професії в шиппінгу
(«shipping» - управління суднами
для доставки товарів) на Кіпрі - одному зі світових центрів з шиппінгу, де працює на посадах від менеджера до директора шиппінгової
компанії. Після закінчення роботи
Володимира Левченка на Кіпрі,
батьки Юрія повертаються в Україну. Саме в Києві Юрій Левченко
знайшов свою другу половинку Тетяну - одружився та зараз має
чарівну донечку.

ШЛЯХ

Політичних Наук (Лондонський Університет, Велика Британія), який
закінчив у 2005 році. В 2007 році
закінчив магістратуру з управління в Магдебурзькoму Університеті
імені Отто фон Геріке (Німеччина).
Під час навчання працював, по
мірі здобутої освіти та досвіду, на
багатьох роботах — від офіціанта,
охоронця та оператора фабричної
лінії до фінансового консультанта.
Здобувши дві західні освіти,
Юрій мав можливість залишитися жити та працювати в Лондоні,
заробляючи сотні тисяч фунтів у
рік. Утім, він вирішив одразу після
закінчення навчання за кордоном
повернутися в Україну для того,
щоб жити і працювати в інтересах
українського народу.
З того часу постійно проживає
в Києві.

КАНДИДАТА В

від об’єднаної опозиції по 223-му
виборчому окрузі (Шевченківський
район) проти одіозного олігарха
Віктора Пилипишина, якого підтримував режим Януковича. Попри відсутність ресурсів на виборчу кампанію, і не маючи на той час
впізнаваності, молодий 28-річний
політик врешті-решт переміг завдяки тому, що особисто роздавав
листівки та провів сотні зустрічей
з виборцями. Але внаслідок масш-

нього першого заступника Кличка
Ігоря Ніконова. Навіть вдалося
скасувати незаконне рішення Черновецького про безкоштовне виділення двом підставним студентам
147 гектарів землі, які планував забудувати Хмельницький. Левченко
спільно з представниками громади виграли в суді першу і другу
інстанцію, повернувши цю дорогоцінну землю місту. Однак через те,
що за наказом Кличка представ-

табних фальсифікацій під час підрахунку голосів і псування бюлетенів, організованих Пилипишиним,
на 223-му окрузі результат так і не
було встановлено, а пізніше були
оголошені перевибори. Під час
перевиборів, у грудні 2013 року
Пилипишин знову організував масову скупку голосів та масштабні
фальсифікації, внаслідок чого режим Януковича таки «призначив»
олігарха нардепом.
З першої ночі 21 листопада
2013 року активно брав участь у
Революції Гідності. З 26 січня по 2
березня 2014 - комендант «Українського Дому».
В ніч з 18 на 19 лютого, під час
головної спроби «Беркуту» силою
розігнати людей, на відміну від
інших політиків був з народом на
Майдані до 7-ї ранку.

ник Київради не прийшов до суду
касаційної інстанції, а Хмельницький купив суддівську колегію, 147
гектарів землі у столиці знову банально вкрали.

ПОЧАТОК ПОЛІТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
З 2008 року по 2011 працював
в інвестиційній компанії «КІНТО» в
Києві, пройшов шлях від аналітика
до провідного експерта.

ОПОЗИЦІЙНИЙ
ДЕПУТАТ КИЇВРАДИ

НАВЧАННЯ
Мешкаючи з батьками на Кіпрі, ходив в англійську школу, яку
закінчив на відмінно. Але родина
Левченків завжди планувала повернутися на батьківщину, і батько
не хотів, щоб його син відривався
від України, тому за його наполяганням Юрій влітку паралельно
проходив українську шкільну програму у Вінниці та неофіційно ходив перші кілька місяців навчального року в українську школу.
У 2002 році завдяки відмінній
англійській шкільній освіті здобутій
на Кіпрі під час роботи його батька,
вступив на економічний факультет
Лондонської Школи Економіки та

З 2008 по 2019 рік - член ВО
«Свобода». З 2010 року по 2014,
згідно своєї спеціальності - керівник Аналітичної служби ВО «Свобода». У жовтні 2010 року, через
скасування режимом Януковича
місцевих виборів у Києві, балотувався до Вишгородської районної
ради й був обраний депутатом.
Будучи депутатом районної ради,
єдиний підняв питання про незаконність відчуження Януковичем
державної резиденції «Сухолуччя» і подав судовий позов, щоб
скасувати відповідне незаконне
рішення Вишгородської райради.
На парламентських виборах
восени 2012 року Юрій Левченко
балотувався як єдиний кандидат

У 2014 році переміг на мажоритарному окрузі в Шевченківському районі та був обраний депутатом Київради. Юрій Левченко став
єдиним опозиційним кандидатом
у Києві, який переміг кандидата
від партії «УДАР Віталія Кличка».
Будучи депутатом, завжди голосував в інтересах киян, активно
протидіяв корупційним оборудкам
кличківської влади та незаконним
забудовам. Так, одним із перших
корупційних розпоряджень, виконання якого Юрію Левченку та його
команді вдалося заблокувати, а
отже зберегти кошти киян, було
розпорядження 2014 року №906
про затвердження проекту щодо
виділення з міського бюджету 330
мільйонів гривень на будівництво
під’їзної дороги та зовнішніх інженерних мереж до ПРИВАТНОГО
об’єкту олігарха Хмельницького в
Біличанському лісі, який мала забудовувати фірма «КАН» тодіш-

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ
УКРАЇНИ
З листопада 2014 по серпень
2019 — народний депутат України VIII скликання від міста Києва
(Шевченківський район — 223 виборчий округ). Голова підкомітету з
питань оцінки законопроектів щодо
впливу на показники бюджету та
відповідності бюджетному законодавству Комітету ВР з питань бюджету. За час роботи в парламенті
Юрій Левченко зареєстрував 288
проектів Законів і Постанов. Подав
1975 поправок до законопроектів
(найбільше з-поміж усіх депутатів
VIII скликання), з яких 343 враховано повністю, а 295 – частково
та редакційно. Також підготував і
скерував 6150 депутатських звернень і 345 депутатських запитів.
Юрій виголосив 850 виступів під
час пленарних засідань (другий за
цим показником з-поміж усіх депутатів VIII скликання).
За даними аналітичного дослідження руху «Чесно» Левченко
був визнаним одним із трьох тодішніх депутатів - мажоритарників
від Києва, якого не помічали у кнопкодавстві чи гречкосійстві та який
не має інших негативних маркерів.
Громадянська мережа «ОПОРА» неодноразово відзначала
роботу Юрія Левченка: визнавала найактивнішим законодавцем
столиці, лідером за кількістю змістовних законопроектів, відзначала регулярну роботу на окрузі та
проведення особистих прийомів
виборців. Також «ОПОРА» відзначила системне звітування Юрія,
зокрема під час відкритих зустрічей з мешканцями округу.

МЕРИ

ОКРЕМІ ЗАКОНОДАВЧІ
ІНІЦІАТИВИ

КИЄВА

Депутатська
недоторканність. У липні 2017 року з ініціативи Юрія було зареєстровано законопроект № 6773 про внесення
змін до Конституції щодо скасування депутатської недоторканності.
Це був унікальний випадок в історії українського парламентаризму,
коли один опозиційний депутат
зумів зібрати необхідну кількість
підписів для ініціювання змін до
Основного Закону України. Щоб не
допустити прийняття законопроекту Левченка, який передбачав
негайне скасування депутатської
недоторканності, тодішній президент Порошенко вніс свій законопроект, який відтермінував її зняття. Згодом «монобільшість слуг»
внесла зміни до законодавства,
які насправді ще більше посилили
депутатську недоторканність.
Відкликання депутатів. Виступив ініціатором законопроекту
№ 7168, спрямованого на надання
громадянам реальної можливості
відкликати депутатів місцевих рад,
які втратили довіру громади.
Повернення районних рад у
Києві. Був ініціатором законопроекту №10280-1 про відновлення у
місті Києві районних рад.
Відповідальність за підкуп
виборців. Виступав за посилення
кримінальної відповідальності за

підкуп виборців і зареєстрував відповідний законопроект № 8270-3.
Протидія незаконним забудовам. Юрій зареєстрував законопроект № 4733-2, спрямований
на протидію незаконним забудовам. Зокрема, ним запропоновано
запровадити справжні громадські
слухання, щоб без дозволу місцевої громади не можна було б розпочати нове будівництво.
Кияни не мають розплачуватися за борги олігарха Ахметова. Законопроект № 8341 передбачав системне і справедливе
вирішення проблеми Київенерго.
Якщо б він був ухвалений, то кияни не сиділи б без гарячої води
з квітня по жовтень 2018 року, а
міський бюджет не «подарував»
би з подачі Кличка 2,5 мільярди
гривень Рінату Ахметову.
Збереження коштів киян у
міській громаді. Законопроект №
8573 спрямований на збільшення надходжень до бюджету Києва
завдяки справедливому розподілу

податкових надходжень між Києвом та центральним бюджетом.
Системне вирішення проблеми незаконних «хостелів».
Боровся з незаконними «хостелами» у багатоквартирних житлових
будинках, був ініціатором законопроекту №10237-1, спрямованого
на заборону відкриття «хостелу»,
якщо проти цього виступає більшість мешканців будинку.
Збереження історико-культурної спадщини Києва. Юрій
Левченко домігся ухвалення Постанови ВР про створення Національного музею «Центр Середньовічного Міста» на Поштовій
площі у місті Києві, спрямованої
на збереження унікальної пам’ятки часів Київської Русі, зокрема,
заборону будь-яких будівельних
робіт на території Поштової площі,
де були виявлені об’єкти історико-культурної спадщини.

ПРОТИДІЯ УХВАЛЕННЮ
ЗЛОЧИННИХ ЗАКОНІВ
6 жовтня 2017 року в сесійній
залі Верховної Ради Юрій Левченко підпалив димову шашку з метою зірвати голосування за президентський законопроект № 7164,
спрямований на фактичну федералізацію країни та легалізацію
терористичних угрупувань на окупованих територіях Донбасу.
Юрій Левченко протягом всі-

єї каденції гостро критикував порушення Регламенту Верховної
Ради, зокрема, кнопкодавство,
постійні незаконні повторні голосування щодо раніше відхилених
законопроектів, «бюджетні ночі»
урядів Яценюка і Гройсмана і.т.ін.

БОРОТЬБА З
КОРУПЦІОНЕРАМИ
У КИЇВСЬКІЙ ВЛАДІ
За депутатськими зверненнями Юрія Левченка правоохоронні органи порушили понад 70
кримінальних проваджень щодо
порушення прав громадян та корупційних діянь високопосадовців
київської влади. Зокрема:
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження стосовно
депутата Київради, колишнього
подільника Черновецького, члена
фракції «Єдність» Сергія Кримчака за фактами незаконного відчуження земельних ділянок у Шев-

ЮРІЯ

ЛЕВЧЕНКА

ченківському районі Києва;
- поліція розпочала досудове
розслідування за фактами фінансових зловживань при будівництві
та введенні в експлуатацію «скляного мосту» Кличка;
- поліція відкрила кримінальну справу проти заступника Кличка Володимира Бондаренка, який
підробив собі диплом про вищу
освіту, що згодом було доведено у
суді;
- НАБУ відкрило кримінальне
провадження щодо масштабного
розкрадання коштів на Шулявському шляхопроводі;
- за позовом Левченка Солом’янський районний суд Києва
зобов’язав НАБУ відкрити кримінальне провадження проти мера
Києва Кличка щодо незаконного
укладення договору оренди з компанією «Київміськбуд» за адресою
провулок Святошинський, 2.

ЗАХИСТ ЖИТТЄВОГО
ПРОСТОРУ КИЯН

Починаючи з 2012 року Юрій
Левченко активно бере участь у
протидії незаконним забудовам у
Києві. Під час одного із таких протистоянь на незаконній забудові
по вулиці Половецькій у Шевченківському районі Києва в ніч з 8 на
9 березня 2018 року, кличківські
«тітушки», підконтрольні КМДА,
жорстоко побили Юрія Левченка,
депутата Київради Святослава
Кутняка та місцевих мешканців.
Юрій Левченко отримав струс мозку, хімічний опік очей, перелом
носа, був госпіталізований і місяць
лежав у лікарні. Загалом за зверненнями та судовими позовами
Юрія Левченка та його команди
було зупинено понад 40 незаконних забудов у Києві. З метою захисту інтересів киян та їхнього життєвого простору, був учасником
понад сотні судових засідань.

ПІДТРИМКА
УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Починаючи з 2015 року Юрій
підтримує Міжнародний конкурс
знавців української мови імені Петра Яцика, для відзначення переможців якого він заснував премію
імені Євгена Маланюка. Також
Левченко підтримує відомий фестиваль «Ше.Fest», вже багато років популяризує та організовує
заходи з нагоди «Дня матері». За
роки роботи у Верховній Раді Юрій
виступав з лекціями перед молоддю у вищих навчальних закладах
та проводив екскурсії у парламенті
для школярів.

НАРОДОВЛАДДЯ:
НОВИЙ ЕТАП
ПОЛІТИЧНОЇ БОРОТЬБИ
5 листопада 2019 року Юрій
Левченко вийшов з ВО «Свобода».
При цьому заявив: «Я не збираюся бігати по різноманітних партіях.
Навпаки, планую взяти відповідальність на себе та на нашу команду». Разом із Юрієм зі «Свободи» вийшла значна кількість
людей, зокрема депутати Київради Святослав Кутняк і Прохор Антоненко та відомий екозахисник,
волонтер - лідер гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк, які долучилися до команди Юрія Левченка.
23 січня 2020 року Юрій Левченко оголосив про рішення балотуватися на міського голову Києва,
а 9 червня 2020 - про розбудову
нової політичної партії «Народовладдя» і про намір цієї політичної сили брати участь у виборах
до Київради восени 2020 року. При
цьому Юрій Левченко заявив: «Маючи дуже обмежене фінансування, практично не маючи доступу
до телебачення, ми усвідомлюємо, які труднощі очікують нас у політичній боротьбі, зокрема, при веденні виборчих кампаній. І тому ми
ухвалили рішення, що на перших
виборах, в яких буде брати участь
наша політична сила – виборах
до Київської міської ради та виборах Київського міського голови
25 жовтня цього року – наша партія балотуватиметься під назвою
«Команда Левченка «Народовладдя». Це рішення є тимчасовим і
продиктоване виключно тим, щоб,
враховуючи вкрай стислий термін,
який залишився до виборів, киянам було легше зорієнтуватися і
знайти нашу нову політичну силу у
бюлетені. Після виборів моє прізвище буде прибрано з назви організації, адже ми категорично проти
вождистських принципів побудови
партії». 25 вересня Київська міська територіальна виборча комісія офіційно зареєструвала Юрія
Левченка кандидатом на міського
голову Києва, і список кандидатів
в депутати Київради від партії «Команда Левченка «Народовладдя».

КАНДИДАТИ В ДЕПУТАТИ ДО КИЇВРАДИ ВІД ПА
Перед кожними виборами олігархічні партії продають місця у своїх списках, в результаті чого до влади
приходять корупціонери, гвалтівники, шахраї та просто
різні негідники. Всі ці особи потім використовують свій
депутатський мандат виключно для власного самозбагачення. Натомість наша команда прагне розірвати це
порочне коло, і саме тому ми висуваємо на виборах
лише тих людей, які мають справді нульову толерантність до корупції, які поділяють наші світоглядні та програмові засади, порядних і фахових людей, тих, з ким
вже роками пліч-о-пліч захищаємо інтереси киян. Це
- відомі громадські діячі, науковці, волонтери, визнані
експерти у різних галузях, ветерани. Це і два найкращих
депутата Київради, а також це і голова нашої партії, якого без перебільшення можна назвати одним із найкращих депутатів Верховної Ради минулого скликання. На
жаль, обсяг цієї газети не дає нам змоги розповісти про
всіх членів нашої команди, які балотуються до Київради. Повний список кандидатів, ми розмістили на нашому сайті https://narodovladdia.com

Сергій Василюк

Екозахисник, волонтер,
лідер гурту «Тінь сонця». Перший номер у
Дарницькому
районі
(округ № 2)

Станіслав Беляєв

Адвокат, громадський діяч
та правозахисник. Перший
номер у Дніпровському районі (округ №6)

Тетяна Кірічук

Громадська
діячка,
один з координаторів
руху протидії незаконній забудові Оболоні,
зазнала переслідувань
від злодіїв-забудовників.

Володимир Сільченко

Представник малого бізнесу, обраний
незалежною некомерційною американською організацією одним із десяти кращих студентів з України у США в 2007
році, випускник однієї з найстаріших
освітніх
установ США, де вчився за
американською стипендією. Перший номер у Голосіївському районі (округ № 1)

Вадим Кудовбенко

Філолог, громадський активіст. Перший номер в Оболонському районі (округ №
7)

Юрій Левченко

Голова партії «Команда Левченка «Народовладдя», народний депутат України
8 скликання обраний по Києву, кандидат
на посаду міського голову Києва, перший
номер в нашому списку кандидатів до Київради.

Святослав Кутняк

Депутат Київради (два роки поспіль визнаний незалежними міжнародними неурядовими організаціями одним з найкращих
депутатів міськради), голова Київської
міської організації партії «Команда Левченка «Народовладдя». Перший номер у
Шевченківському районі (округ № 13)

Оксана Пономарьова

Громадська діячка, волонтерка,
активістка руху опору незаконній
забудові в Шевченківському районі Києва, керівник міжнародного благодійного фонду «Рес.Публіка» з підтримки літніх людей
у прифронтовій зоні Донецької і
Луганської областей.

Вадим Фещенко

Спеціаліст у сфері міського
господарства (зокрема житлово-комунального) та будівництва. Перший номер у Солом’янському районі (округ № 12)

Олег Симороз

Правозахисник, громадський
активіст.
Перший номер у Деснянському
районі
(округ № 3)

Олег Смичок

Експерт з питань інформаційних технологій та захисту інформації,
громадський
активіст. Перший номер у Дніпровському
районі (округ №5)

Зоряна Паламарчук

Радіоведуча, поетеса, громадська діячка, магістр державного управління.

Олександр Гришко

Ветеран російсько-української війни, лейтенант Національної гвардії України.
Перший номер у Деснянському районі (округ № 4)

Євген Костюк

Кандидат історичних
наук, доцент кафедри,
автор понад 50-ти наукових праць.

Юлія Капшученко-Шумейко

Журналістка, український філолог, засновниця мистецького фестивалю Тараса Шевченка «Ше.Fest», засновниця
пісенного конкурсу на слова Тараса Шевченка «Ше.Пісня», одна із засновниць
відеопроекту «Відео.Кобзар», організаторка Мегамаршу у вишиванках.

Влас Шмідт

Громадський діяч,
юрист. Перший номер у Святошинському районі (округ
№ 10)

Юрій Петренко

Волонтер, член Громадської ради при Печерській
районній державній в місті
Києві адміністрації. Перший номер у Печерському
районі (округ №8)

АРТІЇ «КОМАНДА ЛЕВЧЕНКА «НАРОДОВЛАДДЯ»
Прохор Антоненко

Депутат Київради (два роки поспіль
визнаний незалежними міжнародними неурядовими організаціями
одним з найкращих депутатів міськради). Перший номер у Святошинському районі (округ № 11)

Надія Садовська

Багаторічна
працівниця
сфери соціального захисту,
- завідувачка відділення
денного перебування Територіального центру соціального обслуговування.

Ольга Рутковська

Мистецтвознавець, ініціаторка відродження Андріївського узвозу, координаторка руху за Музей на Поштовій площі, має багаторічний досвід
збереження культурного надбання
України, дійсний член ІКОМОС.

Георгій Могильний

Кандидат фізико-математичних
наук, старший науковий співробітник Інституту металофізики Національної академії наук України,
експерт в галузі містобудування
та земельних відносин.

Віталій Опришко

Олександр Аронець

Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України,
заслужений діяч науки та техніки, один з учасників розробки проекту Конституції України, за
його участі в 1994 р. створено Інститут законодавства Верховної Ради України, першим керівником якого він був. Засновник юридичного
факультету КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

Публіцист, громадський діяч,
правозахисник,
засновник
всеукраїнського конкурсу журналістських розслідувань ім.
героя Небесної сотні Василя
Сергієнка. Перший номер у Подільському районі (округ № 9)

ЩО МОЖНА ЗРОБИТИ В КИЄВІ, ЯКЩО ПРАЦЮВАТИ В ІНТЕРЕСАХ ГРОМАДИ, А НЕ НА ВЛАСНУ КИШЕНЮ
(ЗАМІСТЬ ДОВГИХ ПРОГРАМ)
З наближенням виборів до Київради 25
жовтня переважна більшість політиків дедалі частіше презентують яскраві і довгі програми. Але
насправді не важливо, наскільки детальною та
привабливою буде програма, скільки в ній буде
обіцянок, якщо вони не виконуються. Байдуже,
як гарно і професійно виглядатиме презентація
чергової «програми розвитку Києва», якщо вона
так і залишиться на папері.
Перед виборами такі політики знову будуть
мірятися обіцянками, хто з них побудує більше
дитсадків або швидше запустить метро на Троєщину. Але насправді вони йдуть до влади, щоб
займатися власним збагаченням ціною добробуту киян.
Можна дуже довго і гарно розповідати про
свої плани, малювати детальні графіки і викладати дорогі відеопрезентації. Але насамперед,
будучи при владі, потрібно просто не займатися
бюджетним і земельним «дерибаном», а працювати в інтересах громади. Адже переважна більшість заходів, які потрібно реалізувати, щоб покращити життя киян, є абсолютно очевидними і
беззаперечними.
Для цього лише потрібно, аби київська влада
мала відповідне бажання та справді нульову толерантність до корупції. Лише так можна зробити
Київ комфортним для всіх його мешканців.
З київською владою, яка матиме нульову
толерантність до корупції - командою Левченка «Народовладдя» - місто зможе вирішити
очевидні проблеми киян, зокрема:
- Вистачатиме бюджетних коштів для капітальних ремонтів та якісного утримання житлового фонду, заміни зношених інженерних мереж
комунального господарства. Кияни матимуть
безперебійне гаряче водопостачання та централізоване опалення.
- Буде встановлено реальний контроль киян
над стратегічними підприємствами міста, в яких
є корпоративні права громади («Київгаз», «Київводоканал», «Київміськбуд» тощо), для забезпечення високої якості послуг, справедливих тарифів та належного перерахування прибутків до
міського бюджету.
- Розвиватиметься система комунальних закладів охорони здоров’я, насамперед, шляхом
належного фінансування та якісного оновлення
матеріально-технічної бази. Киянам буде забезпечено гарантоване Конституцією право на якісні, доступні та безоплатні медичні послуги.
- Вистачатиме ресурсів на достатню кількість
місць у дитячих садочках і школах відповідно до

потреб громади та належне їх забезпечення. Розвиватиметься система доступної позашкільної
освіти.
- Не розкрадатимуться кошти на великих
інфраструктурних об’єктах (Шулявський шляхопровід, Подільсько-Воскресенський міст, Велика
Кільцева дорога тощо), а отже вистачатиме ресурсів на системну модернізацію, будівництво та
якісне утримання дорожньо-інфраструктурного
господарства.
- Буде системно вирішена проблема збору та
утилізації побутових відходів. З’явиться дієвий і
прозорий контроль за екологічною ситуацією та
санітарним благополуччям у місті Києві. Припиниться знищення зелених зон, буде забезпечене
збільшення їхніх площ та належний захист і примноження природно-заповідного фонду Києва.
- Припиниться практика хаотичної, бездумної забудови міста. Дозволятиметься лише те
будівництво, яке відповідатиме потребам всієї
громади, Генеральному плану та містобудівному
законодавству.
- Нарешті належним чином розвиватиметься комунальний громадський транспорт. Замість
«кришування» некомфортних та небезпечних
«маршруток», міська влада масово впроваджуватиме сучасний та доступний муніципальний
транспорт великої місткості.
- Зберігатиметься унікальне культурне надбання, історична самобутність Києва. Здійснюватиметься реальна охорона історико-культурної
(зокрема, історико-архітектурної) спадщини столиці, зокрема буде неухильно дотримана заборона на висотну забудову, а також на збільшення
поверховості будинків в історичному ареалі міста.
- На посади у міській владі призначатимуться не корупціонери, а люди, готові самовіддано
працювати в інтересах громади, відібрані за результатами реальних, а не формальних конкурсів, за критеріями фаховості та порядності.
- Буде відновлено районні ради, виконкоми
яких здійснюватимуть виконавчу владу в районах. Керівництво району має обиратися киянами,
а не призначатися згори.
- Запроваджуватиметься практика якнайширшого прямого народовладдя у територіальній громаді Києва – місцеві референдуми, збори
громади, народне вето на рішення органів місцевого самоврядування, справжні громадські слухання тощо.
Ці та багато інших очевидних заходів, які
якісно покращать життя киян і зроблять столицю

України справді комфортним містом, можна реалізувати, якщо київська влада матиме справді
нульову толерантність до корупції. У міста є достатньо ресурсів на все це, потрібна лише влада,
яка цікавиться не власним збагаченням, а добробутом всіх киян.
Наприклад:
! замість втрати півтора мільярда гривень на
штучних боргах в які кличківська влада загнала
київський метрополітен аби вивести ці кошти з
бюджету на наближені фірми – можна було б закупити понад 300 автобусів;
! за мільярд, який вкрали на ремонті Шулявського шляхопроводу – можна було б побудувати
три-чотири школи;
! за чверть мільярда гривень, які були вкрадені під час будівництва «скляного мосту» – можна було б побудувати три дитячих садочки;
! за два з половиною мільярди боргів ахметівського «Київенерго», відшкодування яких Кличко
«повісив» на київський бюджет – можна було б
прокласти як мінімум 350 кілометрів міжбудинкових мереж централізованого теплопостачання;
! замість приватизації за копійки комунальної
землі та майна – міський бюджет міг би отримувати довгостроковий багатомільйонний дохід.
Наша команда вже понад шість років активно і послідовно бореться проти корупції київських можновладців, проти свавілля
забудовної мафії. Принцип побудови нашої
організації – справді нульова толерантність
до корупції. «Народовладдя» не має жодних
олігархічних спонсорів і корупційних надходжень. Ми єдині, хто справді прагне і зможе
спрямувати всі ресурси столиці саме на забезпечення комфорту всіх киян та розвитку
міста.
Закликаємо киян на виборах 25 жовтня не
шукати знову менше зло, а проголосувати за
справжню альтернативу. «Команда Левченка
«Народовладдя» – це та політична сила, яка
зможе нарешті навести лад у нашому місті і
буде працювати не на привілейовану верхівку, а на всю київську громаду.
Долучайтеся! narodovladdia.com/join
Наша громадська приймальня:
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)
youtube.com/levchenko1

facebook.com/Y.V.Levchenko

ЗАХИСТ ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ ТА КУЛЬТУРНОГО НАДБАННЯ КИЯН
Музей на Поштовій площі: як за Кличка знищували квартал часів Київської Русі

У 2014 - 2017 роках у ході
незаконних будівельних робіт по
зведенню чергового ТРЦ було виявлено унікальну знахідку – прибережний середньовічний квартал
часів Київської Русі. За оцінками
археологів, виявлені кількашарові
рештки кварталу датуються ХI–XIХ
століттями. Зокрема, йдеться про
часи і визначне місце, пов’язані з
функціонуванням торгового шляху
«із Варяг у Греки» та головної вулиці стародавнього Києво-Подолу,
яка вела до Хрещатицької Брами.
Найбезвідповідальніше в цій
історії проявив себе Віталій Кличко,
який постійно декларує, що «Київ європейське місто для туристів».
Насправді ж, попри суспільний
розголос, мер навіть не намагався
реалізувати власну обіцянку 2015
року про збереження археологічної
пам’ятки та створення музею, що
потенційно здатний залучити мільйони туристів з усього світу. Площа залишається недобудованою,
а найважливіші інженерно-технічні питання для підготовки пам’ятки археології до експонування не

вирішуються. Дотепер ігнорується складний інженерно-технічний
стан всієї недобудови, що стоїть на
лесових ґрунтах упритул до метро.
Саме тому у червні 2018 року
розпочалась безстрокова мирна
акція активних киян за створення
музею. В ході цієї акції громада
ініціювала надання пам’ятці національного значення, а Юрій Левченко, будучи народним депутатом,
домігся прийняття на пленарному
засіданні Верховної Ради Постанови про створення на Поштовій
площі музею з наданням знахід-

Боротьба з варварською
незаконною забудовою Києва

Головним корупційним інструментом кличківської влади, який легалізує та дозволяє нові
незаконні забудови в Києві, є Детальні плани територій. ДПТ, які в порушення Генерального плану міста Києва проштовхує Кличко в інтересах
своїх друзів-злобудовників через ручну Київраду,
передбачають тотальну забудову сотень гектарів
київської землі, цілих мікрорайонів, зелених зон
та фактично всіх вільних куточків міста.
Ще на стадії розробки наша команда зупинила декілька незаконних ДПТ, зокрема, мікрорайонів Біличі та Лук’янівка-Татарка. На земельній
комісії Київради разом з громадою також вдалося зупинити два незаконних ДПТ «Святошин-2»
і «Борщагівський-1».
Більше того, у столиці ми створили прецедент: представник нашої команди, адвокат Станіслав Беляєв вперше в суді скасував один із
таких незаконних документів - ДПТ «Микільської
Слобідки». Ми виграли справу в суді першої ін-

лишається інвестиційний договір на будівництво ТРЦ, що має
опинитися у приватній власності
компанії-інвестора Андрія Кравця
- екс-очільника Державного управління справами (відомого як «завгосп Януковича»). Прикметно, що
саме цього «інвестора» захищає
нинішня київська влада Кличка.
Але попри це, силами учасників
мирної акції, насамперед представників нашої команди Ольги Рутковської та Віталія Білецького
вдалося за кошти небайдужих киян
облаштувати громадський простір
«Музей на Поштовій», де сьогодні
забезпечується можливість відвідати пам’ятку археології та історії
національного значення для всіх
бажаючих. Також проведений Всеукраїнський конкурс та розроблена
концепція розвитку території Поштової площі як історико-культурного туристичного центру.
Таким чином була збережена
безцінна історія нашого міста, яка
тепер чекає на обрання киянами
міського голови, якому вона буде
небайдужа.
не зносив незаконну забудову і чекав півроку,
поки злобудовник не купив Верховний Суд, який
скасував попередні два законні рішення і направив справу на новий розгляд у першу інстанцію,
де вона й досі знаходиться.
Загалом нашою командою спільно з громадою зупинено понад 40 незаконних забудов по
всьому Києву, ініційовано та здобуто перемогу в
численних судових справах в інтересах громади.

кам статусу національної пам’ятки
та заборони будь-яких будівельних робіт, не пов’язаних з музеєм,
до його фактичного створення. До
речі, ця ситуація є прикладом того,
що навіть один опозиційний депутат може зробити багато добра у
стінах Верховної Ради, маючи відповідне бажання й завзяття.
Після ухвалення Постанови
про створення музею Кличко за
понад два роки так і не спромігся облаштувати музей, чи хоча
б забезпечити захист історичних
цінностей. Дотепер чинним за-

станції щодо скандального ДПТ «Рибальський».
Утім, «найчесніший» суд касаційної інстанції став
на сторону тодішнього Президента України, який
на півострові володів заводом «Кузня на Рибальському» (колишній завод «Ленінська Кузня»).
Показово, що цей ДПТ особисто «протягнув» голова тодішньої президентської партії, а за сумісництвом - мер Києва - Віталій Кличко.
Стосовно скасування інших незаконних ДПТ
у мікрорайонах Нивки та Сирець (ДПТ «Туполєва» і ДПТ «Сирець») зараз триває боротьба
нашої команди в судах. Ми домоглися розірвання договорів оренди щодо багатьох незаконних
забудов. Вдалося вберегти від забудови 4 гектари історичного ареалу «Реп’яхів Яр», який має
охоронюваний статус ЮНЕСКО; 300 каштанів у
відомому «Каштановому гаю»; історичні знахідки на Поштовій площі тощо.
Наша команда виграла у двох судових інстанціях справу про знесення незаконного житлового комплексу на Сирці. У столиці такого ще
нікому не вдавалося. Але, попри те, що рішення
вступило в законну силу, міський голова умисно

Збереження зелених зон столиці
Щороку зелених зон у столиці стає все менше, адже замість них влада зводить незаконні
багатоповерхівки та ТРЦ. Щоб врятувати їх від
знищення, наша команда створила понад 20
парків та скверів. Зокрема нашими депутатами
створено: парк відпочинку «Сирецький яр» на
ділянці, площею 5,78 га; парк площею 3,44 га по
вул.Глибочицькій; гектар зеленої зони, яку хотіли забудувати, долучено до існуючого парку
«Юність»; сквер на перетині вулиць Вишгородської та Резервної; сквер по вул. Чорнобильській; сквер на пров. Попова та багато інших.

ОКРЕМІ ПРОЕКТИ РІШЕНЬ І РІШЕННЯ КИЇВРАДИ, УХВАЛЕНІ ЗА НАШОЇ ІНІЦІАТИВИ
Проект рішення щодо заборони підвищення
вартості проїзду в громадському транспорті до
впровадження повноцінного електронного квитка

За останні 5 років Кличко двічі підвищував тариф на проїзд у
громадському транспорті, внаслідок чого тариф збільшився з 2 до
8 гривень. Щоразу це відбувалося
без жодного реального економічного обґрунтування. При цьому
балачки міської влади про те, що
комунальний транспорт повинен
бути прибутковим - це маніпуляція,
адже насправді в більшості розвинутих країн ця галузь є дотаційною,
оскільки громадський транспорт це в першу чергу важлива соціальна послуга. Прикметно, що саме за
рахунок чергового підвищення цін
на проїзд у 2018 році Кличко почав виплачувати своєму близькому другу - олігарху Фуксу - штучно
накручений борг метрополітену в
обсязі понад 1.5 мільярди гривень.

Наша команда в 2018 році зареєструвала проект рішення Київради, що передбачав скасування
розпорядження міського голови
про підняття вартості проїзду та заборону будь-якого підвищення тарифів на проїзд до впровадження
повноцінного електронного квитка,
а також проведення публічного незалежного аудиту метрополітену
та Київпастрансу. Утім, кличківська
більшість у Київраді відмовилась
ухвалити цей проект рішення.
До речі, повноцінне запровадження електронного квитка Кличко обіцяв ще в 2015 році. Але навіть через п’ять років, сьогодні,
електронний квиток досі працює в
тестовому режимі, і лише на комунальному транспорті, хоча на його
впровадження вже витрачено по-

над 1 мільярд гривень. При цьому
кличківською владою безпідставно
було відхилено проект відомої іноземної компанії, який передбачав
впровадження цієї системи «під
ключ» як на комунальному, так і на
приватному громадському транспорті за 600 мільйонів гривень.
Лише запровадження реального та повноцінного електронного квитка дасть змогу забезпечити
справжній облік доходів перевізників. І тому Кличко не зацікавлений
його запроваджувати, адже, приміром, тільки “маршрутки” збирають
понад 4 мільярди необлікованої

готівки щороку, велика частка якої
потрапляє у формі хабарів до чиновників нинішньої міської влади. З
цієї ж самої причини, до речі, кличківська влада роками не розвиває
громадський транспорт великої
місткості, а кияни досі страждають у некомфортних і небезпечних «маршрутках». Наша команда
також оскаржила у суді незаконне
розпорядження щодо підвищення ціни на проїзд у громадському
транспорті, яке з цілою низкою порушень підписав Кличко. Але продажний суд прийняв сторону корумпованої столичної влади.

Зміни до Програми «70 на 30», що передбачають
суттєве зменшення фінансового навантаження
на киян при ремонті житлових будинків.
Ця програма передбачала розподіл витрат на ремонт житлового
будинку між бюджетом Києва та
мешканцями будинку у пропорціях

70% на 30%. Але навіть 30% витрат у масштабних ремонтних роботах - непосильні для переважної
більшості киян. Тому за доручен-

ням Юрія Левченка представник
нашої команди - депутат Київради
Святослав Кутняк - підготував та
домігся розгляду на сесії проекту
рішення, що передбачає суттєве
зменшення фінансового тягаря
для мешканців багатоповерхових
будинків, які мають бажання скористатися цією програмою. Київрада,
через аргументовані вимоги Кутняка та тиск громади, була вимушена
підтримати цей проект рішення. Як

наслідок, пропорції співфінансування суттєво змінилися на користь
звичайних киян. А саме, ремонт ліфту: 95% - місто, 5% - мешканці;
ремонт покрівлі - 90% на 10%; ремонт мереж - 85% на 15%.
Таким чином, видатки місцевих мешканців на найбільш гострі
потреби їхніх будинків зменшуються, а відповідно, можливість провести потрібні ремонтні роботи суттєво збільшується.

Рішення “Про проведення інвентаризації прибудинкових територій та виготовлення технічної
документації на багатоквартирні будинки”
Міська влада досі не врегулювала питання обліку прибудинкових територій, адже їх юридичний статус не регулюється жодним
актом. Наразі межі прибудинкових
територій абсолютної більшості багатоквартирних будинків ніде офіційно не закріплені, що створює
численні проблеми для киян.
Відтак ми розробили проект рішення, який передбачав, зокрема,
проведення інвентаризації прибудинкових територій багатоквартирних будинків та офіційне закріплення конкретних земельних ділянок
за відповідними житловими бу-

динками. А оскільки на понад 80%
багатоквартирних будинків Києва,
особливо застарілого фонду, втрачена або відсутня технічна документація, що створює багато проблем і непорозумінь для мешканців
та обслуговуючих компаній, наш
проект рішення також передбачав
відновлення цієї технічної документації. Нам вдалося домогтися ухвалення Київрадою цього важливого
рішення, але кличківська влада
досі не забезпечила фінансування
його реалізації, водночас виділяючи сотні мільйонів на піарні проекти
міського голови.

Проект рішення щодо встановлення сигналізації
на ліфтові котушки та теплові лічильники, щоб
унеможливити їх викрадення
Останніми роками ми все більше отримуємо звернень киян про
викрадення теплових лічильників
та ліфтових котушок із багатоквартирних житлових будинків.
Насправді відсутність теплових лічильників у першу чергу вигідна компаніям-постачальникам
послуг централізованого опалення,
адже без лічильника будинок сплачує до 30% більше за ці послуги,
хоча більше тепла й не споживає.
А викрадення ліфтового обладнання може «паралізувати» цілий
під’їзд на багато місяців.
Саме тому ми пропонуємо,
щоб міська влада взяла на себе
відповідальність, і забезпечила по

всьому Києву централізоване встановлення та утримання відповідних сигналізаційних систем. Кошти
в бюджеті Києва на це є.
Принагідно слід зазначити, що
через небажання кличківської влади працювати на комфорт киян і
забезпечити тепловими лічильниками всі житлові будинки, де такі
лічильники відсутні або вийшли
з ладу, ми в індивідуальному порядку вирішуємо проблеми киян,
які звертаються до нашої команди
з цього приводу. Завдяки нашому
безпосередньому тиску на київську
виконавчу владу було встановлено
понад 70 теплових лічильників у
житлових будинках.

Проект рішення щодо скасування незаконного
розпорядження Кличка про підвищення тарифу
на утримання прибудинкової території

З літа 2017 року кияни сплачують за прибудинкову територію
подвійну вартість, попри гучні заяви Кличка, що цей тариф (єдиний,
який визначає місцева влада) підвищуватися не буде.
У відповідь на це незаконне,
антисоціальне
розпорядження

наша команда підготувала проект
рішення про скасування підняття
тарифу. Але Кличко послідовно не
ставив це питання на розгляд Київради.
Врешті-решт його більшість
разом з так званими «опозиційними силами» провалила наш проект.

Проект рішення про закріплення «безхазяйного»
майна за відповідними балансоутримувачами
В Києві сьогодні справжній
безлад у питанні розподілу відповідальності за комунальні мережі. У
разі виникнення аварії, її ліквідація
суттєво затягується через з’ясування питання: «хто відповідає за
це майно, і хто має його ремонтувати?». Та найбільше проблем
з’являється тоді, коли з’ясовується, що деякі труби тепло- або водопостачання, стоки відведення
дощової води та інші об’єкти інф-

раструктури взагалі не мають офіційного власника та знаходяться
поза балансом утримання комунальних підприємств. Відповідно,
міські служби відмовляються їх
ремонтувати та доглядати, а місцеві мешканці залишаються сам
на сам з наслідками аварій, поки
комунальники граються між собою
у “бюрократичний пінг-понг». Наш
проект рішення пропонує раз і назавжди усунути цю проблему.

Рішення щодо взяття на баланс відповідних
комунальних служб «безхазяйних»
дитячих майданчиків
На сьогоднішній день у столиці існує маса дитячих майданчиків, які знаходяться у занедбаному
стані через те, що вони не перебувають на балансі відповідних комунальних служб. Як правило, їх
відкривають лише заради передвиборчого «піару», не забезпечивши
офіційне введення в експлуатацію,
і в подальшому їх ніхто не утримує.
Наше рішення передбачає передачу таких об’єктів на баланс відповідних комунальних підприємств,
які мають утримувати їх у належному стані та проводити належні ремонтні роботи. Також документом

передбачається заборонити політикам писати свої прізвища на інформаційних стендах на території
дитячих майданчиків. Після тривалого спротиву більшості депутатів
Київради, у грудні 2018 року вдалося дотиснути ухвалення цього важливого рішення.
Однак Кличко, як голова виконавчої влади в Києві, досі відмовляється забезпечити належну
реалізацію цього рішення Київради. Більше того, він сам зі своїми
депутатами продовжує незаконно
розміщувати власну політичну рекламу на дитмайданчиках.

ЯК ДЕПУТАТИ-ДЕРИБАНЩИКИ НАМАГАЮТЬСЯ
ЗНОВУ ПРОЛІЗТИ В КИЇВРАДУ
Зараз кияни можуть спостерігати, як багато одіозних депутатів Київради почали позиціонувати себе представниками так званих «нових» або «опозиційних» політичних проектів. Утім, насправді вони роками в стінах Київради, фактично
будучи частиною кличківської влади, розкрадали бюджет та
землю столиці.
Ті, хто роками голосували за бюджетний та земельний «дерибан», зараз розповідають киянам, що вони проти знищення зелених зон, незаконної забудови столиці, розкрадання коштів міського бюджету, і навіть іноді злегка нібито критикують Кличка. Така
ж риторика у лідерів їхніх нових «партій», які під своїм брендом
заводять до Київради цих депутатів-корупціонерів. Ці різноманітні
відомі особистості, які сьогодні палко розповідають, як вони люблять киян і столицю, чомусь лише перед виборами прокинулися і
побачили корупцію Кличка та почали малювати різноманітні «стратегії порятунку Києва».
Для того, щоб ви зрозуміли рівень цинізму цих «борців» за
Київ та окремих так званих «нових облич», наведемо декілька показових голосувань депутатів, яких вони знову ведуть до Київради.
Адже лише завдяки кільком таким голосуванням можна вивести
з бюджету Києва мільярди гривень або забудувати незаконними
висотками десятки гектарів зелених зон столиці.
Приміром, за перекладання боргів ахметівського Київенерго на
плечі киян, в сумі 2,5 мільярдів гривень (внесення змін до рішення
№834/4898), голосували депутати фракцій «Солідарності-УДАР»,
«Самопомочі» та «Єдності». Тепер ці депутати йдуть до Київради
від партій «Перемога Пальчевського», «Голос», «Батьківщина», «За майбутнє», «ЄС», «Єдність Омельченка» та «УДАР».
Або візьмемо голосування за незаконні детальні плани територій, за допомогою яких Кличко нищить Київ. Так, за ДПТ по мікрорайону Нивки рішення (№ 725/725), за допомогою якого зараз незаконно забудовують 61 гектар землі (де забудовник - друг і партнер
Кличка Ігор Ніконов - хоче «втулити» в порушення Генерального
плану Києва понад 70 багатоповерхових будинків), голосували: депутати фракцій «Батьківщини», «Єдності», «Солідарності-УДАР».
Тепер ці депутати йдуть від «Перемоги Пальчевського», «Батьківщини», «ЄС», «Єдність Омельченка», «ОПЗЖ» та «УДАР».
За рішення про незаконну забудову Оболонської площі (рішення № 272/272), де зараз прямо над станцією метро «Оболонь»
будують «висотку», проти якої активно протестує місцева громада, голосували: депутати фракцій «Самопомочі», «Єдності», «Солідарності-УДАР». Тепер ці депутати йдуть від «Голосу», «Перемоги Пальчевського», «За майбутнє», «Батьківщини», «ЄС»,
«Єдність Омельченка» та «УДАР».
Прізвища всіх цих депутатів ви легко можете знайти на
сайті Київради за номером рішення.
Тому закликаємо киян звертати увагу не на дорогі глянцеві листівки з так званими «досягненнями» цих депутатів
(скільки лавочок вони поставили, дитячих майданчиків відкрили, під’їздів пофарбували тощо), а на їхні голосування у
Київраді, що є єдиним справді об’єктивним показником їхньої
роботи як депутатів.
Саме над цим питанням варто насамперед задуматися виборцеві, перед тим, як ставити позначку в бюлетені.

ПРОДАЖНІ СОЦІОЛОГИ І МІФ ПРО НЕПРОХІДНІСТЬ ПАРТІЇ «КОМАНДА ЛЕВЧЕНКА «НАРОДОВЛАДДЯ»
В Україні впродовж багатьох років перед кожними виборами олігархи використовують фейкові соціологічні дослідження як інструмент для
формування уподобань виборців, аби завести у
владу своїх людей. Наша команда як ніхто інший
стала жертвою цих соціологічних маніпуляцій.
Юрій Левченко ще в січні публічно заявив,
що він та його команда буде балотуватися до Київради. Однак на зустрічах кияни нас постійно запитують, чому нашої партії та кандидата в мери
Юрія Левченка не було в соцопитуваннях?
Соціологічні служби в своїх опитуваннях
вперто не зазначали прізвища Левченка та партії «Команда Левченка «Народовладдя», яка
балотується до Київради. На прикладі соцопитувань по Києву найвідомішої соціологічної служби
«Рейтинг» відкриємо правду про продажних соціологів. Ми отримали докази того, що останні півроку, проводячи свої опитування, вони умисно
не зазначали прізвища Левченка серед кандидатів на посаду мера Києва.
23 вересня в розпал виборів представнику
нашої команди Вадиму Кудовбенку зателефонували і запропонували взяти участь у соцопитуванні, яке проводиться «для Рейтингу». Але,
серед переліку партій та кандидатів на міського голову, який йому запропонували, не було ні
«Команди Левченка «Народовладдя», ні самого
Юрія. Пощастило, що мобільний Вадима автоматично записує всі телефонні розмови, і даний
запис Юрій Левченко опублікував на своїй сторінці у фейсбуці. До цього випадку, в нас нако-

пичилась низка інших доказів маніпуляцій соціологів. Так, після чергових «рейтингів» ще в кінці
травня Юрій Левченко особисто зателефонував
директору соціологічної групи «Рейтинг» Олексію Антиповичу й запитав, чому його кандидатуру не ставлять в опитувальник? Директор «Рейтингу» тоді пояснив, що начебто не знав про те,
що Левченко буде балотуватись і пообіцяв, що
ОБОВ’ЯЗКОВО внесе його прізвище і нашу партію в наступне опитування. Додатково до цієї
розмови Юрій Левченко направив рекомендований лист «Рейтингу» із офіційним повідомленням, що він та його команда буде балотуватися
на міського голову та до міської ради. Але потім
було наступне опитування «Рейтингу», куди Левченка і нас, попри обіцянку, знову не вставили, а
директор «Рейтингу» після того взагалі перестав
брати слухавку від Левченка. Проте в цих опитуваннях, наприклад, був Олександр Омельченко,
який балотувався на парламентських виборах
минулого року на тому ж окрузі, що й Левченко,
де екс-мер Києва набрав втричі менше голосів
киян, ніж Левченко.
Також у цих опитуваннях були, наприклад,
депутати минулого скликання, які отримали суттєво менше Левченка на своїх округах у Києві.
Доходило до смішного, були навіть кандидати, які
взагалі не заявляли, що планують балотуватись
на міського голову, і як ми бачимо зараз, взагалі
не беруть участь у виборах. Після того, як Юрій
Левченко опублічив ці факти у фейсбуці, група
«Рейтинг» таки була змушена вставити його та

нашу команду в результати опитування. Але все
одно, Левченка записали самовисуванцем, дали
неповну назву партії, а цифри, судячи з усього,
намалювали «зі стелі». Нашій команді приписали 0.6%, що з точки зору об’єктивного статистичного аналізу - просто абсурдно. Адже 0.6%
складає близько 5 тисяч голосів по всьому Києву, в той же час, на парламентських виборах
минулого року Левченко в одному лише Шевченківському районі набрав майже 18 тисяч
голосів. Тобто, якщо тільки у Шевченківському
районі за «Команду Левченка «Народовладдя»
проголосують навіть не 18 тисяч, а нехай 14 тисяч киян (гірший варіант), а у всіх інших районах
не буде жодного голосу - то це все одно вже означає мінімум 1.5%. А загалом, для того, щоб
подолати 5% бар’єр до Київради, політичним
партіям потрібно набрати приблизно 45 тисяч
голосів. Таким чином, якщо за партію «Народовладдя» в Шевченківському районі проголосує 14 тисяч виборців, то щоб подолати
5%, нам достатньо буде набрати в середньому по 3500 голосів в кожному іншому районі,
або лише по 30 - 35 голосів з дільниці. Отже,
проста арифметика чітко розбиває міф про «непрохідність» нашої команди та ілюструє всю продажність так званих соцопитувань.
Тому не ведіться на всі ці маніпулятивні
«опитування» і дешеві прийоми на кшталт «голосуйте за менше зло, щоб ваш голос не пропав»,
які перед кожними виборами розігрують перед
виборцями. Шукайте добро - гідних кандидатів.

НОВІ ПРАВИЛА: ЯК ГОЛОСУВАТИ НА ВИБОРАХ 25 ЖОВТНЯ
Цьогорічні місцеві вибори пройдуть за новою
виборчою системою. Партії висуватимуть єдиний
список по місту Києву, з якого формуватимуть районні виборчі списки для кожного округу. Текст
виборчого бюлетеня, як зазвичай, включатиме в
себе перелік партій із зазначенням кандидата під

рет номер кандидата із запропонованого переліку.
Вписувати номер кандидата не обов’язково, адже
позначка за партію в лівому квадратику - це вже
голос за весь список.
Вибори міського голови Києва знову відбудуться в 2 тури.

першим номером в єдиному списку цієї партії, і
нововведення - пронумерований перелік декількох кандидатів, висунутих кожною партією у вашому районі. Виборець обиратиме партію, за яку
голосує, і також має можливість вписати у трафа-

Зверніть увагу. Перший тур виборів мера відбудеться одночасно з виборами депутатів Київради. Щоб не втратити голос, у першому турі варто
обирати не «менше зло», чи «прохідних», як вам
з олігархічних телеканалів розповідають продажні
політтехнологи, а ту кандидатуру, яка відповідає
вашому світогляду. В іншому випадку, Ви не отри-

маєте навіть шансу, що в другому турі буде гідний
кандидат, який, зрештою, може перемогти навіть
розпіарених корумпованих боксерів. За «менше
зло» Ви завжди встигнете проголосувати у другому турі, якщо туди не потрапить добро.
Важливо! Як з’ясувати, чи дійсно кандидат у мери планує після виборів працювати на
киян, у разі, якщо він таки не переможе?
Для цього достатньо поглянути, чи очолює
такий кандидат партійний список своєї партії до
Київради та чи взяв на себе публічне зобов’язання працювати у Київраді депутатом у разі програшу на мерських виборах. Якщо ж кандидат не очолює свій список, чи не зробив такого публічного
зобов’язання перед виборцями, значить він (чи
вона) навіть не планує працювати на благо киян
у стінах Київради рядовим депутатом. І не хоче
брати на себе відповідальність за тих негідників,
кого під своїм ім’ям веде до Київради!
Юрій Левченко наразі єдиний з кандидатів
на міського голову, хто взяв на себе таке публічне зобов’язання.

НАРОДОВЛАДДЯ - ПАРТІЯ ЯКА ФІНАНСУЄТЬСЯ НАРОДОМ
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. Водночас,
навіть невеликі внески, якщо їх зроблять тисячі
звичайних українців, дають нашій команді шанс
взяти участь у виборах, а відтак і шанс для громади делегувати до Київради людей, які захищатимуть саме її права та обстоюватимуть її інтереси.
Завдяки масі маленьких внесків нам вже
вдалося зібрати кошти на грошову заставу
для участі у виборах до Київради та виборах міського голови Києва у розмірі 940 тисяч гривень. Для нашої політичної сили це було
надзвичайно складним завданням, але завдяки
підтримці багатьох звичайних киян ми отримали можливість взяти участь у виборах. Щиро
дякуємо всім нашим прихильникам, які зробили
свій внесок у цю важливу справу! Тепер таким
же чином наша політична сила збирає кошти 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? Отож, прийшовши до влади, вони будуть «відробляти» ці гроші для своїх
олігархічних спонсорів. 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.
Окремо хочемо наголосити на тому, що
газету, яку ви зараз читаєте, своїми силами
розробили члени нашої організації. Єдине, на
що потрібні кошти - це на її друк. Вартість одного примірника газети, в залежності від тиражу, складає близько 50 копійок. Навіть пожертва в 50 гривень допоможе надрукувати
додаткові 100 примірників газети. Тому тираж
- безпосередньо залежить від вас.
Оскільки дана газета - єдиний спосіб донести правдиву інформацію киянам про нашу ко-
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манду, закликаємо вас долучитися до збору коштів і отримати шанс на гідне представництво у
київській міській владі. Детальна інструкція, як
це можна зробити, розміщена на нашому сайті
https://narodovladdia.com/donate
Якщо Ви є клієнтом ПриватБанку, то внести
допомогу на нашу виборчу кампанію займе у вас
менше хвилини, використовуючи систему «Приват24». Ви можете скористатися або QR-кодом
у мобільному додатку Privat24; або
вписати нашу назву «Народовладдя» чи код 43694847 на сайті «Приват24» у розділі «Мої платежі»; або
скористатися будь-яким терміналом Приват Банку, і в полі для пошуку також вписати нашу назву
«Народовладдя» чи код 43694847.
Якщо Ви НЕ є клієнтом ПриватБанку, то
Ви можете: або скористатися будь-яким терміналом ПриватБанку, авторизувавшись без
картки, і в полі пошуку платежів вписати нашу
назву «Народовладдя» чи код 43694847; або
переказати кошти через касу, чи інтернет-банкінг будь-якого іншого банку на наш рахунок:
UA503052990000026008006225947

