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I. Страницы РЕТРО: так начиналось уничтожение
государственности и народа Украины…
Всеукраїнське громадське об’єднання Антикорупційний центр
Україна, 02002, Київ, М. Раскової, 52-В, к. 106
Тел/Фах 044-501-84-28
Моб. +38 067 443 72 56

17.11.2007 р., № 992.

Президенту України Ющенку В. А.

Фрагмент Звернення до Президента України № 992 від 17.11.2007 р., яке, як
сотні попередніх науково-дослідних матеріалів, Звернень до Президента
України вчених, представників громадськості оточення Президента України
не допускає до Глави Держави.
Перебравши на себе функції Глави держави, сприяє знищенню інституцій,
керівники яких звертаються до Президента, розправі з тими, хто з
державницьких позицій ставить питання припинити доведення управління
державою до межі знищення всіх основних атрибутів державності в Україні.

Звертається до Вас, колишнього мого студента, Ваш викладач, яку Ви на
прес-конфереціях прилюдно шанобливо називали «моя вчителька», директор
науково-дослідного інституту «Проблеми людини», голова Всеукраїнського
громадського об’єднання«Антикорупційний центр», заступник голови
Національної ради жінок України, засновник партії «Жінки України», доктор
філософських наук, професор, академік 4-х Міжнародних академій Аліна
Комарова.
Що з Вами трапилось, коли Ви отримали жезл Президента України?
3 тим ствердженням, що відбулася підміна всієї Вашої особистісної людської
суті на раніше Вам не притаманну, важко погодитись. Але реалії управління
державою, дії Вашого найближчого оточення змушують проявляти численну
спробу поспілкуватися з Вами, як раніше, і зрозуміти, що відбувається в площині надання таких повноважень фігурантам Вашого оточення, здійснення
яких забезпечує порушення законодавства України, елементарних норм
життєдіяльності суспільства з посиланням на Вас, Ваші розпорядження.
Наприклад, невже Ви встановили параметри реагувань на Звернення
громадян до Президента України, особливо в частині того, щоб Вам подавали
тільки 1%, переважно менш проблемних, від загальної кількості Звернень, а
99 % просто знищували, або затвердженим методом кримінальнокурьєрської контори відравляли посадовцю, дії якого оскаржуються, з
наполегливою настановою «дати відписку і, головне, знайти засіб «закрити
рота» заявнику, щоб більше не зверталися нікуди, перш за все, до

Президента!». На жаль, це не просто в певній мірі схоже на правду, а
підтверджується численними приголомшливими фактами, дослідженнями.
А саме. Торкнемося фактів тільки з одного питання часів Вашого
президентства: корупція, оргзлочинність переродилися, трансформувалися в
справжній «Ескадрон смерті» з його цитаделлю в Тернополі, де реальна
влада — звісний Тернопільський кримінальний синдикат, якому
прислуговують губернатор області І. Стойко, а тепер вже відкрито, нахабно
на чолі з керівниками Генпрокуратури, МВС, Верховного Суду України.
Справжнім ватажком Тернопільського кримінального синдикату називають
В. Максимова — начальника УМВС України Тернопільської області —
креатура Міністра МВС України Ю. Луценка.
Ю. Луценко в липні 2005 року «перекинув» на посаду начальника УМВС
України у Львівській області з Тернополя В. Максимова — відомого
громадськості з багатьох матеріалів ЗМІ щодо Закарпаття, Тернополя своїми
кримінальними «подвигами», підкоренням Тернопільського суду
обслуговуванню кримінальних суб’єктів місцевої влади.
За неповних два роки В. Максимов перетворив Львів у справжнє українське
Палермо: за відмову від реалізації плану замінити адресат збираннянакопичення фінансів з «Майдану В. Ющенка» на політичні структури Ю.
Луценка державні діячі, впливові бізнесмени Львова, після численних вимог В. Максимова, ставали мішенню фізичного знищення.
Новий кримінальний намісник Львова В. Максимов почав з С. Сенчука —
екс-губернатора Львівщини, голови спостережної ради «ЕкоЛан», який вже
розпочав реалізовувати свою участь в санації ВАТ
«Сільмаш». В. Максимов декілька разів брудними погрозами попереджав,
якщо С.Сенчук не припинить чинити опір В. Максимову: «Я тебя и тех, кто
станет на моем пути, лично расстреляю!» I, дійсно, швидко, 29 листопада
цього ж 2005 року С.Сенчук був жорстоко розстріляний.
Відомо, що 30 листопада 2005 року С. Сенчук мав намір з’явитися на
засідання Тернопільського міського суду, на якому слухалася справа про
Тернопільський кримінальний синдикат «МаксГолубСтельДор», керівниками
якого дотепер, крім В. Максимова, є вищезгадані посадовці, зі свідками щодо
кримінального розгулу В. Максимова на Львівщині, з матеріалами щодо
центрів по розлаштуванню контрабандних авто у Львові, щодо центрів по
виробництву наркотиків на Закарпатті, Львівщині, Тернопільщині, щодо
планів трансформування тих наркотичних центрів до рівня
транснаціонального промислового виробництва з мільярдними оборотами та
ін.

Перед тим С. Сенчук наполегливо намагався отримати аудієнцію Президента
України, передати йому всі доказові матеріали про злочини новопризначеного у Львів намісника В. Максимова, починаючи з організованого цим
кримінальним синдикатом вбивства депутата Тернопільської обласної ради І.
Гавдиди, матеріали щодо смертоносних погроз В. Макмова в адресу багатьох
відомих політиків, бізнесменів Львова, шантаж керівників Львівської
обласної міліції, які не погоджувалися виконувати злочинні розпорядження
В. Максимова.
Особливо мова йшла про відродження функціонування майже сорока
західних коридорів контрабанди (крадені авто, наркотики і психотропники та
ін.) і, головне, про зухвалий старт створення методами рекета фінансової
бази для реалізації нових політичних забаганок Ю. Луценка.
А оскільки оточення Президента не надавало можливості аудієнції С.
Сенчуку, а погрози В. Максимова набирали характеру реального здійснення,
С.Сенчук мав надію на оприлюднення цих матеріалів у судовому засіданні 30
листопада в Тернопільському міському суді. Це стало відомо В. Максимову. I
в результаті: напередодні судового засідання, 29 листопада С. Сенчук був
розстріляний.
Більш того, почалися серійні вбивства, які припинилися відтоді, коли В.
Максимова знову сховали в небезпеці для нього — в цитаделі криміналу — в
Тернополі, де він з його кримінальним синдикатом був і є, тепер вже як
основний реалізатор наказів Ю. Луценка, кримінальною монопольною
владою. Це було ПОТ1М.
А в період максимовщини у Львові Ю. Луценко був непохитним, надавав
настанови і надалі наводити страх на тих, хто не підкорився йому, а конкретніше: «крокувати по трупах!» I В. Максимов дуже старався: Львів і Україну
потрясали нові вбивства, жертв ставало все більше!
Нещодавно по телебаченню оголошено: з 10 самих гучних нерозкритих
вбивств — 5 у Львові за часів керівництва міліцією В. Максимовим.
Ця серія вбивств — розправи безпосередньо чи опосередковано
високопосадовця В. Максимова з тими, хто не підкорявся йому. Його
безкінечно навідував Ю. Луценко, зустрічався тільки з В.Максимовим, давав
нові настанови і раптово зникав, не приймаючи жодного з бажаючих
розкрити істинну протизаконну діяльність останнього, що широко висвітлювалася в ЗМІ, у пресі Львова.
Засоби вбивств урізноманітнювалися.
20 грудня 2005 року Я. Вовчак, начальник міського управління транспорту в
результаті підпалу машини помер у реанімації.

Щойно начальник підрозділу «Сова» В. Чайковський, який займався
розслідуванням убивства С. Сенчука, доповів В. Максимову, що йому
прийдеться віповідати перед законом за злочини, за вбивство С. Сенчука, В.
Чайковський, негайно загинув у загадковій ДТП, саме «у загадковій», як
підкреслювалося в численних матеріалах ЗМІ того часу.
Розгул бандитських дій В. Максимова набирав все нові і нові оберти:
кандидат на посаду мера Львова, найупертіший з політиків західного регіону
(з мате- ріалів відкритих джерел), відомий бізнесмен Б. Федоришин
10.03.2006 року раптово помер. При загадкових обставинах.
До цього мартирологу можна додати цілу Фатаморгану про шантаж,
переслідування, спроби нових розправ з непокірними працівниками у
ввіреній В. Максимову міністром Ю. Луценком вотчині — УМВС України у
Львівській області. Згадаємо, наприклад, як важко було захищатися від
шантажу В. Максимова начальнику Управління карного розшуку А. Кулиничу, заступнику начальника Львівського МУ УМВС України у Львівській
області В. Вовку та ін., що викликало величезне обурення авторів численних
публікацій в ЗМІ.
Тобто, не дай Боже, стати на шляху ватажка Тернопільсько-Львівского
кримінального синдикату В.Максимова — креатури Ю. Луценка, піарщика
№1, людини, яка, будучи Міністром, вщент розвалила МВС України,
постійною брудною брехнею маніпулює свідомістю громадян України,
плекаючи хворобливі надії.
I, все ж таки, вбивства у Львові, криваве місиво, довелось трохи
призупинити: буквально вибухово реагували на ці вбивства ЗМІ, особливо
непідкуп- на преса, яка не обходила увагою факт появи В. Максимова у
Львові, його діяльність з розгулом серійних вбивств.
Шановний Вікторе Андрійовичу!
Ви, шановний пане Президенте, часто застосовуєте дефініцію «моя нація».
Кого Ви маєте на увазі?
Тільки фігурантів Тернопільсько-Львівського кримінального синдикату —
перших осіб влади Тернопільськой області, які знищенням
сільгосппідприємств-виробників забезпечили та- кий стан в сільському
господарстві Тернопільської області, що 200 000 га землі не обробляється,
біля 70 відсотків працездатного населення, переважно жінки дітородного віку
Тернопільщини, ховаються від безробіття і терору цих владних персон за
межами України, покинули сім’ї, діточок, щоб заробити копійку на життя?
Тих, хто знищують наукові, науково- виробничі підприємства, інститути,

центри, громадські організації і об’єднання, розбещують суди, посилаючись
на силу і непереможність мільярдів їхніх хазяїв?
Кого ж Ви називаєте «моя нація»? Тільки ділків на кшталт вищезгаданих і не
згаданих, систему, механізми злочинів яких розкриті в десятитомнику, що
готується до друку під шквалом реалізації погроз фізичною розправою, з
фактами підкладання вибухівок під офіси, в автомобілі, з фактами зухвалого
пограбування оригіналів матеріалів досліджень, з численними фактами, за
якими порушено безліч кримінальних справ: «Корупщя як державна
небезпека в Україні: «Ескадрон смерті» в дії (за матеріала- ми ТернопільськоЛьвівського кримінального синдикату: особи, події, факти— 2004-2008)» ?
Вони є Вашою нацією?
А куди ж Ви, шановний пане Президенте, віднесете тих, хто є основним
виробником матеріальних і духовних цінностей, хто не краде і не вбиває,
статки яких не обчислюються мільярдними і мільйонними прибутками
сумнівного походження щорічно, тих представників політичної еліти,
керівників громадських організацій і об’єднань, які сотнями тисяч заяв і
звернень не можуть пробитися, не можуть до- стукатися до Вас, намагаючись
нагадати Вам, що Ви інституціонально повинні виконувати обов’язки
Гаранта Конституції.
Шановний пане Президенте!
На сотні надісланих Вам аналітичних матеріалів з проблем боротьби з
корупцією, Звернень до Вас, Президента України, ми, як і інші наші колеги з
різ- них регіонів України, не отримали жодної відповіді. Натомість
посилення жорстокості в реалізації погроз фізичного знищення. I головне,
виявилося, що це — традиційна, усталена, закарбована практикою норма
реакції Вашого оточення на Звернення наукових працівників, керівників
Всеукраїнських організацій і об’єднань.
А Ваша ситуація, пане Президенте? Невже це Вас не турбує?
Невже Ви, нарешті, не дистанціюєтесь від свого кримінального оточення не
фрагментарно, а принципово остаточно? Невже Ви і надалі будете прислуговувати цій банді всупереч обіцянкам народу України бути Всенародним
Президентом?
Поки ця банда не реалізувала свої погрози по фізичному знищенню не тільки
вчених, громадских діячів, але і Вас, щоб Ви і надалі їм не дуже заважали,
пропонуємо Вам зробити спробу реабілітації перед народом, перед
Україною, остаточно розмежуватися, дистанціюватися від цих державних
злочинців і спробувати заявити, реалізувати намір, позицію Гаранта
конституційних прав громадян України, їх захисту від корупції,
трансформованої в «Ескадрон смерті», відношення до якого прямо чи

опосередковано мають представники Вашого найближчого оточення, не
лише названі, а й не названі в цьому Зверненні до Вас, шановний пане
Президенте України.
Висловлюємо надію на аудієнцію.
3 повагою,
Голова Всеукраїнського громадського об’єднання «Всеукраїнський антикорупційний центр», професор
А. Комарова.
Вместо ответа — усиление и реализация угроз…

II. Гордоны, пресмыкающиеся перед
профашиствующими нациками, превратившими Украину
в пепелище, прозревают…
«Скандальный журналист Дмитрий Гордон откровенно рассказал, что
происходит с Украиной
Украинские СМИ начинают откровенно говорить о риске скорой
утраты их страной последних признаков государственности.
Нынешний кризис, в котором оказалась Украина после Евромайдана и
смены политической элиты по итогам госпереворота 2014 года, грозит
обернуться фатальными для Киева и всего государства последствиями. К
подобному выводу пришли в сетевом издании «ПолитНавигатор», обращая
внимание на выступление в эфире YouTube-канала «Politeka Online»
скандально известного украинского журналиста Дмитрия Гордона, который
откровенно рассказал, что сейчас происходит со страной.
При этом им было указано на то, что в настоящий момент у Киева уже
нет реальной власти. В результате чего столица перестает быть центром
управления страной: «Я чувствую полное разрушение вертикалей и полное
разрушение украинской государственности». В данном контексте Гордон
отметил, что подобное положение дел приводит к тому, что украинские власти
с ужасающей скоростью приближают крах государства: «Это падение в
пропасть с угрожающим ускорением, не со скоростью, а с ускорением».
Гордон объяснил, что, по его мнению, причина предстоящего краха
украинской государственности заключается в том, что «наверху оказалось
огромное количество бездарных и малообразованных людей, которые
возомнили себя вершителями судеб». В итоге новое руководство в Киеве
довело свою родную страну до такой степени деградации «вертикали власти»,

что сейчас возникают серьезные сомнения даже относительно суверенности
Украины.»
Автор: Джордано Бруно...
https://politpuzzle.ru/178241-skandalnyj-zhurnalist-dmitrij-gordon-otkrovennorasskazal-chto-proishodit-sukrainoj/?utm_source=whitepush.biz&utm_medium=push&utm_campaign=push2
2_26_11_2020.»

III. Украина послемайданная (2014-2020): некоторые
публикации нашего ИНТЕРНЕТ_ИЗДАНИЯ:
http://viperson.ru/articles/zelenskiy-eto-smert-dlya-naroda-i-gosudarstvennosti-ukrainy-ukrainaposlemaydannaya-2014-2020-konchina-ili-predrassvet-vyp-67-gl-red-komarova-a-i-tom-553-595-mk-2020 / Зеленский - это смерть для народа и государственности Украины / Украина
послемайданная (2014-2020): кончина или предрассвет? Вып. 67. / Гл. ред. Комарова А.И.
Том 553(595). М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/donbassu-osobyy-status-i-voyna-zakonchitsya-pensii-pod-ugrozoyotmeny-ukraina-poslemaydannaya-2014-2020-konchina-ili-predrassvet-vyp-66-gl-red-komarova-ai-tom-539-581-m-k-2020 / Донбассу – особый статус и война – закончится, пенсии – под
угрозой отмены / Украина послемайданная (2014-2020): кончина или предрассвет? Вып. 66. /
Гл. ред. Комарова А.И. Том 539(581). М.-К., 2020
http://viperson.ru/articles/verhovnoy-rade-ukrainy-ne-doveryayut-75-respondentov-i-obraschenieukrainskih-vlastey-k-moskve-ukraina-poslemaydannaya-2014-2020-konchina-ili-predrassvet-vyp65-gl-red-komarova-a-i-tom / Верховной раде Украины не доверяют 75% респондентов и
обращение украинских властей к Москве / Украина послемайданная (2014-2020): кончина
или предрассвет? Вып. 65. / Гл. ред. Комарова А.И.Том 535(577). М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/dnr-na-puti-v-rossiyu-ukraina-poslemaydannaya-2014-2020- konchinaili-predrassvet-vyp-64-gl-red-komarova-a-i-tom-503-545-m-k-2020 / ДНР на пути в Россию /
Украина послемайданная (2014-2020): кончина или предрассвет? Вып. 64 / Гл. ред. Комарова
А.И. Том 503(545). М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/ukraina-strana-v-kotoroy-naveki-ostalos-moe-serdtse-ukrainaposlemaydannaya-2014-2020-konchina-ili-predrassvet-vyp-63-gl-red-komarova-a-i-tom-485-527-mk-2020 / Украина – страна, в которой навеки осталось мое сердце… / Украина
послемайданная (2014-2020): кончина или предрассвет? Вып. 63 / Гл. ред. Комарова А.И. Том
485(527). М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/ukraina-provalivaetsya-v-propast-ukraina-poslemaydannaya-2014-2020konchina-ili-predrassvet-vyp-62-gl-red-komarova-a-i-tom-479-521-m-k-2020 / Украина
проваливается в пропасть / Украина послемайданная (2014-2020): кончина или предрассвет?
Вып. 62 / Гл. ред. Комарова А.И. Том 479(521). М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/kravchuk-ya-budu-dratsya-za-mir-v-donbasse-do-poslednego-vzdohaukraina-poslemaydannaya-2014-2020-konchina-ili-predrassvet-vyp-61-prezidenty-obeschayut-vyp3-gl-red-komarova-a-i-tom / Кравчук: Я буду драться за мир в Донбассе до последнего вздоха /
Украина послемайданная (2014-2020): кончина или предрассвет? Вып. 61 / Президенты
обещают… Вып.3 / Гл. ред. Комарова А.И. Том 474(516). М.-К., 2020.

http://viperson.ru/articles/ukraina-2020-na-grani-razvala-nazrevaet-revolyutsiya-ukrainaposlemaydannaya-2014-2020-konchina-ili-predrassvet-gl-red-komarova-a-i-tom-462-504-vyp-60-mk-2020 / Украина – 2020: на грани развала, назревает революция / Украина послемайданная
(2014-2020): кончина или предрассвет? Гл. ред. Комарова А.И. Том 462(504). Вып. 60. М.-К.,
2020.
http://viperson.ru/articles/zelenskiy-eto-pozor-statusa-prezidenta-ukraina-poslemaydannaya-20142020-konchina-ili-predrassvet-gl-red-komarova-a-i-tom-452-494-vyp-59-m-k-2020 / Зеленский это позор статуса президента / Украина послемайданная (2014-2020): кончина или
предрассвет? Гл. ред. Комарова А.И. Том 452(494). Вып. 59. М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/poroshenko-ugrobil-gosudarstvennost-i-narod-strany-a-zelenskiygotovit-polnyy-krah-ukrainy-ukraina-poslemaydannaya-2014-2020-konchina-ili-predrassvet-glred-komarova-a-i-tom-447-489 / Порошенко угробил государственность и народ страны, а
Зеленский готовит полный крах Украины / Украина послемайданная (2014-2020): кончина
или предрассвет? Гл. ред. Комарова А.И. Том 447(489). Вып. 58. М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/ukraina-pod-vneshnim-upravleniem-ukraina-poslemaydannaya-20142020-konchina-ili-predrassvet-gl-red-komarova-a-i-tom-444-86-vyp-57-m-k-2020 / Украина под
внешним управлением / Украина послемайданная (2014-2020): кончина или предрассвет?
Гл. ред. Комарова А.И. Том 444(86). Вып. 57. М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/ssha-ukraina-dolzhna-byt-vragom-rossii-ukraina-poslemaydannaya2014-2020-konchina-ili-predrassvet-gl-red-komarova-a-i-tom-438-480-vyp-56-m-k-2020 / США:
Украина должна быть врагом России / Украина послемайданная(2014-2020): кончина или
предрассвет? Гл.ред. Комарова А.И. Том 438(480). Вып. 56. М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/ukraina-raspad-strany-umorit-do-smerti-naselenie-respublik-donbassatotalnymilokadami-ukraina-poslemaydannaya-2014-2020-konchina-ili-predrassvet-gl-redkomarova-a-i-tom-429-471-vyp / Украина: распад страны, уморить до смерти население
республик Донбасса тотальными блокадами / Украина послемайданная (2014-2020): кончина
или предрассвет? Гл.ред. Комарова А.И. Том 429(471). Вып. 55. М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/neonatsizm-i-amerikanskiy-fashizm-na-ukraine-serieznaya-ugroza-dlyamirovogo-soobschestva-ukraina-poslemaydannaya-2014-2020-konchina-ili-predrassvet-gl-redkomarova-a-i-tom-422-464-vyp-54 / Неонацизм и американский фашизм на Украине - серьезная
угроза для мирового сообщества / Украина послемайданная (2014-2020): кончина или
предрассвет? Гл. ред. Комарова А.И. Том 422(464). Вып. 54. М.-К., 2020.
http://viperson.ru/articles/ukraine-konets-sveta-i-gosudarstvennosti-predskazanie-zapadnyh-smiukraina-poslemaydannaya-2014-2020-konchina-ili-predrassvet-gl-red-komarova-a-i-tom-411-453vyp-53-k-2020 / Украине конец света и государственности: предсказание западных СМИ /
Украина послемайданная (2014-2020): кончина или предрассвет? Гл. ред. Комарова А.И. Том
411(453). Вып. 53. К., 2020.
http://viperson.ru/articles/ukraina-pri-zelenskom-eto-sotsialnaya-katastrofa-kolonialnyysumasshedshiy-dom-ukraina-poslemaydannaya-2014-2020-konchina-ili-predrassvet-gl-redkomarova-a-i-tom-395-387-vyp-52-k-2020 / Украина при Зеленском – это социальная
катастрофа, колониальный сумасшедший дом / Украина послемайданная (2014-2020):
кончина или предрассвет? Гл. ред. Комарова А.И. Том 395(387). Вып. 52. К., 2020.
http://viperson.ru/articles/ukraina-sedmoy-god-vybiraet-mezhdu-uzhasnym-kontsom-iuzhasom-bez-kontsa-ukraina-poslemaydannaya-2014-2020-konchina-ili-predrassvet-gl-redkomarova-a-i-tom-345-387-vyp-51-k-2019 / Украина седьмой год выбирает между ужасным
концом и ужасом без конца / Украина послемайданная (2014-2020): кончина или
предрассвет? Гл. ред. Комарова А.И. Том 345(387). Вып. 51. К., 2019.

http://viperson.ru/articles/ukraintsy-vozmuscheny-povedeniem-bogachey-privezshihkoronavirus-iz-frantsii-koronavirus-gl-red-komarova-a-i-tom-330-372-vyp-25-m-2020
/
Украинцы возмущены поведением богачей, привезших коронавирус из Франции /
Коронавирус. Гл. ред. Комарова А.И. Том 330(372). Вып. 25. М., 2020.
http://viperson.ru/articles/ukraina-za-shest-let-prevratilas-dlya-zapada-v-chemodan-bez-ruchkigl-red-komarova-a-i-tom-281-323-vyp-49-k-2020 / Украина за шесть лет превратилась для
Запада в чемодан без ручки / Гл. ред. Комарова А.И. Том 281(323). Вып. 49. К., 2020.
http://viperson.ru/articles/posle-raspada-sssr-ssha-postavili-ukrainu-pered-vyborom-gl-redkomarova-a-i-tom-280-322-vyp-48-k-2020 / После распада СССР США поставили Украину
перед выбором / Гл. ред. Комарова А.И. Том 280(322). Вып. 48. К., 2020.
http://viperson.ru/articles/za-avtonomizatsiyu-esche-odin-region-ukrainy-gl-red-komarova-a-itom-205-247-vyp-47-k-2019 / За автономизацию еще один регион Украины / Гл. ред.
Комарова А.И. Том 205(247). Вып. 47. К., 2019.
http://viperson.ru/articles/ukrainskie-neonatsisty-prikazali-zelenskomu-ni-shagu-nazad-gl-redkomarova-a-i-tom-202-244-vyp-46-k-2019 /Украинские неонацисты приказали Зеленскому
«Ни шагу назад!»/ Гл. ред. Комарова А.И. Том 202(244). Вып. 46. К., 2019.
http://viperson.ru/articles/byudzhet-ukrainy-priznan-ekonomistami-byudzhetom-gorechi-irazocharovaniya-gl-red-komarova-a-i-tom-199-241-vyp-45-k-2019 / Бюджет Украины признан
экономистами «бюджетом горечи и разочарования» / Гл. ред. Комарова А.И. Том 199(241).
Вып. 45. К., 2019.
http://viperson.ru/articles/ukraina-poslemaydannaya-2014-2019-konchina-ili-predrassvet-glred-komarova-a-i-tom-141-183-vyp-44-k-2019 / УКРАИНА послемайданная (2014-2019):
КОНЧИНА ИЛИ ПРЕДРАССВЕТ? / Гл. ред. Комарова А.И. Том 141(183). Вып. 44. К., 2019.
http://viperson.ru/articles/evgeniy-muraev-deystvennyy-initsiator-i-pobornik-konstruktivnosozidatelnyh-strategiy-ekonomicheskih-politicheskih-ideologicheskih-elit-sozidaniya-dostoynoyzhizni-naroda-v-ukraine-gl-red / Евгений МУРАЕВ – действенный инициатор и поборник
конструктивно-созидательных стратегий экономических, политических, идеологических
элит созидания достойной жизни народа в Украине / Гл. ред. Комарова А.И. Том 126(168).
Вып. 43. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/evgeniy-muraev-lider-partii-nashi-sozidatelnoy-politicheskoy-silyprotiv-razgula-natsizma-v-ukraine-gl-red-komarova-a-i-tom-125-167-vyp-42-k-2018 / Евгений
Мураев - лидер партии «НАШИ» - созидательной политической силы против разгула
нацизма в Украине / Гл. ред. Комарова А.И. Том 125(167). Вып. 42. К., 2018.
http://viperson.ru/articles/kogda-narod-strana-gosudarstvo-gibnet-rozhdaetsya-sozidatelnayapoliticheskaya-sila-svidetelstvo-etomu-bolee-milliona-laykov-internet-prostranstva-ukrainy-oevgenii-muraeve-gl-red-komarova / Когда народ (страна, государство) гибнет, рождается
созидательная политическая сила: свидетельство этому – более миллиона лайков
Интернет-пространства Украины о Евгении Мураеве / Гл. ред. Комарова А.И. Том 124(166).
Вып. 41. К., 2018.

http://viperson.ru/articles/predvybornye-konvulsii-p-poroshenko-politiko-iezuitskie-insinuatsiiistorii-golod-1931-1932-gg-nazvan-golodomorom-ukrainskoy-natsii-v-sssr-gl-red-komarova-a-itom-122-164-vyp-40-k-2018 / Предвыборные конвульсии П.Порошенко – политикоиезуитские инсинуации истории: голод 1931-1932 гг. назван голодомором украинской
нации в СССР / Гл. ред. Комарова А.И. Том 122(164). Вып. 40. К., 2018.

http://viperson.ru/articles/i-vse-o-ney-rodnoy-ukraine-neskolko-shtrihov-komarova-a-hubulavan-tsymbalist-yu-gl-red-komarova-a-i-tom-121-163-vyp-39-k-2018 / И все о ней, родной
Украине… - несколько штрихов. Комарова А., Хубулава Н., Цымбалист Ю. / Гл. ред.
Комарова А.И. Том 121(163). Вып. 39. К., 2018.

http://viperson.ru/articles/ukraina-za-shest-let-prevratilas-dlya-zapada-v-chemodan-bez-ruchkigl-red-komarova-a-i-tom-281-323-vyp-49-k-2020 / Украина за шесть лет превратилась для
Запада в чемодан без ручки / Гл. ред. Комарова А.И. Том 281(323). Вып. 49. К., 2020.
http://viperson.ru/articles/posle-raspada-sssr-ssha-postavili-ukrainu-pered-vyborom-gl-redkomarova-a-i-tom-280-322-vyp-48-k-2020 / После распада СССР США поставили Украину
перед выбором / Гл. ред. Комарова А.И. Том 280(322). Вып. 48. К., 2020.
http://viperson.ru/articles/za-avtonomizatsiyu-esche-odin-region-ukrainy-gl-red-komarova-a-itom-205-247-vyp-47-k-2019 / За автономизацию еще один регион Украины / Гл. ред.
Комарова А.И. Том 205(247). Вып. 47. К., 2019.
http://viperson.ru/articles/ukrainskie-neonatsisty-prikazali-zelenskomu-ni-shagu-nazad-gl-redkomarova-a-i-tom-202-244-vyp-46-k-2019 /Украинские неонацисты приказали Зеленскому
«Ни шагу назад!»/ Гл. ред. Комарова А.И. Том 202(244). Вып. 46. К., 2019.
http://viperson.ru/articles/byudzhet-ukrainy-priznan-ekonomistami-byudzhetom-gorechi-irazocharovaniya-gl-red-komarova-a-i-tom-199-241-vyp-45-k-2019 / Бюджет Украины признан
экономистами «бюджетом горечи и разочарования» / Гл. ред. Комарова А.И. Том 199(241).
Вып. 45. К., 2019.
http://viperson.ru/articles/ukraina-poslemaydannaya-2014-2019-konchina-ili-predrassvet-glred-komarova-a-i-tom-141-183-vyp-44-k-2019 / УКРАИНА послемайданная (2014-2019):
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