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VIII скликання 
Голова партії «НАРОДОВЛАДДЯ»: 

Знаєте у чому одна з головних проблем України? 

Вона у Верховній Раді, яка представляє інтереси 
1% найбагатших, а не більшості українського 
народу. 

Вона у тому, що людей чесної праці тримають за 
стінами парламенту, а в його стінах засідають 
представники олігархії. У коридорах влади, 
захопленої ними, ми залишаємось непочутими, 
незручними і небажаними. Але ми не будемо чекати 
запрошення. 

Ми – ті, хто годує і одягає, лікує і захищає 
Україну, і ми - ті, хто має нею керувати. 
Ми – партія, що представляє інтереси людей 

праці - Народовладдя, висуваємо правозахисника у 
сфері трудового права та профспілкового лідера 
Ігора Токовенка кандидатом у народні депутати від 
Північної Херсонщини на виборах 31 жовтня 2021 
року для того, щоб Ви отримали у Верховній Раді 
України свій голос. 

 

НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВІ ДОСЯГНЕННЯ: 

Шановні мешканці Херсонщини! 

Я, Ігор Токовенко, народився в маленькому місті 
на Придніпров'ї в сім’ї вчителя та провізора      
9 лютого 1991 року. 

Вищу освіту здобув у Дніпровському 
національному університеті. Магістр права. 

Суспільно-політичною діяльністю почав 
займатись зі старших класів. Перший мітинг 
організував у 16 років. Незаконну забудову, проти 
якої було спрямовано мітинг, було зупинено.  
З третього курсу університету захищаю трудові 

права найманих працівників, заснувавши проект 
«Юридична підтримка праці». 

 З 2013 по 2016 – працював юристом у ТОВ 
«Алло», Адвокатському об’єднанні «Ассирія», ПАТ 
«Дніпроважпапіргірмаш». 
З 2015 – заснував та надаю юридичну підтримку 

ряду справжніх дієвих профспілок, зокрема 
Профспілці гірничо-металургійного комплексу, 
Профспілці працівників медицини і фармації 
«Громадське здоров’я». 

 

УКРАЇНА МОЖЕ БУТИ ІНШОЮ!  

Ігор захищає трудові права в судах і на робочих 
місцях – і він захищатиме Ваші права у Верховній 
Раді. Про це красномовно кажуть його досягнення: 
ü 16 поновлених на роботі за рішеннями судів 
незаконно звільнених працівників; 

ü 1000 збережених робочих місць; 

ü більше 1 мільйона гривень стягнутих через суди 
на користь працівників; 
ü більше 100 мільйонів гривень заборгованих 
працівникам зарплат було виплачено; 
ü більше ніж на 1 мільярд гривень на рік 
збільшилась зарплата більш ніж 30000 працівників 
завдяки співорганізованим Ігорем акціям та 
колективним трудовим спорам; 

ü разом зі мною як народним депутатом та 
незалежними профспілками зірвав спробу урізати 
трудові права у попередньому скликанні 
Верховної Ради України. 

 

ІГОР ТОКОВЕНКО 
 



УКРАЇНА НАШИХ МРІЙ МОЖЛИВА! 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Я виріс у маленькому місті у бідній сім'ї. У школі я 
мріяв про те, що одного дня я матиму сили зробити 
так, щоб бідності більше не було, а ті, хто винні в ній, 
були покарані. Тому що якщо людина, яка чесно і 
важко працює, бідна, значить у цьому хтось винен.  

Про що я мріяв у студентські роки? 

Я мріяв про те, що стану юристом і буду захищати 
тих, кого майже ніхто не хоче захищати - людей праці. 
І ця мрія збулась! Тепер я захищаю працівників: 
поновлюю їх на роботі, допомагаю їм добитись 
підвищення зарплати та гідних умов праці... 

...але цього мало! Тому що поки владою є ті, хто 
грабує нас, поки вони пишуть закони для нас, доти 
грабувати нас буде законно. 
Тому моя мрія має здійснитись. Ми маємо разом 

збудувати країну наших спільних мрій, у якій буде 
добре жити мільйонам, а не мільярдерам. 

Я мрію про те, що одного дня мільйони українців 
повернуться з-за кордону, і для кожного з них 
знайдеться гідне робоче місце. 

Я мрію про те, що їхні сім'ї знову будуть разом, і ми 
будемо виїжджати в інші країни тільки в мандри і для 
того, щоб навчити та допомогти. 

Я мрію про те, що кожного дня мільйони українців 
будуть прокидатись із впевненістю в завтрашньому 
дні. 
Із впевненістю, що завтра у них буде житло і 

робота, освіта і перше робоче місце у їхніх дітей, а 
якщо хтось занедужає, ним буде опікуватись 
найкраща в світі медицина, безкоштовна для кожного. 

Я мрію про те, що ми матимемо високі зарплати, а 
не лише ціни. Зарплати, які будуть дозволяти жити, а 
не виживати, достатні для того, щоб народжувати 
дітей і показати їм світ. 

Я мрію про те, що українцям більше ніколи не 
доведеться працювати на двох роботах, а робочий час 
скоротиться зі збереженням зарплати, щоб ми могли 
жити, а не лише працювати. 

Я мрію про те, що Україна стане однією з 
найсильніших держав, а українці – одним з 
найбагатших народів світу. 

Хтось скаже, що я мрійник. Але я не один.  

Нас мільйони. Та на шляху до втілення наших мрій 
стоять мрії мільярдерів. 

Лікарні і школи закриваються тому, що будуються 
їхні палаци. Наші зарплати і пенсії знецінюються, а 
тарифи зростають для того, щоб наповнювались їхні 
банківські рахунки. Все через те, що в парламенті 
засідає їхня прислуга. 

 

Час це змінити! Разом!            
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Чи віримо ми в це? Так! 

Ми віримо, що Україна може бути іншою. 

Що держава може працювати на більшість народу, 
а не на 1% найбагатших. 

Що одного дня кожен із нас чесною працею зможе 
заробити на гідне життя своєї сім’ї і для цього не 
доведеться поневірятись по світах чи 
перепрацьовувати. 

Що люди, які десятками років важкої праці 
збудували цю країну, не будуть змушені жебракувати, 
щоб оплатити комуналку, а отримають від держави 
належний захист, підтримку та повагу. 
Що нам не доведеться більше витрачати левову 

частку заробленого на те, щоб тарифами скидатись на 
нові маєтки для олігархів. 

Що якісне лікування кожного громадянина буде 
можливе в Україні, а ті, хто роками розвалював нашу 
медицину і нашу освіту, нашу економіку і нашу країну 
заплатять за все сповна. 
Що Україна стане гравцем, а не пішаком чи 

розмінною монетою на геополітичній шахівниці. 

Що ми будемо вдячні долі за те, що ми народились 
в Україні і будемо щасливі прожити все наше життя тут 
– в найкращій у світі країні, яку ми передамо нашим 
дітям. 

Для того, щоб збудувати Україну мрій мільйонів, а 
не мільярдерів, потрібно повністю змінити 

спрямованість державної політики, зокрема: 

1. Повернути у загальнонародну власність вкрадені 
олігархами стратегічні підприємства. 

2. Постачати електроенергію, тепло, газ і воду 
населенню по собівартості, а не висмоктаній з пальця 
«ринковій ціні», оскільки єдиним власником 
українських надр є український народ. 

3. Збільшити видобуток природного газу для того, 
щоб позбутись залежності від імпорту, адже Україна 
має другі в Європі поклади газу. Знизити ціну газу до 
2,5 - 3,5 грн/кубометр. 

4. Створити доступну кожному громадянину мережу 
якісних медичних закладів. 

5. Запровадити просту процедуру відкликання 
депутатів усіх рівнів та виборність суддів народом.  

Повну програму читайте тут:  

narodovladdia.com/tokovenko 

«Народовладдя» - це єдина в Україні партія 
збудована, керована і фінансована народом. Ми не 
маємо і ніколи не будемо мати олігархічних чи 
корупційних надходжень. Тому висування і перемога 
кандидата від людей праці стане можливою тільки 
завдяки Вашим пожертвам: narodovladdia.com/donate 

А НЕ МІЛЬЯРДЕРІВ! 
 

ЧАС ВТІЛЮВАТИ МРІЇ МІЛЬЙОНІВ, 
(097) 696-63-54 


