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Боярчанин
Вадим Супрунов
Від Боярки до Ірпеня
захистимо зелені зони!

8 ПРИЧИН
ВІДДАТИ СВІЙ ГОЛОС
ЗА КАНДИДАТА З БОЯРКИ

Член політичної партії

suprunov.online
Офіційний сайт Вадима Супрунова

ЧОМУ ВАРТО ВІДДАТИ СВІЙ
ГОЛОС ЗА СУПРУНОВА
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ЦІКАВІ ФАКТИ
ПРО КАНДИДАТА

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ У
ВСІХ ЇЇ ПРОЯВАХ ТА НА ВСІХ РІВНЯХ
Корупція гальмує розвиток та вбиває інвестиційний
клімат України. Сильна, фінансово успішна та некорумпована Україна - це страшний сон будь-якого
ворога нашої ДЕРЖАВИ
ПІДТРИМКА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО
БІЗНЕСУ, СПРОЩЕННЯ УМОВ ЙОГО ВЕДЕННЯ
ТА ОПОДАТКУВАННЯ
Саме малий та середній бізнес наповнює місцеві
бюджети, створює робочі місця та рухає економіку.
Варто прислухатися до потреб бізнесу та
покращувати умови ведення бізнесу в Україні
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ
Корупція та нерівні умови ведення бізнесу
відлякують іноземний капітал. Ми змінемо це разом!
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ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ
Створення нових та підтримка існуючих
громадських ініціатив, орієнтованих на соціальний
захист населення. Як приклад, діяльність
Всеукраїнської Асоціації "Україна без Гепатиту"
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ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ НОВІТНІХ
ОСВІТНЬО-НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ДІТЕЙ
ТА МОЛОДІ
Сучасна молодь талановита та винахідлива. Нове
покоління зробить Україну науковим
центром Європи
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ЕКОЛОГІЯ
Екологія - найцінніший скарб України, який треба
зберігати та відновлювати для наступних поколінь!
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ЗАЛУЧЕННЯ СВІТОВИХ ІННОВАТОРІВ
Залучення до України провідних світових лідерів з
впровадження програм альтернативних видів
енергетики
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ПІДТРИМКА "ЗЕЛЕНИХ" СТАРТАПІВ ТА
ТЕХНОЛОГІЙ
Україна має всі підстави, щоб наші талановиті люди
зробили країну відомою у світі, сучасною,
прогресивною та екологічною державою

Лаконічна довідка про кандидата:
* Народився 04 жовтня 1974 р.
* Освіта вища, Національний технічний університет
України "Київський політехнічний інститут"
* Спорт в житті: дзюдо, регбі, парашутний спорт
* Підприємець, Генеральний директор
ТОВ "ПРОМІСТРУМ"
* Одружений, батько 2х дітей

1
2

НЕ ЗАБУДОВНИК
Це вже перемога, бо міста України втомились
від свавілля депутатів-забудовників. Київщину
необхідно звільнити від хаотичної забудівлі

ЗОЛОТА МЕДАЛЬ ТА
ДИПЛОМ З ВІДЗНАКОЮ
Бути досконалим - один із принципів Вадима
Супрунова. Цього принципу він буде
дотримуватись і у Верховній Раді України
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МІСЦЕВИЙ. КИЇВЩИНА - МІЙ ДІМ
Вадим Супрунов з дитинства проживає в Боярці,
тому розвиток Київщини для нього не просто
слова, а життєво важливий принцип
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ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Веде активну громадську та волонтерську
діяльність з 2006 р., за що був нагороджений
медаллю "За гідність та патріотизм"

Додавайте в друзі у Facebook та спілкуйтесь з кандидатом онлайн

ПРОГРАМА
КАНДИДАТА В НАРОДНІ
ДЕПУТАТИ

СУПРУНОВА ВАДИМА

Головними напрямками моєї роботи, як депутата, у
Верховній Раді будуть:

АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сучасна Україна наскрізь пронизана корупцією. Її масштаби розростаються, немов ракова пухлина. З цією проблемою потрібно боротися на всіх рівнях водночас. Ключова позиція – впровадження суворої відповідальності за
корупційні діяння.

ПІДТРИМКА ІНТЕРЕСІВ МАЛОГО ТА
СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

2018 р. Акція протесту під АП
України проти забудови
парку у Вишневому

2019 р. Майстер-клас
"Майстри Щастя". м.Боярка

2018 р. День волонтера України.
Вручення відзнаки "За гідність та
патріотизм"

2019 р. Майстер-клас
"Майстри Щастя". м.Вишневе

Моя мета – зробити як міста і селища всієї України, так
і 95 округу привабливими для бізнесу.
Це можливо лише завдяки дотриманню чесних та
рівних правил гри для всіх за відсутності корупційного
тиску. Одна з причин масової міграції людей за кордон –
низький рівень стандартів життя.
Депутати Верховної Ради нового скликання повинні
створити всі умови для простих людей та надати
можливість жити і працювати в Україні, а не виїжджати
на заробітки. Я сам створював бізнес, маю великий
досвід роботи як з приватними компаніями, так і з державними. І знаю, як це важливо, щоб держава заохочувала створення бізнесу, а не створювала бюрократичні
перепони.

ВПРОВАДЖЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ
ІНІЦІАТИВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗАХИСТОМ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

Я зосередився на гострій проблемі, якій не приділяється
достатньо уваги в державі - проблемі поширення гепатиту. Нині зафіксована вражаюча кількість захворювань
на вірусні гепатити. Підтримую реалізацію всеукраїнської
програми «Україна без Гепатиту», що пропонує закладам в сфері обслуговування пройти тестування відносно
безпеки їх діяльності для клієнтів, а також комплексні
програми допомоги хворим на гепатит. Зниження ризиків
зараження можливе завдяки підвищенню рівня життя,
наданню своєчасної медичної допомоги і поширенню
профілактичних програм.

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Моєю ініціативою є реалізація програми «Майстри
Щастя», що допомагає розвивати творчі таланти дітей,
надає їм можливість проявити себе в різноманітних
напрямках. Завдання дорослих – навчити дітей бути
«майстрами свого щастя», тому що тільки від них самих
залежить власне успішне майбутнє.

2019 р. Сертифікат партнера ВА
"Україна без Гепатиту"
2019 р. Козацький куліш на
фестивалі "Всіма барвами
прикрашу Україну нашу"

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ
ПЕРЕДМІСТЬ ТА СЕЛИЩ

Гострим питанням є відсутність робочих місць з гідною
оплатою в малих населених пунктах. Тому надактуальним є забезпечення умов зростання кількості робочих
місць.

ЕКОЛОГІЯ

Надважливим завданням є збереження природи для
нащадків, заборона вирубки лісів, збереження зелених
зон та насаджень, впровадження "зелених технологій".
2018 р. Кубок Київської області з
Бойового Гопака

2018р. Подарунки на день
Св. Миколая воїнам АТО.
Світлодарська дуга

suprunov.online

1. МИ МАЄМО ПРАВО ЗНАТИ ПРАВДУ –
Саме правда про сучасну суть та глибину
проблеми Гепатиту в Україні є відправною
точкою нашої дії! Скільки людей хворіє на
гепатит, звідки він береться, що з ним робити, як захиститися і що робить держава
за наші податки для нашого захисту від цієї
вбивчої хвороби??? Безліч життєво важливих
відповідей пересічний українець навряд чи
почує.
Ми вимагаємо: всеохоплюючої, системної,
актуальної та правдивої інформації про
глибину проблеми Гепатиту в Україні!!!
Правдиву статистику та систему раннього
діагностування гепатиту!
2. НАЦІОНАЛЬНИЙ ШТАБ ІЗ БОРОТЬБИ З
ГЕПАТИТОМ Роки безпосередніх контактів з пацієнтами,
зараженими гепатитом, волонтерська, спонсорська та експертна діяльність наблизила
нас до розуміння джерела гостроти проблеми. На наше переконання, вона полягає
у головному – відсутності осмисленого,
цілеспрямованого комплексного підходу до

ведення статистики, планування боротьби з
хворобою-убивцею та безпосередніх дій.
Ми вимагаємо: системно-державницького
підходу до сприйняття та реагування на цю
хворобу. Україна потребує національного
штабу боротьби з Гепатитом! Ми вимагаємо
визнання державою проблеми, що становить
загрозу національній безпеці.
3. БОРОТЬБА З ГЕПАТИТОМ Є БІЛЬШЕ НІЖ
ЛІКУВАННЯ Саме БОРОТЬБА з «лагідним убивцею» (ХВГ)
є кінцевою метою! Під перемогою ми бачимо
повне вихолощення Гепатиту з рідної країни:
через комплексну систему інформування
про хворобу, ведення всеохоплюючої та
актуальної статистики, інформування людей, хворих на гепатит, організації програм
партнерської та спонсорської допомоги
пацієнтам з гепатитом, розширення гостроти
розуміння проблеми та глибини планування
боротьби з проблемою на найвищих щаблях
влади.
https://hfua.org.ua

Проект Україна без гепатиту є однією з
найважливіших складових передвиборчої
програми Вадима Супрунова.
Підтримка таких соціальних ініціатив
є вагомим кроком для одужання нації,
мінімізації поширення хвороб, які можна заздалегідь попередити та уникнути
завдяки інформуванню
суспільства та
підтримці з боку влади
України

"На сьогоднішній день в Україні офіційно зареєстрованих хворих на гепатит С майже 53 тисячі людей. Багато людей навіть не стають у чергу, не
реєструються, бо не вірять, що їм допоможуть. Але більше такого не буде.
Гепатит С більше не вирок. Усі пацієнти з гепатитом С, які стоять у черзі на
лікування, отримують високоякісні і сучасні ліки безоплатно, починаючи вже із
цього року", - заявила У.Супрун. unian.ua

https://www.facebook.com/HFUA.ORG.UA/
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