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Щоб підписатися на YouTube каналі потрібно виконати наступні дії:

Шановний Товаришу!
Щоб подивитися ролики Олександра МОРОЗА на YouTube,
відкриваємо YouTube,
в пошуковик пишемо українською мовою:

За правду і справедливість

1. Відкриваємо Google,
праворуч зверху написано “пошта”.
Для тих хто не зареєстрований
створюємо свою поштову
скриньку (реєструємося).

2. Там же в Google зверху праворуч
9 маленьких квадратиків.
Натискаємо - висвічується багато
всього в тому числі і YouTube.
Натискаємо на YouTube і виконуємо
пункт перший.

3. Відкривши канал “За правду и справедливість”,
побачите червоне віконце з пропозицією підписатися.
Натисніть на цю пропозицію.
Підписавшись на канал на Ваш Gmail
будуть автоматично надходити повідомлення
з новими відеороликами.

Шановні
співвітчизники!
В критичний для країни і народу час хочемо поділитися з вами
думками про те, що є і що може статись, попросити вашої уваги
до наших пропозицій, щоб не допустити остаточної катастрофи для нашої країни, втрати державності. Не будемо при тому
вдаватись до переліку бід, помилок і злочинств, бо свого часу
ми відверто застерігали від них, називали їх винуватців, просили приєднатися до нас у боротьбі проти такої політики та її
провідників. Мабуть ми були не дуже переконливими чи може
спрацювали аргументи інших. Врешті, всі ми з вами опиняємося біля «розбитого корита»: жахливе безробіття, мертве виробництво в містах і селах, найнижчі у Європі зарплати і пенсії,
платне навчання і лікування, непосильні тарифи і ціни, відсутність надії на завтрашній день. На додаток до всього – війна,
що забрала уже життів більше, ніж 10 років афганської авантюри для всього тодішнього Союзу.
чих наслідках, які очікуються
при реалізації двох напрямків
політики сучасної влади: «добровільне» об’єднання громад
і перетворення сільськогосподарської землі в товар. Що
ніякої «добровільності» немає,
нікого переконувати не треба. Це
можуть підтвердити сотні голів
рад, тисячі депутатів. Під маркою
«об’єднання» нав’язується антиконституційна адміністративнотериторіальна реформа. Її мета
– не зробити ради «спроможними», не збільшити бюджетну
самостійність органів самоврядування. Ні, цю брехню ви чуєте повсякчас з екранів TV. Мета в іншому: зменшити бюджетні витрати
на самоврядні функції, закрити
сільради, школи і лікарні, звільнити Україну від сіл і… українців. Люди ще більше будуть
віддалені від органів публічної
влади, вона ж іще більше залежатиме від адміністративної «вертикалі», догоджаючи їй, особливо
під час виборів. Під балачки про
євровибір диктаторськими методами нав’язується модель, протилежна європейській.
Ясно, що авантюру з «добро-

вільним» об’єднанням можна
було б виправити згодом, при
іншій системі управління. Зробити це не просто, але можливо.
Складніше з іншою злочинною
ініціативою – щодо продажу земель. Ця афера після її запровадження може стати незворотною
і виправляти її доведеться з трагічними наслідками (якщо буде
кому виправляти). Схоже, що розрахунок на те, що за українську
землю – найбільше у світі багатство – боротися буде нікому. До
того йдеться.
Недавно в приміщенні Верховної Ради України відбулися
слухання з питань ринку землі.
Практично всі учасники слухань
(окрім ініціаторів ринку від влади)
вважають, що це неприпустимо.

ЦІАЛІСТИЧНА ІДЕЯ!

ДО ТИХ, КОМУ НЕ БАЙДУЖА СО
19 серпня 2016 року Міністерство юстиції
зареєструвало політичну партію
Олександра МОРОЗА
“За правду і справедливість”.

Установчий з’їзд партії відбувся 30 липня 2016 року
де були ухвалені Програмна заява, Статут партії,
сформоване її керівництво.
Головою партії обрано Олександра МОРОЗА,
заступником голови – Василя ЦУШКА.

+38 (073) 074-00-80

ПЕРЕДПЛАТА

Активна частина населення,
найперше молодь по-своєму
відреагувала на це, виїхавши
за кордон. За 25 років приблизно на чверть скоротилося
населення України. Такого виходу українців з України ніколи
не було, світова історія в час
нинішньої цивілізації не пригадає подібного в інших країнах і
континентах. Маємо всі підстави говорити, що так і було задумано. Більше того, політика
влади і далі не змінюється, веде
країну до погибелі. Оглянімось
довкола: мертві села, увечері ні
людей, ні світла. В містах ніякої
роботи, на вулицях не видно
молоді, не зустрінете жодного усміхненого обличчя. В настроях тривога і безнадія. Не
можна повірити, що влада того
не бачить і не розуміє. Отже,
вона втілює задумане чужими,
а доля людей в Україні її не турбує. Коли це не так, наведіть
хоч один приклад протилежного змісту, – таких немає.
Люди все бачать і знають, могли б додати багато чого з власного теперішнього досвіду. Ми
ж хочемо наголосити на убив-

Однак влада тисне, прислужуючись Міжнародному валютному
фонду, який після розгляду відповідного закону обіцяє владі
чергову позичку. Позичку, за яку,
як і за всі інші, розраховуватись
будете ви.
Треба нагадати, що Конституція України продажу землі не
передбачає, це загальнонародне
багатство (ст. 13, 14). Нагадати,
що Земельний Кодекс, в якому
можливість продажу згадується,
негайно підписаний президентом Л.Кучмою, хоч сам кодекс в
сесійному залі не голосувався,
за нього збирали підписи в кабінеті заступника Голови Верхової Ради України, списку того
ніхто не бачив і завірений він
був фальшивою печаткою на

замовлення згаданого тут та інших авантюристів при владі. Кишеньковий Конституційний Суд
того порушення «не помітив».
Це юридична сторона справи. А
по-суті, якщо скласти статки усіх
найбагатших людей з українськими паспортами (643 з них мають
банківські рахунки в офшорах, а
це повинно визначатись законом
як кримінальний злочин!), то зібраної суми вистачило б на 10%
українських чорноземів. За європейськими цінами, звичайно.
Для кого ж тоді готується ринок,
за що розпинаються його замовні ініціатори? Відповідь проста:
для тих же олігархів. Землю вони
приватизують за безцінь, як
зробили це (при допомозі влади,
а вони – влада і є) із заводами
і фабриками. А на вторинному
ринку візьмуть справжню виручку. Після того землі, права на неї в
України і українців не буде, нехай
не брешуть владці про гарантії
на землю саме для українців, про
обмеження площ у власників та
не розповідають інші байки. Світовий досвід це вже давно довів,
він же підтверджує, що провідні
країни (США, Англія, Голландія,
Фінляндія…) все більше переводять землю у державну власність. Цього добиваємось і ми,
передавши кілька років тому до
Верховної Ради України проекти
законів про Державний земельний банк, про право оренди землі
як предмету застави, розробивши концепцію земельних відносин, де ключовими моментами є:
▶ викуп близько 7 млн. земельних паїв державою;
▶ передача землі в оренду державою під контролем її використання і збереження родючості;
▶ збирання земельної ренти на
користь соціальних потреб
тих, хто живе на землі;
▶ підтримка державою аграрного виробництва так, як це
робиться в Європі;
▶ поширення юрисдикції кожної
ради до межі юрисдикції су-

ЩОТИЖНЕВИК
НА 8 СТОРІНКАХ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
10,28 грн. + 0,95 грн. послуги пошти

на 1 місяць
на 3 місяці

30,84 грн. + 2,15 грн. послуги пошти

на 6 місяців

61,68 грн. + 2,60 грн. послуги пошти

(0472) 32-01-11

“За правду і справедливість”

сідньої ради, щоб право розпорядження землею (водоймами,
насадженнями, покладами…)
належало не адміністраціям, а
громадам.
Україна мусить зробити ці
кроки, якщо вона відстоюватиме свою державність. Інакше в
сукупності з «добровільним»
об’єднанням громад продаж землі означає кінець суверенності
країни.
Ми торкнулися лише двох загроз. Насправді їх багато, а виділяються з-поміж інших війна і
корупція. Щодо війни. Її можна
було не допустити, не втрачати
і Крим. Наші пропозиції проігноровано тими, кому «війна – мать
родная». Найперше, слід зупинити бойню. Ключ – дипломатія
і економічна вигідність. В числі
аргументів – постійний позаблоковий нейтральний статус України під егідою ООН (як у Австрії
чи Швейцарії). Друге – Нарада
з питань безпеки і співробітництва в Європі. Обґрунтування
ефективності і змісту наших
пропозицій надіслано Генсеку
ООН Антоніо Гуттерешу. Детальніше про це розповімо в наступ-

Спецвипуск
ному номері. Війна і корупція,
– в цих і інших загрозах є спільна причина, – система влади
і управління. В Україні влада і
бізнес – одне й теж. А бізнес в
таких умовах стає напівкримінальним, починає «пастися» і
на бюджеті. Іншими словами,
влада стає криміналізованою, а
корупція – її інструментом. Тому
розрекламовані кроки щодо
боротьби з корупцією – імітація
боротьби. Влада сама з собою
боротися не буде.
Треба розірвати злочинне
коло, розмежувати бізнес і
владу. Так є у більшості цивілізованих країн. Треба в цілому змінити систему влади
і управління. Ключ для того
– зміни в чинній Конституції
України, яких вимагали обидва
Майдани, які ми відстоювали
всі роки політичної діяльності
і за що нас шельмували, оббріхували, фальшували виборчі
протоколи, а наші пропозиції
замовчувались.
Необхідний текст змін до Конституції України підготований,
науковцями і практиками вивірений, три роки тому опублі-

кований (газета «Юридичний
вісник», жовтень 2013 р.). Він
означає перехід на європейську
систему управління, де основний її елемент – місцеве самоврядування, без адміністрацій.
Логіка системи: керують не
призначені, а обрані, що знаходяться під постійним контролем громад. Це робить і людей
громадянами, відповідальними за те, як живуть самі, громада, край, держава… Тоді, до речі,
і балачки про особливий статус
регіонів на Донбасі відпадуть
самі. В Україні скрізь має бути
однакова система управління.
Хтось скаже: утопія, фантастика… Але ж Європа так живе!
І політичну угоду з ЄС Україна
все-таки підписала. Можливо
владцям корисно було б читати
ними ж підписане?
Відповідно до такого змісту
Конституції України треба змінити бюджетне і податкове законодавство та найперше виборче законодавство, а також
прийняти закон про виборність
суддів. Треба, щоб депутатами
ставали не призначені на певні
місця у списки, а обрані насправ-

ді. Ті, кого виборці знають, хто, як
правило, живе в окрузі, знає його
проблеми, кого при потребі можна відкликати. Для того запроваджується щорічний вотум довіри
обраному (депутату, судді… та
інш.). Такий закон теж підготований.
Все це треба робити швидко,
часу обмаль. Чи здатен на це
нинішній парламент? Відповідь
знаєте самі. Але вихід є, – референдум за народною ініціативою. Кажуть, не можна, бо – війна. Однак у нас вона юридично
не визнана. Навіть президент
П.Порошенко мову веде про референдум щодо вступу до НАТО
(сам-то найкраще знає, що нас
туди не приймуть принаймні ще
кілька десятків років, це для нинішніх поколінь рівнозначно «ніколи»).
Закон про референдум є. Він
реакційний, правда. Писався
«під Януковича». Але хоч раз
ним скористатися можна. Він
передбачає чимало складних,
скрупульозних процедур. До
його організації і проведення
треба підходити свідомо і відповідально кожному. Це, між ін-

шим, є однією з причин випуску
цього номера газети. Нам потрібен тісний контакт з вами.
Повірте, жодна газета не донесе до вас правду, якою б гіркою вона не була. Наша газета
це зробить. Допоможіть нам
своєю передплатою, вона менша ніж в усіх передплатних
виданнях. Просимо вашої підтримки в такий спосіб. Врешті,
це потрібно насамперед вам.
Підкреслюю: потрібно вам.
Ви можете повірити нам, бо
не влада нас цікавить особисто. Ні депутатство, ні будь-які
посади нам не потрібні, ми на
них не претендуємо. Все політичне життя ми присвятили
потребі створення влади, підконтрольної народу. Так ми
розуміємо зміну системи влади і управління. Звідси розпочинається реалізація нашого
гасла «Збудуємо Європу в
Україні!». Потрібна ваша підтримка, ваша позиція.
Відступати нікуди. Тільки
разом ми здобудемо перемогу, збережемо державу, захистимо людину!
Олександр Мороз

Уважаемые сограждане!
Обращаюсь к вам с просьбой о поддержке Украинской политической
партии Александра Мороза «За
правду и справедливость».

Почему именно нашу партию?
История показывает, что с тех пор
как в 2007 году власть оболгала Мороза А. А., с помощью фальсификаций и
админресурса не допустила избрания
в ВР депутатов от возглавляемой им
Социалистической партии, в парламенте Украины настоящих защитников народа не стало. Вследствие этого,
олигархическая власть при всех Президентах наступала на жизненные интересы простых граждан.
Социалистическую партию Украины,
единственную левоцентристскую идеологическую партию страны, решили
«добить» путем захвата ее олигархами, из-за чего СПУ уже длительное
время находится в процессе судебных
тяжб. Олигархия добилась своего: СПУ
нейтрализована и не играет практически никакой роли в политике Украины.
Дай Бог, чтобы это было временно.
Многие приверженцы левоцентристской идеологии, в том числе и я, стали
искать выход из сложившегося положения. Мы стремились создать новую
партию, однако без сильного морально-политического лидера всеукраинского масштаба, попытки были тщетны.
Тогда мы, энтузиасты возрождения настоящей идеологической и народной
левоцентристской партии, обратились
к социологам. Весной-летом 2016 г. в
Украине был проведен качественный
соцопрос с одним из центральных вопросов: «Поддержали бы вы левоцентристскую партию, возглавляемую
Морозом А. А.?». Положительный ответ
дали 25 % опрошенных. Удивленные
столь внушительными показателями,
социологи повторили опрос. И вновь с
тем же результатом. Он вполне логичен:
в тяжелые времена, как показывает

исторический опыт, народ начинает искать морально-политического лидера,
на которого можно ориентироваться,
чтобы преодолеть кризис. Таким лидером люди видят Александра Мороза.
Всей своей жизнью он доказал, что искренне борется за права простых людей, за Украину, никогда не используя
свои должности для личной выгоды.
Ведь именно в этом никто не смеет сделать ему ни малейшего упрека.
Летом 2016 г. я ознакомил А. А. Мороза с результатами соцопроса и попросил его возглавить новое левоцентристское движение. Он отказался,
ссылаясь на свой возраст (в феврале
2017 ему исполнилось 73 года), на нежелание снова разочаровываться в
равнодушии людей. К следующей нашей встрече я вооружился примерами
из истории: в свои 90 лет Дэн Сяопин
фактически возглавил нищий на то
время Китай, создал эффективно работающую систему и сегодня это самая
процветающая страна мира; Конрад
Аденауэр стал главой послевоенной
Германии в 74 года и проработав 20
лет, привел страну к благоденствию;
Шарль де Голль возглавил Францию в
68 лет и вывел ее из кризиса. Подобных исторических примеров много,
самый новый среди них – 70-летний
Трамп возглавил самую мощную страну мира США. Нашей стране также нужен лидер, кто показал бы путь выхода ее из кризиса.
Не эти аргументы были ему убедительны, а оценка состояния страны.
Мороз А. А. согласился возглавить
партию. Мы провели учредительный
съезд и 19 августа 2016 г. в христианский праздник Спаса, нашу партию зарегистрировали. Это, пожалуй, символично, партия должна спасти Украину.
Чтобы люди смогли сориентироваться среди более чем 350 зарегистрированных партий в Украине, а также
понимали, что эта партия наследница
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социалистической идеи, идеи социальной справедливости, участники
учредительного съезда предложили
назвать партию его именем. К тому же
огромный объем работы по вопросам
стратегии и идеологии, как в Соцпартии, так и в новой партии, осуществляет именно он. Не претендуя при этом
ни на какие преимущества, должности
и т.п. На сегодняшний день партия зарегистрирована во всех областях, в
400 из 605 подлежащих регистрации
в Украине районах и городах. Радует
и то, что с каждым днем все новые и
новые люди, среди которых много молодежи, присоединяются к партии.
Уважаемый Читатель, мы прекрасно сознаем, что Вам сейчас не
до партий, что перед каждым стоит
вопрос «Как выжить?». Но рецепт
есть лишь один: объединяться в настоящую всенародную партию, лидер которой знает, как и что делать,
чтобы создать систему, при которой
Украина будет процветать вне зависимости от того, какая личность
будет возглавлять ее в дальнейшем.
Это и предлагает Мороз А. А.! Вчитайтесь в его план. Законным путем,
через выборы, мы сможем остановить олигархическую власть, представляющую меньше 3 % населения.
Прошу Вас, поддержите нас! Подпишитесь на партийную газету «За
правду и справедливость». Таким
образом вы объединитесь со всеми
теми, кому не безразлично будущее
страны, будущее наших детей и внуков. Вместе мы обязаны и сможем
спасти Украину!
P.S. Как и многие из вас, пройдя
«огонь, воду и медные трубы», я не
предал своих убеждений и людей,
а потому смею надеяться, что имею
моральное право на это обращениепросьбу о поддержке нашей партии!
С уважением,
Василий Цушко.
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досье
Цушко Василий Петрович родился в 1963 г. в Одесской области. По образованию техник-механик, экономист,
юрист. В 26 лет возглавил винсовхоз-завод – одно из крупнейших аграрно-промышленных предприятий в Украине.
Дважды был избран депутатом Верховной Рады по мажоритарному округу в Одесской обл. – в 1994, а также в
1998 гг. В 2002 и 2006 гг. становился депутатом парламента по спискам Социалистической партии Украины. Автор
и соавтор более 200 принятых законов, обеспечивающих доходную часть
бюджета. Работал в комитете по финансам и банковской деятельности ВР,
занимался финансовым, налоговым и
таможенным законодательством.
В 2005-2006 гг. – Глава Одесской обладминистрации.
С декабря 2006 по декабрь 2007 –
Министр внутренних дел Украины.
С марта по декабрь 2010 года – Министр экономики Украины.
С декабря 2010 по март 2014 – Председатель Антимонопольного комитета
Украины.
Сторонник социалистической идеологии европейского типа.
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