
СЕРГІЙ ВАСИЛЮК

НАРОДОВЛАДДЯ
кандидат до Верховної Ради по округу №197 від 

УКРАЇНА МОЖЕ БУТИ ІНШОЮ!

31 жовтня на вашому 197-му виборчо-
му окрузі відбудуться проміжні вибори на-
родного депутата України. Ви обиратимете 
свого представника у Верховній Раді Украї-
ни, й ми маємо честь запропонувати вам 
кандидатуру Сергія Василюка та спільно 
з вами розбудовувати принципово нову 
для України політичну партію – «Наро-
довладдя». За нами не стоять олігархія та 
корупціонери, ми – єдина політична сила, 
яка фінансується виключно за рахунок по-
жертв звичайних українців. На цих вибо-
рах разом ми маємо можливість здобути 
справжній народний мандат до Верховної 
Ради, що стане першим кроком до очищен-
ня нашого парламенту від прислужників 
олігархії. Долучайтеся до наших лав!

Перемога українського народу на 197 
окрузі стане поштовхом до його перемо-
ги над олігархічно-корупційною системою, 
яка окупувала Україну!

Шановні мешканці Черкащини!

           СЕРГІЙ ВАСИЛЮК 
Народився 9 червня 1983 року. 

Має коріння на Черкащині. Він – гро-
мадський діяч, волонтер, природо-
захисник, а також митець, лідер ві-
домого гурту «Тінь Сонця». Закінчив 
Національний педагогічний універси-
тет ім. М.П. Драгоманова.

Учасник та співорганізатор чис-
ленних мистецьких просвітницьких 
заходів по всій Україні, в тому чис-
лі й на Черкащині, де неодноразово 
брав участь у таких патріотичних за-
ходах, як фестиваль на честь Тараса 
Шевченка «Ше.Фест» і щорічні вша-
нування героїв національно-визволь-
ної боротьби на теренах Черкащини, 
зокрема, повстанців Холодного Яру.

Одружений, виховує двох синів. Політична партія «Народовладдя»

Всього цього можна буде  досягти, 
коли влада працюватиме в інтересах біль-
шості українського народу, а не на власне 
самозбагачення, як зараз. Наш з вами пер-
ший, по-справжньому народний мандат, 
стане суттєвим кроком на шляху до справді 
гідного життя більшості українців у своїй 
власній державі.

КЛЮЧОВІ ЦІЛІ НАШОЇ БОРОТЬБИ:
• Ліквідація прірви між 1% найбагатших 

та більшістю українського народу - гідне 
життя для всіх українців;

• Справжнє народовладдя - надання 
українцям можливості впливати на владу 
постійно методами прямої демократії;

• Побудова правової держави, в якій закон 
буде один для всіх та влада матиме справ-
ді нульову толерантність до корупції;

• Захист національних інтересів. 
Повну програму читайте тут: Повну програму читайте тут: narodovladdia.com/programnarodovladdia.com/program



Коли голова партії «Народовладдя» Юрій Левченко був народним депутатом України 
VIII скликання, жодне його голосування не було проти інтересів більшості українського 
народу, а всі подані ним законопроекти та тисячі поправок були в інтересах саме пере-
важної більшості українців.

Саме так діятиме й Сергій Василюк, будучи Вашим народним депутатом!

Як має працювати справжній народний депутат
• Голосувати на користь більшості своїх виборців, а не панівної олігархії та власної кишені;
• Завжди бути відкритим для своїх виборців, для громади;
• Подавати законопроекти та поправки в інтересах переважної більшості українського народу;
• Робити все можливе для того, щоб не допускати ухвалення антинародних законопроектів;
• Вимагати від виконавчої влади забезпечення прав, інтересів та потреб громадян, якнай-

швидшого вирішення проблем виборців, спрямування бюджетних ресурсів на вирішен-
ня нагальних проблем громади, контролювати прозорість використання цих ресурсів.

Юрій, спільно зі своєю командою, підготував та за-
реєстрував майже три сотні законопроектів, більшість 
з яких мають на меті досягнення соціальної справед-
ливості в Україні. Наприклад, мова йде про проекти, 
спрямовані на деолігархізацію економіки, повернення 
у народну власність стратегічних підприємств, ліквіда-
цію масштабних схем виведення капіталу з України в 
«офшори», запровадження справедливого оподатку-
вання за принципом «чим більші доходи – тим більші 
податки», справжнє зняття депутатської недоторкан-
ності тощо. 

Разом з незалежними профспілками зірвав у попе-
редньому скликанні Верховної Ради спробу урізати 
трудові права звичайних найманих працівників. 

Депутатська приймальня була завжди відкритою 
для всіх та оперативно опрацьовувала звернення 
кожного заявника, а Юрій особисто вичитував кожне 
своє звернення перед відправкою.

Юрій Левченко
голова партії «Народовладдя»,

народний депутат України VIII скликання

Ми відкриті для всіх, хто поділяє 
наші принципи та прагне змінити си-
туацію в країні на краще для більшості 
українського народу. Тому запрошує-
мо долучатися до розбудови «Наро-
довладдя» - партії, яка працює в ін-
тересах мільйонів, а не мільярдерів.

Якщо Ви готові долучитися до 
нашої команди, або можете допо-
могти на волонтерських засадах 
в будь-який інший спосіб: агітува-
ти, бути членами виборчих комісій 
тощо, запрошуємо заповнити від-
повідну форму за цим посиланням:  
narodovladdia.com/join або зателефо-
нувати до нашої приймальні.

У відповідності до наших осново-
положних принципів, ми ведемо цю 
виборчу кампанію виключно за ра-
хунок пожертв звичайних громадян. 
Зверніть увагу, що й зараз ми звер-

Долучайтеся до команди «Народовладдя»!

РАЗОМ – СИЛА!
(067) 473-86-60, (093) 540-87-03  (прийом дзвінків 11:00-18:00 у робочі дні)

таємося до Вас не зі 
сторінок дорогої кольо-
рової газети (як деякі 
псевдонародні партії та 
кандидати), а шляхом 
чорно-білої листівки. 
Отже, саме від Вас зале-
жить, хто переможе на 
виборах: ставленик олі-
гархату, чи представник 
саме Ваших інтересів. 
Тому, якщо у Вас є мож-
ливість допомогти нам 
фінансовими пожерт-
вами, ось посилання, 
за яким це можна зро-
бити: narodovladdia.com/donate Кожен, навіть 
найменший внесок важливий, адже в олігархії 
мільярди, але нас – мільйони. І тому, коли україн-
ський народ об’єднається у своїй власній масовій 
народній партії, то він здолає олігархію!

Ваш Сергій Василюк


