


Чи подобається вам те, що сьогодні 
відбувається в Україні?

Можливо, 1-2 відсотка людей ска-
жуть: «Так». Це ті, хто належить до 
олігархічного клубу, влади, систе-
ми, яка обслуговує інтереси дуже 
маленької групи осіб, яка, втім, при-
брала до своїх рук 90% українських 
багатств.

Але більшість скаже: «Ні». Це зовсім 
не та держава, яку ми мріяли отри-
мати після Революції Гідності.

Ця більшість – ми з вами. Середній 
клас, з доброю освітою, інженери, 
освітяни, робітники усіх галузей, 

підприємці, ІТ-шники, солдати та ме-
дики, фермери та селяни, жителі За-
ходу, Сходу, Півночі і Півдня. Прості 
українці, які вимагають від держави 
не так багато.

Вимагають єдиних для всіх правил 
гри.Захисту своїх прав. Справедли-
вих судів. Можливості ЖИТИ ВПЕВ-
НЕНО і працювати в себе вдома, а 
не шукати кращої долі за кордоном. 
Вимагають Гідності.

Протягом останніх 20 років влада в 
Україні була сконцентрована в руках 
невеликої групки олігархів. Кілька 
найбагатших людей захопили моно-
полію на засоби масової інформації, 

ПЕРЕДМОВА
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Податки

 Позбутися олігархів при владі можливо. Для цього необхід-
но створити чесну конкуренцію в політиці. Запровадити відкриті 
партійні списки, заборонити політичну і бордову рекламу під час 
виборів та скасувати депутатську недоторканність. Я знаю, як це 
функціонує зсередини, і добре розумію, як це все треба злама-
ти та перезавантажити. І ми йдемо на вибори, щоб це зробити: 
позбавити олігархів монополії на економіку, монополії на форму-
вання влади, монополії на ЗМІ, і монополії на політику. Необхідно, 
щоб Верховна Рада перестала бути олігархічним клубом, а  стала 
представляти інтереси суспільства»

Юрій Дерев’янко,
кандидат в Президенти України,  

народний депутат, один із лідерів партії «ВОЛЯ»

сконцентрували у своїх руках 80% 
промисловості та бізнесу, з їх кише-
ні фінансуються майже всі політичні 
партії. На Майдані ми штурмували 
цю систему знизу, але тільки тоді, 
коли ми виб’ємо олігархів та їхніх 

прислужників із владних кабінетів, 
ми зможемо побудувати дійсно єв-
ропейську Україну.

Президентські та парламентські ви-
бори 2019 року – це наш шанс на змі-
ну системи.



Юрій Дерев’янко народився 1973 
року в місті Надвірна на Франків-
щині. Має дві вищі освіти – еконо-
мічну та юридичну. Одружений, 
батько чотирьох дітей.

До роботи у Парламенті Юрій Де-
рев’янко впродовж 15 років за-
ймався підприємництвом. Вико-
ристовував інновації для стрімкого 
розвитку компаній у різних галу-
зях: IT, фармацевтика, нерухомість, 
поліграфія, торгівля металом та 
мультиплікація (компанія «Борис-
фен-Лютес» стала одним з найбіль-
ших виробників анімації). 

Створюючи успішні інноваційні біз-
неси, у 24 роки став мільйонером.

Дерев’янко є першим в Україні, хто 
запропонував перехід від паперово-
го документообігу до електронних 

інформаційних систем. В кінці 90-х 
почав розвивати український ринок 
програмного забезпечення. IT-ком-
панії Дерев’янка розробляли елек-
тронні бази та реєстри для держав-
них установ та системи автоматизації 
звітності для приватних компаній. 

У 2006 році продає свій бізнес і по-
чинає займатися громадською та 
політичною діяльністю.

ЮРІЙ ДЕРЕВ’ЯНКО
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2010-2012 – депутат Івано-Франків-
ської обласної ради

2012-2014 – народний депутат Укра-
їни (виграв вибори на окрузі №87)

2013-2014 – бере участь у Громад-
ському секторі Євромайдану, спів-
засновник Реанімаційного Пакету 
Реформ, стає співавтором докумен-
тів про припинення вогню та про 
амністію учасників протестів

2014 – разом з активістами Євро-
майдану засновує партію “ВОЛЯ” 
(2015 року увійшла до ТОП-5 партій 
за результативністю місцевих вибо-
рів та кількістю отриманих мандатів)

2014 – виграє вибори до ВР (в окру-
зі №87 отримує один з найкращих 
результатів серед усіх депутатів-ма-
жоритарників – 70%) 

2017 –  партія “ВОЛЯ” об’єднується з 
партією “РУХ НОВИХ СИЛ Михайла 
Саакашвілі”. Дерев’янко стає одним 
з її лідерів. 

Жовтень 2017 – березень 2018 – 
виступає одним з ініціаторів дов-
гострокової акції протесту біля 
парламенту. Вимоги: реформу-
вання виборчого законодавства, 
створення антикорупційного суду, 
скасування депутатської НЕДОТОР-
КАННОСТІ, ухвалення процедури 
ІМПІЧМЕНТУ. 

24 грудня 2018 –  під час Форуму 
команди Юрія Дерев’янка у Києві за 
участі 450 представників зі 100 міст 
України Юрій Дерев’янко заявив про 
вихід із політичного партнерства з 
Михайлом Саакашвілі. 19 обласних 
команд РУХУ НОВИХ СИЛ Михайла 
Саакашвілі та 90% депутатів місце-
вих рад підтримали таке рішення 
політика і вирішили продовжити по-
літичну діяльність у партії «ВОЛЯ».

27 січня 2019 – на Всеукраїнському 
з’їзді партії “ВОЛЯ” Юрія Дерев’янка 
висувають кандидатом у Президен-
ти УКраїни

ПОЛІТИЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ



Ми – політична партія 
«ВОЛЯ». Вірогідно, ви не 
чули про нас, або чули 
небагато. Не дивно, адже 

ми – антиолігархічна партія, і тому у 
нас немає своїх телеканалів, інтер-
нет-ЗМІ чи радіостанцій. Нас рідко 
кличуть на ефіри, тому що ми каже-
мо правду: різку та неприємну для 
багатьох. Ми ведемо свою діяль-
ність виключно за рахунок внесків 
людей, які нас підтримують – і ви-
трачаємо кошти не на рекламу, а на 
побудову мережі однодумців.

Ми утворилися в 2014 році на Май-
дані. Одразу з барикад Революції 
ми пішли у волонтери, на фронт, та в 
громадські ініціативи, щоб захисти-
ти свою незалежність та вибороти 
країну, про яку ми мріяли – сучасну, 
розвинену, правову, справедливу, 
європейську. Ми зупиняли неза-
конні забудови, виступали проти 
сутенерів у суддівських мантіях, ла-
мали «схеми» і «тєми»,  боролися за 
свободу слова та вільний доступ до 

інформації. Ми так прагнули змін, 
що стали змінами самі.

Ми возили допомогу на фронт, во-
ювали, боролися з корупціонерами 
на всіх рівнях влади, об’єднували 
прихильників і перемагали на міс-
цевих виборах. Ми розвивалися, 
щоб на парламентських виборах 
2019 року завдати олігархічній сис-
темі нищівного удару.

Стара корупційна система виявила-
ся сильнішою, ніж здавалося укра-
їнцям в 2014 році. Вона досі живе, 
змінивши обличчя, але не змінив-
ши своєї сутності.

Допоки ми розрізнені – ця систе-
ма буде перемагати. Але варто нам 
об’єднатися і вона не встоїть. Тому 
що нас більшість. Тому що не вони, 
а ми є Україною.

«ВОЛЯ» – це принципово нова для 
України політична сила європей-
ського типу. У нас немає «вождя», 
і місце в списку партії неможливо 
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ФОРМУЄМО КОМАНДУ ЛЮДЕЙ ВОЛІ
Люди ВОЛІ – активні українці, які розділяють ідеологію ВОЛІ та мають ВОЛЮ змінювати країну!
Це люди, які хочуть приєднатися до нашої політичної діяльності та самі готові йти у владу всіх рівнів.
У 2019 році партія “ВОЛЯ” братиме участь у президентських та парламентських виборах. А у 2020 
році – у виборах до усіх місцевих рад. Це наш шанс шляхом «тихої революції» змінити цю систему.  

Щоб перемогти разом з нами – тисніть кнопку ПРИЄДНАТИСЯ   
на сайті volya.ua або залишайте свої координати оператору гарячої лінії – 

0 800 333 010

купити. Депутати «ВОЛІ» в парла-
менті, обласних та місцевих радах, 
мери міст зайняли свої посади зав-
дяки наполегливій праці, підтримці 
людей та спираючись на задекла-
ровані партією цінності.

Якщо ви тримаєте в руках цю брошу-
ру – значить, наша мережа працює. І, 
можливо, коли ви ознайомитеся з на-
шими принципами, цілями, ідеями, 
ви теж захочете стати людиною ВОЛІ.

Ми переконані: косметичними ре-
монтами існуючу ситуацію в дер-
жаві не виправити. Нам необхідне 
повне перезавантаження системи 
влади. Необхідна перемога людей, 
не залежних від олігархів, не запля-
мованих корупційними скандалами, 
не пов’язаних круговою порукою.

Такі люди в Україні є. Це – ми з вами.

Нам нав’язують думку, що політика 
це брудна справа – щоб ми трима-
лися осторонь від неї та не заважа-
ли олігархам грабувати країну.

Нам говорять, що від нашу голосу нічо-
го не залежить – щоб посіяти зневіру.

Нам кажуть, що треба ще трохи по-
чекати – але ми говоримо: «Досить 
чекати. Необхідно діяти».

Шлях до змін не буває коротким. 
Ми усвідомлюємо, що змінити вла-
ду та олігархічну систему в Україні 
можуть лише ідейні люди, об’єднані 
у велику скоординовану мережу.

Ми здолаємо стару систему лише 
тоді, коли політична влада буде на-
лежати чесним та компетентним 
патріотам. Таким людям, як ви. Саме 
від вас залежить те, чи стане Укра-
їна по-справжньому європейською 
країною, в якій комфортно та без-
печно жити і працювати.

Долучайтесь до «ВОЛІ»! Ставайте 
частиною змін!

2015 РОКУ ВОЛЯ УВІЙШЛА ДО ТОП-5 ПАРТІЙ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 
ТА КІЛЬКІСТЮ ОТРИМАНИХ МАНДАТІВ

22  обласні 
організації

1000   
осередків партії

500депутатів  
в 143 місцевих радах

37% депутатів від партії  
ВОЛЯ – жінки

30років – середній вік  
партійця ВОЛЯ

9  голів  
громад



ЗЦю систему неможливо змінити, 
потрібно створити нову – позбави-
ти олігархів монополії на економіку, 
монополії на формування влади, 
монополії на ЗМІ та монополії на 
політику загалом.

НЕОКОНОМІКА
Демонополізація  
і тарифи ЖКХ
Монополії – це той інструмент, який 
щодня викачує кошти з кишень 
простих українців і перекладає їх 
на офшорні рахунки олігархів. Саме 
вони разом з вибудованими та ке-
рованими ними державними інсти-
тутами є тим гальмом, що не дає 
країні рухатися вперед. 

КОД НОВОЇ КРАЇНИ
ПРОГРАМА ЮРІЯ ДЕРЕВ’ЯНКА

 ліквідуємо штучні монополії 
і встановимо громадський 
контроль над природними 
монополіями, обмеживши 
їх рентабельність. Це дозво-
лить припинити тарифний 
грабунок людей. 

 забезпечимо рівний доступ 
до електричних, газових  
та інших інфраструктурних 
мереж та надр. 

Не менше 1% 
Державного 
бюджету – на 
розвиток малого  
підприємництва

1%
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Зменшимо  
податки  
Податковий тиск в Україні складає 
понад 43%. Держава вимагає від 
нас так багато податків, акцизів, 
мита і зборів, що значна частина 
підприємців абсолютно виправда-
но прагне залишатися в тіні.

Така податкова система ніколи 
не принесе швидкого економіч-
ного розвитку. Україна має ко-
лосальні економічні можливості, 
для реалізації яких підприємцям 
необхідно працювати легально. 
Ми реалізуємо ліберальну подат-
кову реформу, яка дозволить біз-
несу це зробити. Податкове на-
вантаження на економіку одразу 
зменшимо до 30%, а протягом 
каденції до 25% (з існуючих 43%), 
що в рази збільшить ріст ВВП та 
рівень життя громадян.

Доступні АВТО
Автомобіль – це не розкіш, а засіб для 
виживання, для заробляння грошей, 
така ж необхідна для життя річ, як те-
лефон чи компьютер. Саме тому ав-
томобілі в Україні мають бути доступ-
ними для кожної родини.

Автомобілі мають бути розмитнені 
на прийнятних для українців умовах. 
10% ставка розмитнення від вартості 
автомобіля не тільки вирішить про-
блему автовласників, яку створила 
влада, але й принесе в бюджет по-
над 23 мільярдів гривень за рік.

 

* 1 лютого 2019 року Юрій 
Дерев’янко зареєстрував 
в парламенті законопро-
екти №9518 та №9519 щодо 
спрощення оподаткуван-
ня транспортних засобів 
та встановлення ставки 
оподаткування 10% від 
вартості автомобіля. 

 

Ні – перевіркам  
та складній дозвільній  
системі
Податкові перевірки та бюрократія 
дозвільної системи не будуть вико-
ристовуватися державою, як спосіб 
тиску на бізнес* Для цього:

 у 3-4 рази скоротимо кіль-
кість дозвільних документів, 
кількість контролюючих 
органів та їх штат.

Як буде зменшуватися податкове
навантаження в Україні 

Фіскальний %

Фінальний етап
реформи 

30%
(25%)

20%15%

17%
5%

ПДВ

ПДФО ЄСВ
ЄСВ

Податок
на прибуток

на виведений
капітал

10%18% 22%
Персональний
накопичувальний
пенсійний фонд

10%
МИТНОГО ЗБОРУ – 
єдина умова при  
купівлі авто

Created by Fasobrun Jamil
from the Noun Project



 Встановимо заборону на 
фіскальні перевірки до ухва-
лення ліберального податко-
вого законодавства. 

* Партія «ВОЛЯ» розробила 
законопроект 9481, метою 
якого є стимулювання під-
приємництва та встанов-
лення тимчасової заборони 
податкових перевірок, що 
використовується владою 
для тиску на  бізнес.

 

Захистимо власність
Найбагатші європейські країни ста-
ли такими завдяки простому прин-
ципу: непорушності права власності. 
Коли люди знають, що недоторкан-
ність їхнього права власності гаран-
тована законом, вони можуть жити 
впевнено у завтрашньому дні. 

Сьогодні в Україні власність про-
стих громадян не захищена. Це 
буде змінено. Захист приватної 
власності стане головним пріори-
тетом в діяльності органів держави:

 встановимо покарання за  
махінації з реєстрами влас-
ності – 12 років ув’язнення 
для рейдерів та чорних реє-
страторів,

 бази даних на технологіях 
blockchain унеможливлять 
несанкціоновані зміни та  
забезпечать прозорість  
операцій,

 законодавчо встановимо 
передачу у власність меш-
канців багатоквартирних 
будинків земельної ділянки 
разом з прибудинковою те-
риторією.

Легалізація всіх  
видів економічної  
діяльності
Забезпечимо легалізацію всіх видів 
підприємницької діяльності, у тому 
числі обігу ринку криптовалют з 
нульовою ставкою оподаткування 
прибутку на 10 років.*

* таку норму передбачає за-
конопроект  № 9083-1, який  
у вересні 2018 року Юрій 
Дерев’янко вніс  у ВР 

 

Розвиток IT та умови  
для повернення  
мігрантів
В Україні існує величезний потен-
ціал для розвитку технологічних  
і цифрових галузей. Саме вони є 
майбутнім світової економіки та 
здатні створити велику кількість 
робочих місць. Але IT-компанії 
можуть вести бізнес з будь-якої 
країни світу...

Тому Україна має виграти конку-
ренцію за ІТ-підприємця, створив-
ши комфортні умови не тільки для 
бізнесу, але для життя молодих під-
приємців і фахівців з цифрових тех-
нологій саме в Україні. 

 Де буде добре ІТ-підприєм-
цю, там з‘являться нові ідеї і 
нові проекти!

0%
ПОДАТКУ  
НА ПРИБУТОК  
протягом 10 років

Created by Fasobrun Jamil
from the Noun Project
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 Де будуть підприємці,  
ідеї і проекти – туди  
прийдуть гроші. 

 Де будуть підприємці,  
проекти і гроші – там  
з‘являться робочі місця. 

Велика кількість робочих місць 
дасть можливість українцям жити і 
заробляти в своїй країні.

Цивілізований  
ринок землі
Ми проти дерибану землі. Власни-
ками землі можуть бути виключно 
громадяни України. Сільське гос-
подарство має спиратися на мале 
та середнє фермерство. Відкрити 
ринок землі можливо лише після 
здійснення таких кроків:

 захист права власності  
на землю,

 передача земель поза  
межами населених  
пунктів у власність  
територіальних громад,

 доступ фермерів  
до фінансових ресурсів  
для придбання землі,

 створення електронного 
майданчика для оренди та 
продажу землі.

 

Система збереження  
здоров’я
базуватиметься на:

 впровадженні ранньої  
діагностики стану здоров’я 
та популяризації здорового 
способу життя,

 страховій медицині, яка по-
ширюється на всіх громадян 
незалежно від статків та гаран-
тує повний пакет необхідних 
медичних послуг, як на пер-
винному рівні, так і у випадку 
важких чи специфічних хвороб.

 

Особисте управління  
пенсійними накопичення-
ми та спадкування пенсії
Трирівнева система пенсійного за-
безпечення:

 солідарна – обов’язковий 
внесок до загального  
пенсійного фонду,



 індивідуально-накопичу-
вальна – обов’язкові внески 
на персональні пенсійні  
рахунки кожної людини –  
законодавчо захищені  
від інфляції,

 добровільне пенсійне  
страхування.

ЦИФРОВА  
ДЕРЖАВА
Існуючі сьогодні в Україні держав-
ні інститути, весь державний апа-
рат, є громіздкою та неефективною 
надбудовою на олігархічному фун-
даменті. В цьому апараті хаотично 
переплетені радянська бюрократія, 
бездумні кальки з західних інститу-
тів, кланові інтереси та корупція.

Існуючий стан речей навіть не 
варто намагатися виправити. Його 
необхідно змінити докорінно, ра-
дикально і швидко. Це можливо 
завдяки сучасним технологіям, які 
зроблять роздутий чиновницький 
штат зайвим, а корупцію – фактич-
но неможливою. Відбудеться пе-
рехід до цивілізованих відносин 

між державою, як сервісним інсти-
тутом та громадянами, які є замов-
никами послуг.

Цифрова держава – це можливість 
для людини управляти державою 
та отримувати державні сервіси 
без контакту з чиновником через 
свій електронний кабінет у смарт-
фоні або комп’ютері.

Власний електронний кабінет 
та цифровий паспорт дозволять 
українцям замовляти послуги в 
органах державної влади, запису-
ватися на прийом до лікаря, спла-
чувати податки.

 

 

 

БЕЗКОШТОВНИЙ 
ІНТЕРНЕТ  

Встановимо безкоштовний ви-
сокошвидкісний бездротовий 
інтернет-зв’язок на всій тери-
торії України. Це забезпечить 
можливість кожному користу-
ватися послугами цифрової 
держави, брати участь у житті 
громади та держави через 
механізм електронних голосу-
вань з будь-якої точки світу
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ПЛАН  
ЗАВЕРШЕННЯ  
ВІЙНИ 
 
Сьогодні війна присутня ледь 
не в кожному домі. Нам обіцяли 
звершити її за два тижні, нато-
мість йде вже шостий рік бойо-
вих дій. Війна вигідна владі, тому 
що дозволяє списувати на неї 
свої провали і відсутність пози-
тивних змін у державі.

Україна веде війну в декількох ви-
мірах: воєнному, політичному, еко-
номічному, ціннісному. І перемогти 
ми можемо тільки поєднавши всі ці 
компоненти.

Наші кроки для завершення війни 
наступні:

 Побудуємо професійну ар-
мій за стандартами НАТО, як 
щодо озброєння, так щодо 
матеріального і фінансового 
захисту військових та їх сімей.

 Регулярна армія буде допов-
нена резервною армією. Чо-
ловіки 18-55 щороку  проходи-
тимуть двотижневий вишкіл і 
в разі потреби зможуть стати 
на захист своєї землі. 

 Військовий бюджет склада-
тиме не менше 5% ВВП, а його 
витрати будуть жорстко кон-
тролюватися.

 Втілимо комплексний план 
дій за участі міжнародних 
партнерів, який передбачає 
одночасну реалізацію полі-
цейської, військової місій та 
фінансування відновлення 



зруйнованих українських те-
риторій під контролем спіль-
ної цивільної місії.

 Через 3-5 років реалізації 
такого плану – проведення 
вільних виборів на звільне-
них територіях.

ПРАВО  
НА ЗАХИСТ
Встановимо право на захист себе 
та своєї родини за допомогою влас-
ної вогнепальної зброї. Як свідчить 
статистика, у країнах, що вже так 
зробили, рівень злочинності змен-
шився на 30-40%

ПОВЕРНУТИ  
ВЛАДУ НАРОДУ – 
ЕЛЕМЕНТИ ПРЯМОЇ 
ДЕМОКРАТІЇ
Більшість кандидатів у президенти 
обіцяють зміцнити владу – а отже 
надати ще більші повноваження 
корумпованій олігархічній систе-
мі та собі особисто. Натомість, я 
виступаю за норми європейської 
демократії, які максимально кон-
тролюватимуть владу і направлені 
на обмеження можливостей для 
корупції та зловживань. 

 Можливість  голосування 
через електронний кабінет  
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ЧЕСНІ СУДДІ

Навіть найкращі закони не ма-
ють сенсу, якщо їхнє дотримання 
не гарантує чесний та незалеж-
ний суд. Тому за законом будь-
який суддя автоматично буде 
звільнений з посади, якщо двічі 
на рік Європейський суд з прав 
людини скасовує його рішення. 
Це швидко приведе українське 
судочинство у відповідність до 
європейських норм.

Created by Fasobrun Jamil
from the Noun Project

50%
ЖІНОК  
У ВЛАДІ

дасть змогу голосувати 7 
мільйонам українців з 
а кордоном. 

 Встановимо систему виборів 
за відкритими партійними 
списками із забороною теле-
візійної та бордової політич-
ної реклами, відмінимо мажо-
ритарку.

 Ухвалимо Закон про ІМПІЧ-
МЕНТ – забезпечимо відпові-
дальність президента перед 
народом. 

 Створимо можливість голо-
сувати за відкликання депу-
татів, мерів та будь-яких поса-
довців, що не виконують своїх 
обіцянок та обов’язків. 

 Громадяни зможуть обира-
ти та відкликати суддів пер-
шої інстанції та керівників 
місцевих поліцій (шерифів) 
з числа місцевих мешкан-
ців  громадян, які пройшли 
фаховий відбір та відбір на 
доброчесність. 

Створимо можливості для жінок бути 
рівно представленими в українській 
політиці. Підтримаємо ухвалення за-
кону, який встановлює 50% квоти у 
виборчих списках політичних партій.



 Партія «ВОЛЯ»: 

0 800 333 010
Телефон гарячої лінії:

volya.ua

м. Київ, пров. Музейний, 2б

info@volya.ua

partyvolya

 Юрій Дерев’янко: 

derevyanko_yuriy
derevyanko.yuriy
yuriy.derevyanko
derevyankoyurii

derevyanko.io

yuriy@derevyanko.io

ЗРОБИ СВІЙ ВНЕСОК У МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ! – 
РОЗІРВИ КРУГОВУ ПОРУКУ ОЛІГАРХІВ!

Стара система відроджується рівно в 
той момент, коли політик  або партія 
беруть гроші в олігарха. Саме в цей 
момент всі громадяни стають заруч-
никами ще одного п’ятирічного циклу 
обману та використання країни в ін-
тересах олігархів, а не людей. 

В результаті вже 25 років ми бачимо 
в політиці тих самих людей, які тільки 
міняються місцями і стають то вла-
дою, то опозицією. Кожні вибори пе-
ретворюються на маніпуляційні шоу, 
що влаштовують олігархи та їхні пред-
ставники, які мають необмежені фі-
нансові ресурси та телеканали. 

Щоб розірвати олігархічну систему 
кругової поруки, нам потрібна Ваша 
допомога, у тому числі, фінансова. 

Партія “ВОЛЯ”, яка висунула Юрія 
Дерев’янка кандидатом на пост Пре-
зидента України, збирає добровільні 
внески на ведення виборчої кампанії.  

Кожна гривня, яку ми отримали від 
Вас, свідчить про Вашу підтримку ідей 
і цінностей, які ми сповідуємо, про 
важливість тієї роботи і боротьби, яку 
ми ведемо. 

Ми вдячні за будь-яку допомогу.  

Перерахуйте внесок через касу банку. 

Отримувач платежу:  
Політична партія «ВОЛЯ»  
код ЄДРПОУ: 37413211  
п/р: 26003052628485  
в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК  
Філія «Розрахунковий центр»  
МФО: 320649 

УВАГА! Під час здійснення добровіль-
ного внеску за допомогою платіжного 
доручення в банку необхідно мати при 
собі паспорт та ідентифікаційний код 

або зайдіть на сайт volya.ua та зробіть 
внесок он-лайн

Установа, що здійснила друк: ТОВ «ФОСЕНС». Тираж: 75000 примірників. Особа, відповідальна  
за випуск: А. В. Земськов. Замовник: кандидат на пост Президента України Ю.Б. Дерев’янко.


