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Юлія Тимошенко, перебуваючи при владі,
кардинально вирішувала «невирішувані» питання.
І ВСЕ ЦЕ НЕЗВАЖАЮЧИ НА ПОСТІЙНУ ПРОТИДІЮ.

«БАТЬКІВЩИНА»
— ПАРТІЯ, ЯКА НІКОЛИ
НЕ ЗРАДЖУВАЛА

У 2015-му «Батьківщині»
виповнилось 16 років. Ця політична
сила має найдовшу історію
з-поміж усіх партій, представлених
у парламенті. Політичні проекти
запалювались й згасали, а ця партія
під керівництвом харизматичного
лідера Юлії Тимошенко тільки
набирала обертів. Нині лави
«Батьківщини» налічують понад
500 000 українців, а осередки
партії працюють в кожному
населеному пункті.

«Батьківщина» ніколи не йшла на
Підтримувала молодь і дітей — майкомпроміси, адже компроміси із сові- бутнє нашої держави. Відстоювала євростю неможливі. Саме тому в різні часи пейський вибір, а також вступ до НАТО.
відчувала сильну протидію. Поки інші Адже нині питання національної безпеполітичні сили займались перетягуван- ки є надважливим. Бо в Україні повинен
ням ковдри, змагались за портфелі та панувати мир, а не міфічне перемир’я.
хлібні місця, партія «Батьківщина» крок
В цей складний час відповідальність
за кроком впевнено здійснювала свою та чесність — найцінніші якості, що рамісію. Незважаючи ні на що.
зом зі сталими поглядами та діями
Протягом усіх шістнадцяти років приведуть до перемоги. Перемоги над
свого існування партія послідовно за- корупцією, бідністю, порожніми обіцянхищала інтереси українців. Виборюва- ками…
«Батьківщина» — команда
ла підвищення соціальних стандартів,
щоб кожна людина змогла нарешті фахівців, які готові взяти на себе
керівництво державою, щоб
відчути себе гідним громадянином
кожен із нас жив гідним життям!
України.

• У 1999–2001 роках на посаді віцепрем’єра Юлія Тимошенко навела
порядок в енергетиці. В Україні
припинилися відключення електрики.
• У той же період часу Тимошенко
ліквідувала бартер, вивела
з тіні і направила до бюджету
мільярдні ресурси. Завдяки цьому
були погашені заборгованості
з виплати зарплат і пенсій.
• У 2008–2009 роках Тимошенко почала
реалізацію програми з виплати
компенсацій за втрачені заощадження
в Ощадбанку СРСР. 6,5 млн вкладників
отримали «Юліну тисячу».
• Незважаючи на фінансову кризу,
уряд протягом усієї своєї каденції
забезпечив своєчасну і в повному обсязі
виплату пенсій і зарплат. Крім того,
Кабмін Тимошенко проводив поетапне
підвищення соцвиплат, зарплат і
пенсій. У той же час у бюджетній сфері
були збережені всі робочі місця.
• У півтора рази зросли заробітки
вчителів, медиків, науковців.
• З січня 2008 року вдвічі були
підвищені стипендії учням та
студентам усіх навчальних закладів.
• У десятки разів були підвищені виплати
у зв’язку з народженням дитини.
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Ціна на газ
(яка є основою для формування
тарифів) завищена на 60%. «Батьківщина»
домоглася її зниження в 1,5–2 рази
для понад 8 млн споживачів, що
не мають лічильників, і продовжує
відстоювати справедливі тарифи.
Лідер партії «Батьківщина»
Юлія Тимошенко в ефірі програми
«Шустер live» на підставі розрахунків констатувала, що встановлена
НКРЕКП вартість газу на рівні
7188 грн за тисячу кубометрів

куповувати блакитне паливо за
кордоном.
В уряді не втомлюються виправдовувати закупівлю імпортного газу тим, що українського
не вистачає. Мовляв, на потреби

СПРАВЕДЛИВА
ЦІНА НА ГАЗ
МАЄ СТАНОВИТИ
ГРН
істотно завищена. Навіть якщо
брати за основу урядові документи, то ціна газу внутрішнього
видобутку повинна бути на 34,6%
нижче і складати 4701,72 грн за
тис. куб. м.
За її словами, український газ
по 100 доларів за тисячу кубометрів — ціна, вигадана прем’єрміністром.
«Ми беремо постанову НКРЕКП
— там чітко визначена закупівельна
ціна українського газу — 1590 грн,
а вартість його транспортування
— 895,8 грн», — підкреслила Юлія
Тимошенко. Якщо до вартості
внутрішнього видобутку (1590 грн
за 1 тис. куб. м) додати 4% націнки, 20% ПДВ і оплату транспортування, то справедлива ціна на газ
має становити 2880,12 грн. (Див.
таблицю «Розрахунок справедливої ціни на газ».)
Юлія Тимошенко констатувала,
що зниження ціни на газ на 60%
можливе за рахунок спрямування
на потреби населення газу тільки українського видобутку. При
цьому немає необхідності за-
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населення, ТКЕ і ТЕЦ при виробленні теплової енергії йде
21,3 млрд куб. м газу, при цьому
його власний видобуток становить всього лише 12,8 млрд куб. м.
Однак диявол криється в деталях... Адже 12,8 млрд куб. м бла-

— пояснила політик. (Див. таблицю «Газові потреби населення
України».)
Юлія Тимошенко підкреслила, що «Батьківщина» звернеться
із заявою про злочин до органів
прокуратури щодо тих посадо-

ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ НА ГАЗ
НА 60% МОЖЛИВЕ ЗА РАХУНОК
СПРЯМУВАННЯ НА ПОТРЕБИ
НАСЕЛЕННЯ ГАЗУ ТІЛЬКИ
УКРАЇНСЬКОГО ВИДОБУТКУ
китного палива добуває тільки
«Укргазвидобування», але крім
нього газ ще добувають «Укрнафта» та інші компанії. У підсумку, згідно з даними НКРЕКП, обсяги газу внутрішнього видобутку
становлять майже 20,352 млрд
куб. м.
«Якщо виключити із споживання окуповані території Донецької
та Луганської областей, а також
Крим, то реальне споживання
становить 16,2 млрд куб. м газу»,

вих осіб, які порушують закон про
ринок газу і віддають блакитне
паливо власного видобутку «не
населенню, а комерційним структурам на кримінальній основі».
За словами народного депутата від фракції «Батьківщина» Івана Крулька, звіт парламентської
робочої групи вже підтвердив необгрунтоване завищення схвалених урядом тарифів і є можливість встановити справедливу
вартість комунальних послуг.

«Верховна Рада має заслухати
«Батьківщина»
послідовно
звіт спеціальної робочої групи щодо бореться за справедливі таритого, якими мають бути тарифи, фи і буде домагатися того, щоб
оскільки до початку опалювального оплата
комунальних
послуг
сезону залишилося небагато часу», не перевищувала 15% від до— зазначив парламентарій.
ходів кожної сім’ї. Перші переГолова підкомітету з питань моги партії вже є. Так, завдяки
енергозбереження та енерго- «Батьківщині» 8 млн 151 тис.
ефективності Комітету ВР з українців, в квартирах яких не
питань
паливно-енергетичного встановлені газові лічильники,
комплексу, ядерної політики та платять удвічі менше за газ для
ядерної безпеки, народний де- конфорки.

ЗАВДЯКИ «БАТЬКІВЩИНІ»
8 МЛН 151 ТИС. УКРАЇНЦІВ,
В КВАРТИРАХ ЯКИХ
НЕ ВСТАНОВЛЕНІ ГАЗОВІ
ЛІЧИЛЬНИКИ, ПЛАТЯТЬ УДВІЧІ
МЕНШЕ ЗА ГАЗ ДЛЯ КОНФОРКИ
Надалі
партія
добиватипутат від фракції «Батьківщина»
зниження
норматиОлексій Рябчин впевнений, що меться
комплексні державні програми з ву споживання тепла по всіх
енергоефективності можуть (крім регіонах для людей, які проекономії енергетичних ресурсів) живають у будинках без лістимулювати економіку окремих чильників, і наполягатиме на
регіонів, бо сприятимуть створен- встановленні справедливої ціни
на газ.
ню додаткових робочих місць.
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Фракція «Батьківщина» вимагає підвищити мінімальну
пенсію і зарплату з вересня 2015 року не на обіцяні урядом
13%, а на 73%, що відповідає реальному рівню інфляції.
Зважаючи, зокрема, на перевиконання доходів зведеного
бюджету та великі залишки на казначейському рахунку,
для такого підвищення в уряду є всі необхідні ресурси.
В Україні прожитковий мінімум, мінімальна зарплата та

державної допомоги дітям-сивирішує питання соціального за- уряд, а на 73,9%. Тоді, наприклад,
ротам, інвалідам, малозабезпехисту найуразливіших верств на- вчитель отримає підвищення
ченим громадянам;
селення.
зарплати не на 262–339 грн,
«Уряд підвищує соціаль- як зараз обіцяє Кабмін, а на – скасувати зменшення трудових
пенсій працюючим пенсіонерам;
ні стандарти не по закону, що 1476–1908 грн.
передбачає проіндексувати їх
на рівень інфляції, а лише переносить закладені в бюджет
2009 років уряд Юлії Тимошен- показники зростання соцстанко не заморожував зарплати і дартів з 1 грудня на 1 верес-

пенсія за віком, пенсії, стипендії,
державні виплати дітям-сиротам,
інвалідам та малозабезпеченим
громадянам заморожені на рівні
грудня 2013 року. Разом з тим
споживчі ціни за цей час виросли
на 73,9%.

– скасувати податок на доходи
пенсії, не збільшував на п’ять ня», — зазначив експерт Фонду
фізичних осіб з пенсій.
років стаж виходу на пенсію для суспільної безпеки Юрій Гаври- «БАТЬКІВЩИНА» ТАКОЖ ВИМАГАЄ:
Для тих, хто буде намагатися
бюджетників, як зараз, а навпа- лечко.
ки, робив усе, щоб підтримати
Тому фракція «Батьківщина» – відновити відповідно до норм звинуватити нас у популізмі, позакону індексації заробітних відомляємо, що уряд має всі ревчителів, лікарів та працівників у Верховній Раді буде вимагати
плат працівникам бюджетних сурси для справедливого підвикультури та соцзахисту, яким підвищення соціальних станустанов, пенсій, стипендій, щення зарплат та пенсій.
була призначена «Юліна над- дартів не на 13,1%, як пропонує

СТАНОМ
НА 1 ВЕРЕСНЯ 2015 РОКУ
ЗАБОРГОВАНІСТЬ
ПО ЗАРПЛАТІ СТАНОВИТЬ
1,963 МЛРД ГРИВЕНЬ,
ЩО НА 1,211 МЛРД
БІЛЬШЕ,
НІЖ У СІЧНІ 2014 РОКУ

ЗАТВЕРДЖЕНІ КАБМІНОМ
ЯЦЕНЮКА ПРОЖИТКОВИЙ
МІНІМУМ, МІНІМАЛЬНА
ЗАРПЛАТА І ПЕНСІЯ ЗА ВІКОМ
НА 2015 РІК НА 50% НИЖЧІ
НОРМ, ВСТАНОВЛЕНИХ
ЗАКОНОМ «ПРО ПРОЖИТКОВИЙ
МІНІМУМ». ТАКОГО В ІСТОРІЇ
УКРАЇНИ ЩЕ НЕ БУЛО
Мінімальна зарплата у липні бавка» у розмірі 20% до посадо2015 року складала 1218 гривень, вого окладу», — нагадав експерт
а враховуючи інфляцію, ця сума з питань соціальної політики Анмала становити 2997 гривень. дрій Павловський.
Тобто мінімальна зарплата зараз
Перед виборами до місцевих
занижена на 1779 грн.
рад уряд заявив про намір підвиВідповідно мінімальна пенсія щити мінімальну зарплату лише
за віком у липні складала 949 грн, на 160 гривень, а мінімальну
хоча цей показник мав сягати 2135 пенсію — на 125 гривень. Однак
гривень. Тобто мінімальна пенсія враховуючи ріст цін, запровазараз занижена на 1186 грн.
дження військового податку та
«Для порівняння. У тяжкі часи податку на доходи фізичних осіб
світової фінансової кризи 2008– із пенсій, а також інші міри, це не
Передплатні індекси:
23115 (рос.), 49450 (укр.)

Мітинг вчителів
на Тернопільщині.
Осінь 2014 року
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«БАТЬКІВЩИНА» ІНІЦІЮЄ
СТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВІЙСЬКА
Фракція «Батьківщина» готує законопроект про перехід
на професійну (контрактну) армію. Нині депутати разом
із фахівцями відпрацьовують усі деталі документа.
Про це заявила лідер партії Юлія Тимошенко.

«Ні економічних, ні
фінансових, ні законодавчих
складових в Україні
наразі не створено!
Першочергове вирішення наступних проблем потребує створення відповідних правових механізмів, що дозволять:

— людині, яка прагне господарювати на землі, отримати земельний наділ;
— запровадити
довгострокове
кредитування під заставу прав
оренди на землю;
— держава за ринковими цінами
зможе викупити у людини земельний пай;

— вирішити питання з безгосподарними землями, невитребуваними
паями та відумерлою спадщиною;
— передати землю у власність територіальних громад.
«Батьківщина» готова запропонувати дорожню карту законодавчого
забезпечення реформування земельних відносин. Тож до роботи!»

Чи лежать гроші під ногами?
1 січня 2016 року закінчується мораторій на продаж
земель сільськогосподарського призначення. Відповідне
рішення народні обранці прийняли чотири року тому. Нині
лунають думки, що вже настав час відкрити ринок землі.
Але наразі Україна не готова до цього ані законодавчо, ані
економічно. Тож зробивши такий крок зараз, ми можемо
віддати землю за безцінь олігархам. А можливо, й агресору!
Трохи цифр. Україна має 1/10
частину світових запасів родю-

ність. А селяни просто стануть жебраками.

Наразі партія «Батьківщина»
пропонує декілька
першочергових кроків:
— продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Тоді землю в період заборони
може викупати лише держава;
в середньому по ЄС — 16 000 до- — віддати право розпоряджатися
землею місцевим громадам;
ларів. Постає логічне питання: для

У НАС ГЕКТАР ЗЕМЛІ КОШТУЄ
500 ДОЛАРІВ,
У ПОЛЬЩІ — 8 000 ДОЛАРІВ,
А В СЕРЕДНЬОМУ ПО ЄС —
16 000 ДОЛАРІВ
чих земель і може прогодувати чого тоді відкривати ринок землі? — забезпечити доступні кредити
для всіх 30 тисяч фермерів та
320 мільйонів людей (для прикла- Мабуть для того, щоб наш найцін4,5 мільйона особистих селянду, стільки мешкає в США). Зага- ніший ресурс за копійки скупиських господарств;
лом 72% (42 млн га) території Укра- ли олігархи? Чи навіть компанії
їни — багатющі чорноземи.
країни-агресора через підставних — добитися справедливих закупівельних цін на м’ясо,
Попри це земля в Україні зараз у осіб?
молоко, овочі та іншу про32 рази дешевша, ніж в Євросоюзі.
В цьому є основна небезпека.
дукцію з селянського подУ нас гектар землі коштує 500 до- Адже таким чином ми можемо
вір’я.
ларів, у Польщі — 8 000 доларів, а втратити продовольчу незалеж-

«Понад рік на фронті гинуть
молоді хлопці та дівчата. Це біль
всієї України і кожної матері, яка
зараз найбільше боїться, що її дитину відразу після призову кинуть
на передову як гарматне м’ясо.
Захищати Батьківщину — це святий
обов’язок
кожного українця, але армія діятиме набагато
професійніше і
з набагато меншими втратами,
якщо в ній служитимуть фахівці», — переконана Тимошенко.
Лідер «Батьківщини»
нагадала, що за
офіційною
інформацією лише
за перше півріччя
цього року доходи бюджету від
військового збору становили понад 4 мільярди гривень. За її словами, ці кошти разом із цільовою
фінансовою допомогою з боку

ЯКБИ В 2007 РОЦІ
ІНІЦІАТИВА
ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО
ЩОДО ПЕРЕХОДУ
НА КОНТРАКТНЕ ВІЙСЬКО
БУЛА ВТІЛЕНА В ЖИТТЯ,
ТО НИНІ МОЖНА
БУЛО Б УНИКНУТИ
БАГАТЬОХ СМЕРТЕЙ

відповідальний секретар —
Олексій СОКУР
Свідоцтво про держреєстрацію
КВ №21058–10858 ПР
від 14.11.2014 р.
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Юлія Тимошенко також нагадала, що ініціатива про перехід на
контрактне військо була внесена
нею ще у 2007 році. Проте тоді
президент Віктор
Ющенко та його
політична
сила
не дали ухвалити
відповідний
закон.
«Якби ми тоді
почали створювати професійну армію, зараз
можна було б
уникнути
багатьох
болісних і безглуздих
смертей»,
— зазначила лідер «Батьківщини».

«ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ
— ЦЕ СВЯТИЙ ОБОВ’ЯЗОК
КОЖНОГО УКРАЇНЦЯ, АЛЕ
АРМІЯ ДІЯТИМЕ НАБАГАТО
ПРОФЕСІЙНІШЕ І З НАБАГАТО
МЕНШИМИ ВТРАТАМИ, ЯКЩО
В НІЙ СЛУЖИТИМУТЬ ФАХІВЦІ»
країн світу є хорошим стартом для
переходу на професійну армію.

ІВАН КИРИЛЕНКО:
«ХТО СЬОГОДНІ В СВІТІ ТОРГУЄ
ЗЕМЛЕЮ, ТА ЩЕ Й ПІД ЧАС
ВІЙНИ? ТІЛЬКИ БОЖЕВІЛЬНІ!
НИНІ ТОРГУВАТИ ЗЕМЛЕЮ —
ЦЕ ТОРГУВАТИ ТЕРИТОРІЄЮ
СУВЕРЕННОЇ ДЕРЖАВИ!»
Шеф-редактор —
Сергій ПАЛЄХА,

«До війська мають іти не пацани, яких міліція виловлює в рамках чергової хвилі мобілізації, а ті
люди, які хочуть і вміють воювати.
Варто лише забезпечити їм професійну підготовку та гідну плату», — підкреслила вона.
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