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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
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З НОВИМ РОКОМ!
ШАНОВНІ СПІВВІТЧИЗНИКИ!
Прийміть сердечні вітання з Новим роком та Різдвом Христовим!
Для всіх нас рік 2016 видався не простим: війна на Донбасі, скасування більшості соціальних пільг, значне зростання комунальних тарифів та цін на продукти харчування, ліки.
Все це призвело до ще більшого зубожіння людей, якого мало хто очікував.
В такій ситуації ми з вами зустрічаємо Новий 2017 рік. Але хочеться сподіватися, що
українці вистоять, піднімуть голови та встануть з колін. Врешті-решт зрозуміють, що
треба робити, щоб здолати як внутрішніх, так і зовнішніх ворогів, щоб побудувати розвинену демократичну соціальну державу.
І тоді збудуться слова Тараса Шевченка: «І на оновленій землі врага не буде супостата, а
буде син, і буде мати, і будуть люди на землі!»
Дорогі друзі!
Напередодні новорічних свят хочемо побажати, щоб у кожну Вашу оселю завітав Дід
Мороз і виконав ваші найзаповітніші бажання. Нехай прекрасні зимові свята принесуть
мир, спокій і злагоду, впевненість у майбутньому.
Зичимо Вам міцного здоров’я, успіхів, родинного щастя, достатку і благополуччя!
Бажаємо гарного настрою і любові, нехай у Вашому житті панують гармонія та вдача!
Новий рік – це свято, яке було і залишиться символом сподівань і добра.
Хай 2017 рік принесе всім нам віру, що добро переможе!

З Новим роком, дорогі співвітчизни
співвітчизники!
соотечественники!
С Новым годом, дорогие соотечеств
Олександр Мороз,
Василь Цушко,
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“За правду і справедливість”

Партія – не програма, статут, комітети, керівництво…
Партія – це люди, об’єднанні прагненням до перемін.

Партія

Шлях

Продовжуємо публікацію відповідей
Олександра Мороза та Василя Цушка на питання щодо
сьогодення та напрямків розвитку нашої держави.
(Початок в № №2,3)

до справедливості
Тим, кому не байдужа соціалістична ідея

УВАГА!
Відео - канал Олександра Мороза
"За правду і справедливість"
Запрошуємо Вас, Ваших друзів,
колег, знайомих підписатися в "ютубі"
на ітернет відео канал Олександра
Мороза "За правду і справедливість".
Дивіться щодня нові цікаві виступи
Олександра Олександровича!
Щоб підписатися, треба набрати так:
https://youtu.be/nAtl7mfegC4

Нам, ініціаторам створення партії, можуть зробити закид, мовляв скільки
уже є просоціалістичних партій, платформ, союзів… Так, є. Їх перелік можна
уточнити в адміністрації президента. В
тому переліку нас немає і не буде. Ми –
в свідомості більшості громадян, які хочуть іншого, справедливого життя.
Врешті, партія – не програма, статут, комітети, керівництво… Партія – це люди,
об’єднанні прагненням до перемін. На
таких розраховуємо, орієнтуючись на
різні покоління, в тому числі, і найперше, на молодь.
Час не жде. Ситуація тривожна. Треба
діяти.

З чого ж потрібно розпочинати,
щоб ситуація змінилась?
Чи є вихід?
Вихід є. Треба змінити систему влади.
Світовий досвід свідчить: як організована
влада, так люди і живуть. Вони повинні
владу постійно контролювати, точніше,
влада весь час повинна відчувати над
собою нагляд громадян (громад, суспільства, його ланок – партій, профспілок, інших громадських організацій). Така ситуація досягається розвинутим, справжнім
самоврядуванням.
На території, де проживають співвітчизники (населений пункт, район, область)
публічна влада повинна обиратись, а не
призначатись, причому з правом відкликання громадянами тих, хто з посадовими
обов’язками не справляється чи зловживає ними. Нинішні державні адміністрації
(чи перейменовані в «префектури») треба ліквідувати. Виконавчу владу мають
здійснювати виконкоми відповідних рад,
тобто обрані представниками громадян
– радами. Адже навіть при абсолютній
належності підприємств, галузей, сфер
державі, як було в радянські часи, на місцевому рівні все те управлялось виконкомами рад. Щоправда, під контролем партії. Партій же тепер вистачає.
Нічого посилатись на потребу вертикалі влади, про що не перестають заявляти
представники всіх режимів часу незалежності. Адже майже все, що потребувало
раніше державного нагляду і управління,
тепер є приватним. Яке там «державне»
управління? Нащо воно? Часто вживається інший аргумент, – з’являться місцеві
«князьки», буде крадіжництво, некерованість, нестабільність, загроза цілісності
держави. Заперечення цим «аргументам»
очевидне: а що, тепер не крадуть, чи не
почувають себе князьками, заручившись
вищим покровительством? І чому, скажімо, в США, Німеччині навіть при федеративному устрої, при наявності місцевих
законодавчих, судових тощо органів, не
виникає загроза цілісності держави?
Наші люди не дурніші європейців. Щоб
вони відповідально ставились до своєї
політичної місії – обирати і контролювати
владу, треба створити необхідні умови,
найперше надати права і змогу обраним
ланкам публічної влади робити те, що потрібно для громади, району, області. Для
того слід переглянути бюджетне і податкове законодавство, матеріальні, фінансові, кадрові, економічні права обраних рад,
передбачити їх змогу ефективно керувати, дбати про поліпшення життя тих, хто
їм вручив владу.
Звичайно, одномоментно все не зміниться, люди не мають досвіду самим відповідати за те, як живуть вони, їхні сім›ї,

громада, край, держава. Але це шлях до
зміни самої людини, перетворення її в
громадянина, населення – в народ. Це,
можливо, найважливіше завдання політичної реформи. Тільки з такими перетвореннями зникнуть «моя хата скраю» («и
дым отечества нам сладок… якщо в сусіда
хата горить», гірко жартує Б.Олійник), «усі
крадуть», «там (при владі) усі однакові»,
«у сусіда тин вищий». За все, що є в країні
відповідатиме КОЖЕН. Тоді ніхто не посміє вимагати хабара, привласнити бюджетні кошти, махлювати із відведенням
земель, займатися відкатами, жити не за
доходами. А влада дбатиме про умови
життя людей, турбуючись, зокрема, і про
їх зайнятість на роботі, про умови в лікарнях, школах, на вулицях, скрізь.
Це буде інша країна, з рівнем добробуту, котрий не відставатиме від того, що є в
країнах «золотого мільярда». Такого стану
ми можемо і мусимо (!) досягти самі. Ніхто за нас того не зробить.

Нинішня влада теж ніби того
прагне: люстрація, арешти,
реформи в суді, прокуратурі,
міліції…

Це тасування карт в колоді, знаючи наперед карти «в прикупі». У нас люстрація
політична, а це зведення рахунків, поділ
сфер впливу. Треба замінити її майновою люстрацією для всіх, найперше для
тих, хто має хоч якусь владну посаду або
претендує на неї. Він був, умовно, «при
Ющенку», «при Януковичу»…, не має значення. Якщо трудився чесно, того не треба
соромитися, якщо ні – гріха не втаїш, бо
«из трудов праведных не построишь палат каменных». Цій приказці вже не одне
століття.
Якщо людина працьовита, талановита, порядна і має статок більший, ніж у
інших – нехай буде багатою. Можливо, і
при владі вона від інших вимагатиме такого ж ставлення до своїх обов’язків. Але
якщо багатство набуте іншими способами
– його хазяїн повинен бути віддалений від
влади на недосяжну відстань. Тоді громадяни поважатимуть владу. І державу.
Причому обов’язкове, законом передбачене правило повинне застосовуватись повсюдно: чиновник живе із зарплати, вона
мусить бути достойною, іншою прибутковою діяльністю займатися не має права.

Всі президенти скаржилися
на нестачу повноважень,
можливостей, вимагали змін
до Конституції.

Поганому танцюристу… паркет слизький. В Німеччині, Австрії, Фінляндії, Швейцарії… навіть не всі їхні громадяни знають
імена своїх президентів. І… живуть, здається, краще, ніж, скажімо, в Україні.

Не Конституція винна в безладі, а ті
винні, що знаходячись при владі, ні Конституцією, ні законами не керуються, їх не
дотримуються. Нащо їм скаржитися на те,
що ними ж ігнорується?
А вдосконалювати Основний Закон слід
в напрямку, зокрема, що стосується функцій органів самоврядування. І не лише.
Такий проект нової редакції чинної Конституції підготований фахівцями і ще три
роки тому опублікований. Він замовчується, вносяться на розгляд парламенту якісь
часткові зміни, які скоріше лише імітують
реформи. А нинішній парламент залежний від виконавчої влади і президента.
Тому й складається такий порядок: народ (джерело влади) обирає владу (вона
«допомагає» йому порахувати голоси), а
потім влада підлаштовує норми законів і
Конституції під свій інтерес. Який у бізнесу інтерес, ми вже знаємо.
Пропонуємо змінити порядок. Сам народ має референдумом прийняти вдосконалену Конституцію і на її основі формувати собі підконтрольну собі владу.
Передбачити при тому захист Конституції, щоб ніхто із влади не мав змоги туди
«лізти». (Це все є в підготованому тексті.)
Тоді формула державності буде такою, як
слід у демократичних країнах: народ →
Конституція → влада.

Чи сприятиме
це згуртованості суспільства?
Адже справедливість повинна
мати повсюдне
і постійне підтвердження.
Навіть матеріальне.
Звичайно. Ми розраховуємо на те, що
всі небайдужі люди згідні з тим, що державу треба зберегти і що відносини справедливості в ній повинні утверджуватися.
Можна сказати, що це взаємно пов’язані
речі. У нас, вибачте, злодійська держава.
Тому одні бенкетують, решта – бідують. Існує показник, що характеризує державу.
Це співвідношення доходів 10% найбагатших до 10% найбідніших. Чим менше це
співвідношення, коли немає супербагатих
на тлі злиднів, тим стабільніша держава,
тим справедливіше в ній організоване
життя. В Україні це співвідношення більше
50:1, найгірше серед європейських держав. Там середній показник близько 15:1.
Там теж вистачає багатих, але злиденних мало. При вказаному співвідношенні
Україна не може бути стабільною і свій
суверенний статус захистити не здатна.
Така держава людям чужа.
В досягненні стабільності, сподіваємось,
мусять бути зацікавленими всі партії за
означенням. Це змушує їх шукати компроміси не тільки на словах, а й насправді. Не
можна розраховувати на загальний успіх,

якщо якась із партій вдаватиме себе єдино патріотичною і вважатиме ворогами
усіх, хто не встиг крикнути «Слава Україні!», або не притис демонстративно руку
до грудей під час виконання гімну. Все це
«показушні» ознаки любові до України,
ближчі до фарисейства, ніж до щирості.
Треба також запровадити механізм прямої причетності кожного громадянина до
природних багатств та результатів господарювання суб’єктів державної власності.
Йдеться про створення суспільного фонду
(з фіксованою часткою кожного) на основі
використання природних багатств України, рентних відрахувань, функціонування державних суб’єктів господарювання.
Сьогодні це виглядає нездійсненним, але
в різних країнах такий порядок довів свою
ефективність. Багата ресурсами країна
повинна конкретно збагачувати кожного
– це економічне середовище соціальної
справедливості.

Контактні телефони

регіональних осередків політичної
партії Олександра Мороза
“ За правду і справедливість”
область
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Херсонська

контактний
телефон
067-973-68-17
067-361-48-28
095-338-24-24
073-074-00-80
098-233-59-53
066-535-98-36
093-991-32-40
050-689-09-59
063-736-26-61
098-470-54-07
050-619-85-02
067-710-97-45
068-066-17-89
067-328-63-84
067-749-54-99
096-028-46-55
097-741-41-99
067-350-01-00
067-424-85-06
050-641-01-56

Харківська

067-572-38-37

Хмельницька
Черкаська
м. Черкаси
Чернівецька
Чернігівська
м.Чернігів
м. Київ

066-227-22-87
067-434-34-38
0472-32-01-11
067-576-57-63
068-235-95-89
050-935-84-26
073-074-00-80
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Уряд взяв на себе зобов'язання компенсувати втрачені банком кошти
на суму 150 млрд. гривень. Ця сума і є ціна націоналізації. А хто заплатить?

Кому вигідна
націоналізація
«Приватбанку»
За матеріалами:
Карина Акопян,
https://journalist.today
Пізно ввечері, 18 грудня було
прийнято рішення про націоналізацію найбільшого банку
України «Приватбанк». Чутки
про можливий перехід банку
в державну власність поширювалися досить давно. Хтось
припускав, що націоналізація
може статися саме зараз, інші
ж прогнозували це дійство на
початок вже наступного 2017
року.
Хто виграє після переходу
банку в держвласність, а хто
програє, говоримо з ексміністром фінансів України
Віктором Сусловим.

шу чергу, для власників. Також,
м'яко кажучи, ці умови не вигідні
для держави.

– Чи вважаєте Ви правильним
рішення передати «Приватбанк» в держвласність?
– Це неминуче рішення. Але
вся справа в тому, як цей процес провели, а головне - за чий
рахунок? Націоналізацію можна
проводити по-різному. І те, що
ця націоналізація готувалася
довго - не випадково. Відомо, що
були тривалі переговори з власниками банку, і сьогодні вже всім
ясно, що цей процес відбувався
на найвигідніших умовах, в пер-

– Що втрачає держава в цій ситуації?
– Уряд взяв на себе
зобов'язання
компенсувати
втрачені банком кошти на суму
150 млрд. гривень. Ця сума і є
ціна націоналізації. А хто заплатить? Схема така, що міністерство фінансів видасть свої боргові зобов'язання, цінні папери
терміном на 30 років. І все це
Мінфін внесе в статутний фонд
Приватбанку. Відповідно, НБУ
зобов'язується ці папери викупити і передати банку цю суму в
гривнях. Наскільки мені відомо,
то перший транш, який отримає

Приватбанк, буде близько 47
млрд . гривень. Це величезна
сума.
Іншими словами, на мові економіки, Приватбанк буде націоналізований і рекапіталізований за рахунок грошової місії
Національного банку України.
Тобто, за цю націоналізацію заплатять всі громадяни. Це інфляція, зростання цін, знецінення гривневих заощаджень, які є
в інших банках.
– Чи існує інша схема націоналізації?
-Інша схема - це змусити платити тих, хто вийняв ці гроші з
банку. Бракує 150 млрд. гривень.
Хтось же в цьому винен? Існує
багато фірм і організацій, які

Мільярди бонусів
Чим влада розрахувалася з депутатами
за голосування по бюджету
За матеріалами: Ігор Римський, http://112.ua/
Україна за доброю традицією отримала бюджет практично під ялинку. У ніч на 21
грудня депутати в присутності президента України Петра Порошенка 274 голосами
прийняли в другому читанні і в цілому головний фінансовий документ країни, виконавши таким чином одне з ключових вимог МВФ для отримання чергового траншу.
Перед голосуванням за бюджет Петру Порошенку вдався бліцкриг по прийняттю в
цілому законопроекту про Вищу раду правосуддя, який його супротивники називають механізмом для посилення впливу президента на суди, а прихильники - механізмом, необхідним для реалізації судової реформи.

Хто отримав "пряники"
за голосування

Головними здобувачами голосів за
бюджет виступили президент Петро Порошенко і частина його оточення. Гарант
незадовго до голосування з'явився в стінах Верховної Ради. На переговори з ним
вирушили представники депутатських
фракцій.
Візит першої особи позитивно вплинув
на настрої в сесійній залі. За бюджет остаточно погодилися проголосувати і аграрне лобі, і представники фракції Радикальної партії, а також групи "Воля народу" і
"Відродження".
За Інформацією 112.ua від джерел з
БПП, результативне голосування стало
можливим, зокрема, завдяки включенню
норми про тимчасову дотацію сільгоспвиробникам на суму більш ніж семисот
мільйонів гривень, хоча спочатку останні
просили суму в кілька мільярдів.

Група "Відродження", за нашою інформацією, погодилася підтримати бюджет
в обмін на зниження ставки ренти на видобуток нафти до рівня 14-29%. Держбюджет, відповідно, чекає зниження доходів
від рентних платежів.
Депутати від групи "Воля народу" в обмін на голосування отримали бонуси на
округи, а також, серед іншого, був підтриманий законопроект про створення експортно-кредитного агентства.
Незважаючи на первинний демарш,
свої голоси за бюджет традиційно віддала і фракція Радикальної партії. Натомість
Ляшко і компанії, як і в минулому році, пообіцяли результативний для одного зі спонсорів партії тендер на закупівлю пожежних
машин. Також головному радикалу вдалося пролобіювати виділення коштів на підтримку фермерських господарств. Крім
того, Ляшку пообіцяли врахувати його інтереси в деревообробній галузі.
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Резонанс

отримали в Приватбанку великі
кредити і їх не повернули. Зараз кажуть, що нове керівництво
банку буде займатися поверненням коштів. Так, воно буде це робити, але ж про це не сказано ні
слова, ні від міністерства фінансів, ні від НБУ, ні від президента.
Але ж ні один банк в країні ще не
отримував таку масштабну фінансову допомогу від держави і
не «оздоровлювався» за такою
схемою.
– Тобто, саме громадянам доведеться виплачувати борг в
розмірі 150 млрд. гривень зі
своїх гаманців?
– Не прямим чином виплачувати, а саме за рахунок
зростання цін, падіння національної валюти, знецінення
своїх вкладів і грошових доходів. Потрібно розуміти, що
не можна просто так, умовно
кажучи, надрукувати гроші, і
щоб це пройшло повз увагу.
Таких чарівних методів немає.
Тому керівництво пішло на такий безпрецедентний крок, і я
згоден з багатьма експертами,
які говорять, що за настільки
вигідними умовами націоналізації повинні знаходитися серйозні політичні домовленості
на найвищому рівні. Можливо,
там є пакет домовленостей, до
яких включено не тільки «Приватбанк».
– Хто виграє в цій націоналізації?
– Перш за все - це вкладники.
Тому що інакше у них могли б виникнути проблеми з поверненням своїх вкладів. А зараз таких
проблем виникати не повинно,
тому що НБУ дасть гроші Приватбанку, який буде виконувати
зобов'язання і по внесках і за поточними рахунками. На сьогодні
система «Приват24» працює, все
йде без збоїв. Тому не думаю,
що вкладники відчують якісь
незручності. Але в такому винятковому становищі опинилися
вкладники лише Приватбанку.

Втім, прийняття бюджету в ніч на середу
не було б можливим без голосів фракції
"Опозиційний блок". 29 представників
цієї політичної сили віддали своїх голоси
за урядовий законопроект про внесення
змін до Податкового кодексу, що стосуються поліпшення інвестиційного клімату.
Відзначимо, що без позитивного рішення
щодо даного законопроекту прийняття
бюджету було неможливим, оскільки його
показники були вже враховані в головному фінансовому кошторисі країни.
За словами депутатів від правлячої коаліції, натомість в законопроект було внесено поправку, згідно з якою від платника податків не потрібно детальний опис
контрольованої операції, що потенційно
спрощує мінімізацію оподаткування.
У підсумку, близько п'ятої ранку після
доповіді міністра фінансів і нетривалого
обговорення на табло засвітилася цифра
274 - саме стільки народних депутатів підтримали Держбюджет.
"Колеги - це об'єднало зал, ми дали
важливий і потужний результат, ми взяли відповідальність за життя держави.
Наступного року ми переможемо. Слава
Україні!" - заявив після голосування спікер
парламенту Андрій Парубій.
У парламенті ж думки про головний
фінансовий документ розділилися. Так,
прихильники документа з коаліції відзначали, що бюджет продовжує стратегічний
розвиток України, оскільки передбачені
значні кошти на будівництво доріг. Зі свого боку, лідер фракції Радикальної партії
Олег Ляшко пояснив підтримку бюджету
тим, що більшість вимог радикалів були
враховані. Противники ж головного фі-
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-А як це вплине на вкладників
інших банків?
– Вкладники інших банків можуть виявляти своє невдоволення, тому що їм вклади не повертають. А де повертають - це
відбувається в межах певних термінів і сум. У «Приватбанку» держава бере на себе зобов'язання
- гарантувати будь-які суми всім
вкладникам. Люди можуть тримати мільйони в цьому банку, які
їм можуть повернути. Це звичайно відображає якусь несправедливість, а також відсутність якоїсь єдиної державної політики. А
з іншого боку, цей банк дійсно є
важливим для країни.
– У заяві президента прозвучало, що він подав законопроект
до Верховної Ради про додаткові гарантії вкладникам Приватбанку, які подібні до гарантій вкладників Ощадбанку.
– Як відомо, для вкладників
«Ощадбанку» по закону діє
привілей - повна державна гарантія за вкладами, незалежно від суми цих внесків. І якщо
такий привілей буде існувати і
для Приватбанку, то це в якійсь
мірі порушує конкурентні умови на банківському ринку. Це
викличе відтік коштів до Приватбанку, адже він знаходиться
в куди кращих технічних умовах, ніж Ощадбанк. І відповідно, для інших банків це може
вилитися у втрату вкладників
і нові проблеми. Таким чином,
можливо, продовжиться процес монополізації банківської
системи України.
– У якій ситуації опиниться національна валюта?
– Гривня буде стрімко падати, і
очевидно ми вже не вийдемо на
показники, які планувалися на
наступний рік. Місія в сумі 150
млрд. гривень буде реалізовуватися протягом не одного року, і
постійно буде робити свій вплив
на падіння національної валюти.
Це теж буде плата за обрану схему націоналізації.

нансового кошторису звинувачували
уряд у надмірній централізації.

А що з цифрами?

У порівнянні з першим читанням, по макропоказниках прогноз, так як і курс долара, за словами міністра фінансів Олександра Данилюка, не змінився. При цьому
посилено держпідтримку аграрної галузі.
Аграрії потенційно можуть розраховувати
додатково майже на 2 мільярди гривень.
При цьому знижені доходи від ренти на
видобуток нафти і користування радіочастотним ресурсом на загальну суму понад 2 мільярди гривень.
Крім того, передбачається скасування
збору за купівлю валюти, що, за розрахунками Мінфіну, знизить доходи держави
на 260,5 мільйонів гривень.
Також серед іншого передбачається
збільшити витрати на підтримку "Мистецького арсеналу", ансамблю "Київські
солісти" та офіційного вісника президента
на 26 мільйонів гривень.
Крім цього уряд має намір збільшити
витрати на стипендії майже на 2 мільярди
гривень, при цьому скасувавши бюджетну програму з виплати соцстіпендій на
аналогічну суму, і виділити 35 мільйонів
гривень на розселення кримських татар.
Додаткові гроші виділяють і на силовиків. Так ЗСУ отримають на більш ніж
300 мільйонів гривень більше, а Нацгвардія може розраховувати на додаткові
90 мільйонів.
Ну а народ? Мінімальна зарплата буде
3 200 грн. А от як проживуть майже 6,5 млн.
пенсіонерів на півтори тисячі гривень на місяць – питання, як то кажуть риторичне…
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В первых числах января 2016 года Порошенко подписал
беспрецедентный по своей антиконституционной сущности закон №3628

суспільство

Украинские хроники

Чем запомнится 2016-й год для простых украинцев?
Александр Полуянов
Сегодня уже можно с уверенностью
говорить, что и 2016-й год не стал временем прорывов и достижений. Как
и 2015-й, он запомнился, прежде всего, огромным количеством пустых
обещаний, несбывшихся надежд и
нереализованных реформ, а также
дальнейшим ухудшением материального положения людей, опережающим ростом цен и тарифов, урезанием
социальных прав граждан. Осветить
все эти события в рамках газетной статьи просто невозможно – приведем
лишь основные вехи.

*

Январь

Поскольку Госбюджет-2016 депутаты традиционно приняли "под елочку",
то простые украинцы смогли оценить его
"прелести" только в январе. Неприятным
сюрпризом стало то, что финансирование
социальной сферы (здравоохранение, образование и пр.) не увеличилось даже номинально, а напротив — сократилось. Например, расходы на медицину по сравнению с
2015-м урезали на 5% - это при бешеном росте в 2015 году тарифов ЖКХ, цен на лекарства и номинальном повышении зарплат
персонала. Экономить предполагалось на
тотальном сокращении койко-мест, что мы
и наблюдали в течение 2016-го.
Кроме того, принятые Радой налоговые
изменения для аграриев изначально закладывали основания для подорожания
практически всей продукции сельского
хозяйства — мясо-молочных продуктов,
хлебобулочных изделий, круп, сахара,
подсолнечного масла и пр.

*

В январе вступило в силу постановление Кабмина №1037, которым вводилась
новая формула расчетов за отопление для
домов без тепловых счетчиков (в зависимости от погоды). Тогда в правительстве
говорили, что с помощью новой формулы
и температурного коэффициента удастся добиться более справедливых цифр в
платежках, однако уже этой осенью украинцы на собственных кошельках прочувствовали всю чудовищную некомпетентность "математиков" из Кабмина.

*

В первых числах января Президент
Порошенко подписал беспрецедентный
по своей антиконституционной сущности
закон №3628, принятый для "стабилизации финансового состояния государства".
Этот документ стал настоящей "черной
меткой" для миллионов социально уязвимых украинцев, так как лишил их целого
ряда льгот и соцвыплат (всего в нем изменено 38 ранее принятых законодательных актов). Из документа следовало, что
"стабилизация финансового состояния
государства" будет достигаться за счет
пенсионеров, малоимущих и детей (питание в школах и детсадах, выплаты матерям-одиночкам и пр.), а "оптимизация социальных расходов" - это их сокращение
на 65 миллиардов гривен.
При этом финансирование широкого
перечня выплат и льгот, которые ранее
осуществлялись из госбюджета, перекладывались на тощие местные бюджеты (в
том числе и расходы на профтехобразование). Также отменялись субвенции из
госбюджета на места для покрытия разницы тарифов ЖКХ, поскольку теперь в
Украине они стали считаться "экономически обоснованными".

*

Февраль

Парламентская коалиция (состоящая
из пяти фракций – БПП, "Народного фронта", Радикальной партии, "Батькивщины"
и "Самопомощи"), которая и до этого дер-

жалась на "честном слове", 16 февраля с
треском и скандалами развалилась. В таких случаях Конституцией Украины предусмотрено два варианта: либо создание
новой коалиции, либо внеочередные парламентские выборы. Первого не произошло, а второе стало невозможным из-за
позиции Народного фронта, БПП и самого
Президента, поскольку это было чревато
полной или частичной утерей их позиций.
Например, ни у кого не было никаких сомнений, что Народный фронт вообще
"пролетел" бы мимо нового парламента,
а БПП туда попало в сильно ощипанном
виде.
Впрочем, никто не мог дать гарантий,
что и другие партии смогут повторить
свой результат, поэтому с молчаливого
согласия всех сторон парламент до сих
пор действует без большинства – на основании ситуативных "договорняков".

*

Март

В марте 2016-го прошел третий (из
пяти) этап подорожания электроэнергии,
в результате чего для самой многочисленной категории потребителей, "сжигающих" от 100 до 600 кВт/ч в месяц, киловатт подорожал с 78,9 до 99 копеек.

*

Апрель

6 апреля по европейским надеждам
украинцев был нанесен серьезный удар: по
результатам референдума в Нидерландах,
более 60% голландцев (из 32%, которые
участвовали в голосовании), высказались
против соглашения об Ассоциации Украины
и Евросоюза. Версий случившегося тогда
звучало немало (от "руки Москвы" до "глупости" голландцев), но более справедливой
выглядит версия известного международного эксперта Соломона Манна:
- Украине необходимо стать полноценной
страной и привлекательным партнером вот единственный вывод из референдума
в Нидерландах… Если Украина станет сильной, то разные союзы и ассоциации наперебой кинутся приглашать ее к себе, и она
сама будет выбирать и ставить условия. А
стоя с протянутой рукой и подвергаясь унизительной критике, становиться ассоциированным членом ЕС - не слишком почетно и
абсолютно бесполезно.

*

Одно из немногих событий, которое с огромным воодушевлением и не-

скрываемой радостью было воспринято
большинством украинцев – отставка Арсения Яценюка с поста премьер-министра Украины. На его место был назначен
Владимир Гройсман, занимавший до этого должность спикера Верховной Рады.
Едва вступив на новый пост, он произнес
историческую фразу: "Ганьба всім тим,
хто за 24 роки не домігся дати людям
можливість жити по-людськи. Я вам покажу, що таке управління державою!"

*

Постановлением Кабмина №317 (от
27.04.2016) урезаны нормы потребления для субсидий. С тех пор для тех, кто
использует газ для отопления, норма
потребления газа для обогрева одного
квадратного метра квартиры снижена
до 5,5 куб. м вместо 7 куб. метр (то есть,
за разницу свыше 5,5 кубов нужно будет платить в полном объеме). Аналогично снижены нормы для тех, кто не
отапливает жилье газом, но использует
газ для приготовления пищи (с 6 до 4,4
куб. метров на человека в месяц) или
имеет газовые водонагреватели (с 18 до
14 куб метров).

*

Май

С 1 мая произошло повышение социальных стандартов – на 6%. Это при том, что за
2015-год Украина стала мировым лидером
по инфляции (официально – 49%), опередив
Южный Судан, Венесуэлу, и даже измученную многолетней и кровопролитной войной Сирию. Но и эти жалкие 6% получили
далеко не все: например, по сообщениям
Минсоцполитики, из 12,3 миллионов украинских пенсионеров увеличенные выплаты
получили лишь 6,5 миллионов, то есть, примерно каждый второй. Парадоксально, что
повышение прошло мимо самых нищих
пенсионеров, которые получали меньше
минимальной пенсии, прозябая на нищенские 949 гривен.

*

Также с 1 мая в Украине установлен
единый тариф на газ для населения (6,88
грн/куб), и соответственно отменен "социальный тариф" в 3,6 грн/куб для тех,
кто использует газ для отопления. По утверждениям властей, цена в 6,88 грн/куб
является "рыночной", хотя в формуле при
ее формировании почему-то абсолютно
не учитывалась стоимость газа собственной добычи.

*

Вице-премьер-министр Павел Розенко сделал знаменательное заявление,
призвав украинских селян отказаться от
газа и топить дровами. Тогда над этими
словами вдоволь позубоскалили едва
ли все украинские острословы, однако
от правды не уйдешь: многим селянам и
обитателям частного сектора в городах
газовое отопление стало просто не по
карману. И уже ближе к осени повальное
браконьерство "черных лесорубов" приняло массовый характер.

*

Победителем престижного международного музыкального конкурса "Евровидение-2016" в Стокгольме стала певица из
Украины Джамала. Она исполнила песню
"1944", которая рассказывает о депортации
крымских татар в мае 1944 года. Всего исполнительница набрала 534 балла. На втором месте оказался представитель Австралии (511), на третьем – России (491). Теперь, в
2017-м, нам предстоит провести этот дорогостоящий фестиваль в Украине.

*

25 мая, после 707 дней плена, украинская летчица Надежда Савченко прилетела в Украину. На Родине она была
встречена с восторгом и ликованием, а
Президент Порошенко присвоил ей звание Героя Украины, однако уже вскоре
всеобщее воодушевление сменилось недоумением, разочарованием и даже озлоблением определенной части украинского общества. И если первоначальные
ее "босяцкие" (в прямом смысле слова)
выходки объяснялись "простотой" (которая, как известно, не грех), то в последнее время уже стали звучать обвинения
в сотрудничестве с ФСБ, сговоре с сепаратистами и чуть ли не государственной
измене.

*

Очередное громкое заявление сделал
Гройсман: изумленных украинцев он ошарашил словами о том, что "при грамотном управлении страной, а также имея
колоссальные запасы природных ресурсов и верных решений от правительства",
украинцы могут достичь такого же уровня материального достатка, как в Польше
(1000 евро в месяц). При этом само собой
подразумевалось, что "грамотное управление страной" и "верные решения от правительства" он берет на себя.
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2016-й запомнился многочисленными и громкими коррупционными скандалами

*

Июнь

От футбольного чемпионата Евро2016 во Франции украинцы ожидали многого, поскольку состав нашей сборной выглядел едва ли не самым сильным за всю
нашу историю. Однако и игроки, и многомиллионная армия болельщиков получили самое худшее, что только могли: ноль
забитых мячей, ноль очков, и последнее
место в группе.

*

Июль

Миллионы украинцев с затаенным
страхом ожидали "рокового дня" - 1 июля.
Именно на эту дату правительством была
намечена грандиозная ликвидация ЖЭКов (РЭУ, СУБов) в масштабах всей страны, а вместо них во всех многоэтажках
должны были возникнуть Объединения
совладельцев многоквартирных домов
(ОСМД). В противном случае "бесхозным
домам" городские власти должны были
сами принудительно назначить управляющую компанию. Однако в последний
момент Верховной Радой был принят законопроект №4680, в соответствии с которым старые ЖЭКи пока остаются.

*

Вступила в силу повышенная цена
на газ - до нынешнего уровня в 6,88 грн/
куб. До этого же уровня тариф подняли и
для предприятий теплокоммунэнерго, которые были вынуждены значительно повысить свои тарифы: отопление и горячая
вода в среднем по стране подорожали на
рекордные 80-95%.

*

Несмотря на многочисленные протесты, Кабинет Министров Украины принял решение о сокращении профессий и
должностей в Списках №1 и №2, дающих
право на льготный выход на пенсию. И
хотя сам перечень таких профессий урезан на 40%, но поскольку в их числе значатся и самые массовые сферы занятости
(медики, учителя, шахтеры и пр.), то количество тех, кто имеет право на льготную
пенсию, сократится втрое.

*

Август

Уроком XXI Олимпийских Игр в Риоде-Жанейро для сборной Украины стала
старая суворовская истина: "Не числом,
а уменьем". В Рио наши олимпийцы завоевали всего 11 медалей: две золотых, пять
серебряных и четыре бронзовых. Это худший результат в истории участия украинской национальной команды в Олимпийских играх – как по количеству медалей,
так и по их качеству. Напомним, что Украина отправила в Рио-де-Жанейро самую
малочисленную делегацию за все время
участия в летних Олимпийских играх - в
Бразилию вылетели 206 человек, которые
соревновались в 24 видах спорта (147 состязаний).

*

Сентябрь

С 1 сентября электроэнергия снова
подорожала: при потреблении до 100
кВт/ч – с 57 до 71,4 копеек, а при потреблении от 101 до 600 кВт/ч – с 99 до 129
копеек. Это четвертое подорожание из
запланированных пяти. По прогнозам
экспертов, после пятого этапа повышения
(1 марта 2017-го) тариф в итоге вырастет в
3,5 раза. Как всегда, рост тарифов сильно
опередил рост реальных доходов населения, что противоречит действующему
украинскому законодательству.

*

За неудачи наших олимпийцев сполна отыгрались спортсмены-инвалиды:
по итогам Паралимпиады-2016 они в медальном зачете заняли почетное третье
место, уступив лишь Китаю и Великобритании. Всего на счету украинских паралимпийцев 117 медалей (41 – золотая, 37
– серебряных и 39 бронзовых).

*

По обращению украинского пенсионера Петриченко, Европейский суд по
правам человека (ЕСПЧ) вынес решение:
украинские пенсии и другие социальные
выплаты, которые являются основным
источником существования человека, не
могут быть ниже прожиточного миниму-

ма. Как известно, на сегодняшний день
официальный прожиточный минимум
для нетрудоспособных составляет 1247
гривен, однако сотни тысяч пенсионеров
по-прежнему прозябают на 949 грн/мес.
Правда, на украинскую власть, которая
на каждом углу заявляет о приверженности европейским ценностям, решение
ЕСПЧ не произвело должного впечатления, однако после этого прецедента такие
пенсионеры могут подавать иски в суд, а
также требовать возмещения морального
вреда.

*

Массовые отравления "паленой" водкой. Всего за 10 дней (с 21 по 30 сентября
2016 года) в Украине было зафиксировано 77 случаев отравления фальсифицированным алкоголем, из которых 38 случаев закончились летально. Это заставило
вновь поднять тему беспрецедентной "тенизации" алкогольного рынка (более
60%), вызванного стремительным ростом
акцизов на спирт.

*

Октябрь

С 1 октября стартовал всеукраинский
"эксперимент" по отмене государственного регулирования цен на социальные продукты питания. После этого цены практически на все такие продукты "сорвались с
цепи" и стали стремительно расти, однако в Кабмине уже признали эксперимент
"успешным", и с 1 января 2017-го эксперимент станет нормой – регулирование цен
на продукты питания будет окончательно
отменено.

*

Украину захлестнула волна рейдерских захватов фермерских хозяйств, которые стали настоящим бичом для мелких
аграриев и приобрели характер бизнеса.
По словам экспертов, затраты рейдера
– это только взятки, раздаваемые во все
инстанции (от госгеокадастра до прокуратуры и УВД), в то время как фермер
вкладывает в свое дело несравнимо больше – закупая оборудование, массу расходных материалов, тратя свое время и
силы. В итоге рейдер приходит на все готовое, ничего существенно не вкладывая.
Дошло до того, что теперь фермеры боятся закупать технику, вкладывать какие-то
ресурсы, так как не знают, кто придет собирать их урожай завтра.

*

После многочисленных исков активистов и двух решений суда, Кабинет
министров все-таки пошел "навстречу
людям" и утвердил новую потребительскую корзину. Правда, ничего принципиально нового в нее вложено не было – она
по-прежнему обеспечивает лишь минимальный уровень физиологических потребностей человека. Характерно, что по
действующему законодательству, правительство обязано пересматривать состав
корзины раз в пять лет, однако это сделано впервые с 2000 года.

*

19 октября Кабинет министров Украины принял Постановление №422, предусматривающее возможность оплаты в
рассрочку услуг по централизованному
отоплению гражданами, которые не получают жилищные субсидии. Потребитель
должен вовремя оплачивать лишь 50%,
а остальную сумму он может выплатить
равномерно в течение апреля-сентября то есть до начала следующего отопительного сезона

*

30 октября в Украине завершилась
первая фаза электронного декларирования в рамках системы предотвращения
коррупции. Свои е-декларации должны
были подать все чиновники, занимающие
высокие государственные должности.
Всех шокировали излишества властвующей верхушки, и люди еще долго недоумевали: зачем чиновнику 10 элитных часов,
390 участков земли и своя персональная
церковь. Но более всего украинцы были
поражены объемом наличных денег, которыми владеют и которые хранят у себя
дома украинские политики. Кроме того,
некоторые депутаты обнародовали на-

звания оффшорных компаний, с которыми они связаны. Волны от разорвавшейся бомбы достигли и наших зарубежных
партнеров. СМИ ведущих стран Европы
и США рассказывали о сказочных богатствах украинской политической элиты, на
контрасте демонстрируя факты удручающей бедности простых людей - и штабеля
долларов, ценных часов, украшений и пр.

*

Ноябрь

Главным шоком и скандалом месяца стали первые платежки за отопление
по новым тарифам. Многим украинцам
пришли счета, которые в разы превысили даже самые худшие ожидания. Позже
выяснилось, что всему виной – неверная
формула расчета стоимости отопления в
домах без счетчиков, введенная еще правительством Яценюка (см. выше): "благодаря" температурному коэффициенту людям пришлось заплатить гораздо больше,
чем по "чистым" драконовским тарифам.
Чтобы хоть как-то разрядить напряженность, правительство издало постановление, в соответствии с которым счета
за тепло для семей, в домах которых нет
счетчиков тепла, будут формироваться по
средним показаниям тех домов (того же
населенного пункта), где такие приборы
установлены. Правда, данное новшество
касается только тех городов, где тепловыми счетчиками оборудовано более половины всего жилого фонда.

*

Премьер-министр Владимир Гройсман снова ошарашил украинцев: с 1 января 2017 года минимальная зарплата в
стране должна подняться вдвое, до 3200
грн. Причем, это касается как государственного сектора, так и коммерческого.
Эксперты сразу предупредили, что такой
резкий рост зарплат наверняка вызовет
беспрецедентный рост цен, массовые
сокращения бюджетников, и повальный
уход малого бизнеса в "тень". Время покажет.

*

Декабрь

В Закон "О высшем образовании"
внесены изменения, в соответствии с
которыми право назначения стипендий
студентам будет принадлежать самим вузам. При этом само количество стипендиантов резко сократится – с нынешних 75%
до 40-43%.

*

Появились сообщения о том, что
правительство все же решило ввести в
Украине с 1 января 2017 года накопительную пенсионную систему. Теперь каждый
украинец моложе 35 лет должен будет отчислять часть своей зарплаты на будущую
старость. Соответственно, на пенсии он
уже не сможет претендовать на гарантированные выплаты от государства, а жить
на то, что заработал и отложил раньше.

*

Принят госбюджет-2017, который уже
вызвал массу критики со стороны политиков и экспертов. Впрочем, оценить его
"прелести" нам придется уже в новом
году. Как говорит известный актер и телеведущий Леонид Каневский, "это уже совсем другая история".

Вместо послесловия

Кроме вышеперечисленного, 2016-й
запомнился многочисленными и громкими коррупционными скандалами, в ходе
которых украинская Фемида продемонстрировала свою полную несостоятельность. По сути, борьба с коррупцией до
боли напоминает спортивную рыбалку:
поймал – поцеловал – отпустил.
Также запомнилась череда отставок
приглашенных иностранных реформаторов: Квиташвили, Абромавичуса,
Саакашвили, Деканоидзе и пр. В своем
большинстве они мотивировали свой
уход тем, что "в таких условиях невозможно работать". Прижился только глава Украинских железных дорог Войцех
Балчун, который со своей "польской командой реформаторов" дерибанит народные денежки ничуть не хуже своих
украинских колег.

“За правду і справедливість”
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Про що пише «Фейсбук»

Ляшко – продукт
епохи безчасся

Іван Бокий
Звісно ж, Ляшко, як і Хлестаков, продукт
епохи безчасся. Звісно ж, у ньому нема ніякої
загадки. Відтоді, як у 20 років він у мундирі
полковника міліції роз'їжджав Україною і
виманив у Мерефі дві "волги" нібито для
міністра, і до парламентської трибуни він
виступає як банальний шахрай і шулер. Він,
звичайно ж, не міг піднятися нагору сам. До
тюрми його "вів" Слєпічев, після тюрми - Лазаренко, Тимошенко. Янукович (Льовочкін за
дорученням), а зараз він з товстомордозадими. Нібито в опозиції, але завжди з тими, хто
при грошах і при владі, та й сам при грошах.
Любить жити на широку ногу, живе серед багатих при кермі. На трибуні - грім і блискавка
проти влади, але в вирішальні моменти для
неї голосує разом із нею. Ренегат? Ні, бо він
явно не має переконань, властивих порядним політикам. Як на мене - дегенерат. Хоче
влади заради того, щоб урвати від неї те, що
урвали його навчителі. Дурних, які йому вірять, не бракує, але завоювати розумну публіку Ляшку заважає хлестаковщина, яка аж
пре з нього - таким уродився. Він - гримаса
часу, але що це за час, який народжує такі політичні патології? Ось тут би задуматися всім,
кому дорога Україна.

В Нацполиции –
уголовное дело на
Луценко

Сергей Лещенко,
народный депутат, "Українські реалії"
Теперь в министра внутренних дел Арсена Авакова есть серьезный инструмент
влияния на Генерального прокурора Юрия
Луценко, который заключается в открытии
уголовного дела по поводу восьми квартир,
записанных на бухгалтера его жены, но принадлежащих прокурору.
По его словам, он добился открытия
уголовного дела в Нацполиции по поводу
восьми квартир Луценко, записанных на
бухгалтера Ирины Луценко. После обнародования этой информации, они были
переписаны на нардепа Глеба Загория.
Он отметил, что в деле фигурирует ООО
«Бизнес-центр "Лотос» - семейная реликвия Луценко, которой владела Ирина
Луценко до избрания депутатом, а после
- переписала на сына. Именно это компания является владельцем указанной недвижимости.
«Теперь посмотрим за Аваковым. Потому
что есть риск, что в какой-то момент они
сядут вместе с Луценко за стол и проведут
"взаимозачет" уголовных дел: прокуратура
закроет на аваковских, а полиция - на прокурорских», - добавил Лещенко.

«Приватбанк» –
стабілізація
за рахунок
грошей українців

Євген Жовтяк, політик, "Українські реалії"
Народ!
Вам Гонтарєва прямим текстом сказала,
що Коломойський через інсайдерів вивів з
"Приватбанку" 148 мільярдів гривень!
Вам Данилюк прямим текстом сказав,
що повертати вкладникам "Приватбанку"
вкрадені у них гроші у сумі 148 мільярдів,
будуть через випуск облігацій!
Облігації - це державний борг, тобто,
майбутні податки - 148 мільярдів, це по
3524 гривні з кожного українця, включаючи немовлят!
Ви справді не можете зрозуміти, що сталося? Чи прикидаєтесь?
У вкладників "Приватбанку" вкрадена
сума коштів, що дорівнює двом річним бюджетам охорони здоров'я держави Україна!
Щоб ці гроші повернути не порушена
кримінальна справа проти того, хто умисно довів банк до банкрутства і не арештовані його активи, щоб хоч частково компенсувати вкрадене!
Вкравши 148 мільярдів гривень (5,7
млрд доларів два олігархи -"патріоти" ПОЛЮБОВНО домовилися витягнути з кишені кожного українця по 3524 гривні на "порятунок фінансової системи"!..
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СВЯТО В МУЗЕЇ
“За правду і справедливість”

Сльози на очах ветеранів викликала пісня «На безіменній висоті»…

Вшановуємо живих, згадуємо тих, кого з нами вже немає…

Геннадій СНОЗ, прес-секретар Черкаської обласної Ради ветеранів
14 грудня - день визволення Черкас від німецько-фашистських загарбників . Ось уже 73 роки минуло
з тих славних героїчних днів. На жаль, час невблаганний… В обласному центрі з-поміж тисячної армії
учасників цієї пам'ятної події залишилось чотири ветерани. А через декілька днів пішла з життя партизанська зв'язкова Наталя Ворона, і тепер учасників визволення Черкас в місті лишилось усього троє…
Зустріч поколінь – ось лейтмотив цьогорічних заходів, організований місцевим осередком Союзу
молодих сил (СМС) за підтримки політичної партії Олександра Мороза «За правду і справедливість».

Захід в актовій залі Черкаського обласного краєзнавчого музею
був організований у вигляді безпосереднього спілкування між
представниками поколінь різних
часів, коли переможці передавали частину безцінного досвіду
своїм онукам і правнукам, став
своєрідним містком між старшим та молодшим поколіннями.
Примітно, що ініціаторами його
проведеня стала саме молодь.
– Нам було цікаво почути розповіді визволителів-фронтовиків
про ті грізні роки, ми хотіли привітати людей, яким довелося пережити жахіття війни в нашому віці.
Також хотілося, щоб були воєнні
постановки, пісні, вірші. Я сама готувала сценарій, – говорить безпо-

середній організатор концертної
програми, керівник Черкаського
обласноі організації СМС студентка Черкаського Державного бізнесколеджу Анастасія Шаповал.
Почесними гостями свята
стали ветерани війни та праці –
фронтовики і діти війни. З молоддю спілкувалися члени обласної
Ради ветеранів, фронтовики
Олег Чернишов, Василь Попович,
Лев Чесноков, Олексій Нікітін,
воїн-афганець, член оргкомітету Міжнародного симпозиуму
астронавтів Геннадій Кузмічов,
кавалер ряду найвищих орденів
радянської держави Василь Рєзник, Алла Марінченко, голова
Черкаської обласної організації
«Допомога дітям війни» Алла

Жуйкова, голова Черкаської обласної організації партії «За право і справедливість» Олексій Малиновський, інші гості.
Ветеран легендарного 1-го Козачого корпусу, учасник Параду
Перемоги Олег Чернишов потрапив до армії осінню 1943 року.
Йому щойно виповнилося сімнадцять. З 27 хлопчаків, що пішли того дня захищати Батьківщину, з фронту додому повернулося
усього троє. Був нагороджений
бойовими орденами, потім служив в прикордонних військах.
Не дивлячись на поважний вік
(7 вересня ветеран вдсвяткував
90-річчя), до кінця минулого навчального року викладав військову справу в 9-й школі Чер-

На що живуть
політичні партії
За матеріалами: Денис Рафальський,
Галина Студеннікова, "Страна"
(Початок в №3)
Уже втретє політичні партії подають звіти
про свою фінансову діяльність в Національне агенство з протидії корупції. Така
норма була введена тільки в нинішньому
році і приємним бонусом для парламентських партій стало державне фінансування їх роботи. Непарламентським партіям
нічого не світить, та й вони зобов'язані
звітувати про те, на які гроші живуть.

У Партії Регіонів досі платять
членські внески

Завдяки фінансовим звітам можна дізнатися, що могутня в недавньому минулому Партія регіонів (ПР) продовжує свою
діяльність, володіючи різними цінними
активами. Правда, офіційно в партії немає
жодного співробітника, який би отримував
зарплату. Зате ПР має активи на суму 1 548
353 грн. Практично все це - автомобілі загальною балансовою вартістю на кінець
звітного кварталу 1 537 180 грн. У переліку
- одинадцять легковиків Ford Mondeo 2012
-2014 р.в., один Ланос 2004 р.в., а також "ГАЗель" 2011 р.в. Згідно зі звітом, на рахунках
партії залишаються 14 994 грн. За звітний
період надійшли членські внески в розмірі 30 тис. грн. У графі кошти від господарської діяльності партії вказана сума 20 тис.
грн (дохід від відчуження рухомого майна).
Витратилася ПР і на статутну діяльність,
причому практично тільки на оплату засобів зв'язку. Податків і зборів партією було
заплачено на суму 3 600.

Серед нинішніх керівників партії немає
гучних імен. Згідно з даними Госреєстра Міністерства юстиції, секретарем президії політради ПР вказан Ігор Чичасов, екс-депутат
Донецької обласної ради від Партії регіонів.
Іншим членом президії політради числиться Євген Демидко. Таке ж ім'я носить син
колишнього головного орговика Партії регіонів, екс-парламентаря від цієї політичної
сили Володимира Демидко. Серед членів
політради вказана Ірина Титаренко. Судячи
з усього, раніше вона очолювала відділ організаційно-кадрової роботи апарату Донецької облорганізації ПР.

Гроші на УДАР дає хірург

Фінзвіти показали, що в політичній обоймі залишається також партія УДАР, лідером
якої колись був мер Києва Віталій Кличко. У
серпні 2015 року було оголошено про злиття цієї політсили з "Блоком Порошенко"
(Кличко став главою цього Об'єднання). Уже
тоді соратники градоначальника говорили,
що об'єднавчі процеси будуть довгими.
Понад рік тому УДАР, судячи за звітом,
продовжує функціонувати, правда, в куди
більш скромному масштабі.
В політичній силі числиться тільки один
співробітник, при цьому багато партійних осередків збереглося (навіть Донецька обласна організація, яка переїхала
в підконтрольну Україні Авдіївку) навіть в
статусі юросіб. На рахунках партії зараз
знаходиться 2936 грн. Внески на партійні
рахунки на кінець звітного третього кварталу склали 31330 грн. Найбільший зробив львів'янин Євген Кузик, який в серп-

кас. «Спасибі за науку!» – так
часто дякували йому вихованці,
яким під час служби в «гарячих
точках» солдатська наука допомогла зберегти життя.
Кавалер ордена Олександра
Невського, Василь Попович в
березні нового 2017 року буде
святкувати 95-річчя. Захищав
Ленінград, воював в Білорусії,
Східній Прусії, Польщі, Німеччині. Багато разів був на волосину
від загибелі, тричі горів у своїй
самохідці. Але найдужче за все
йому запам'яталася постійна
страшенна втома та мрія побачити, яким він буде, довгоочікуваний День перемоги!
Почесні гості ділилися з молоддю спогадами, відповідали
на запитання. Алла Жуйкова
показала пожовклі від часу трикутнички солдатських листів від
батька з фронту. І той, останній,
що передував похоронці, яку
отримала осиротіла родина…
Геннадій Кузьмічов служив радником президента Афганістану, в
Черкасах від міськкому Компартії курував військову промисловість. Під його керівництвом було
створено багато підприємств
космічної галузі, і всі вони за
роки незалежності були знищені.
Уже давно немає і Черкаського
сахаро-рафінадного заводу, навпроти якого під час боїв за місто наші війська форсували Дніпро, який працював навіть при
німецько-фашистській окупації
і під час роботи на якому став
героєм праці апаратник Василь
Рєзник. З болем ветерани говорять про втрати – власні і країни
в цілому, яких вона, на жаль, зазнала не під час війни, а внаслідок так званих «реформ».
Та вбрані у військову форму ведучі заходу Женя Зубрієнко і Альона Єльшина сумувати не давали,
оголошуючи все нові номери.

ні-вересні перерахував партії 15699 грн.
Людина з таким ім'ям і прізвищем свого
часу очолювала молодіжне крило львівської обласної організації УДАР. На своїй
сторінці в Twitter Кузик назвав себе хірургом, науковим співробітником інституту
стратегічних досліджень при Міністерстві
охорони здоров'я України.

Партії не знають
на що витратити гроші

Тільки половина з 349 зареєстрованих
політичних партій України подала фінансові звіти про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансового характеру. Про
це повідомляє Комітет виборців України
(КВУ). За I квартал 2016 року звіти подали
195 політичних партій; за II квартал - 200
партій; за III квартал - 125 партій.
Генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель, коментуючи
цей факт, зазначає, що половина партій є
тільки на папері.
"По-перше, більше половини партій не
подали фінансові звіти. Це дає підставу підозрювати, що ці політичні сили існують тільки на папері. Не можна відшукати їх керівників, їх справжніх номерів телефонів, адресу
і так далі." Нам необхідно вносити зміни до
чинного законодавства в плані введення
санкцій за недотримання термінів подачі фінансових звітів. Наприклад, анулювати реєстрацію ", - говорить Кошель. На його думку,
так звані штучні партії підривають довіру
людей до політичного партійного інституту,
виборчих процесів і в цілому органам влади.
По-друге, впадає в очі мінімальна кількість співробітників, що вказують партії в
своїх звітах. "Навіть в БПП вказали лише
два співробітника в головному офісі партії, яким, мовляв, допомагають помічники
народних депутатів від цієї політсили. Але
це можна розцінити як політичну корупцію, адже помічники, що працюють на по-

Сльози на очах ветеранів викликала пісня «На безіменній висоті»…
Пісню «Дивна квітка» з репертуатру Антоніни Матвієнко у виконанні наймолодшої учасниці
заходу, школярки Юліани Півтористої зустріли бурею овацій. Не
міг не викликати захоплення та
примусити замислитися авторський танець юного танцюриста Олексія Вірсти. Хлопець свій
танець ставив спеціально для
цього концерту. Солдат стоїть на
вокзалі біля вагона потягу, який
прямує на війну і згадує самі
пам'ятні моменти зі свого довоєнного життя, яке, уже можливо
назавжди, лишилося в минулому. Аж ось з роздумів його вириває заклик не запізнитися до
вагону, що вже рушає…
Творчу молодь: Юлію Цимбал,
Богдана Горобця, Дениса Душенковського, Романа Шамохіна, Аліну Артеменко, Романа Загребельного, Катю Яковенко, Іру Шоху,
Лєру Босенко, Дмитра Кривуненка, Антона Йосипенка, Анжеліку
Коваль, Єлізавету Бурло в її благородному починанні підтримали
і знані на Черкащині митці. Так,
одним з гостей та виконавців була
відома черкаська композитор, поетеса, племінниця двічі Героя Радянського Союзу, прославленого
льотчика-аса Івана Степаненка
Ніна Нескребіна. Вона також виконала пісню на свою музику і слова
іншої черкащанки, Людмили Пономаренко «Слово солдата», яка в
Черкасах уже традиційно звучить
поряд з безсмертною «Степомстепом» під час заходів 22 червня
та 9 травня.
А насамкінець молодь тепло
привітала гостей з днем визволення рідного міста. Без квітів та
подарунку – книги Олександра
Мороза «До булави треба голова» - з вечора не пішов ні один
ветеран.

стійній основі, отримують заробітну плату
в апараті Ради, і , виходить, одночасно
працюють в офісі партії? ", - каже Кошель.
Подібні кадрові підходи говорять про
те, що партія не працює "як повноцінний
політичний механізм", а, скоріше, взагалі
існує тільки на папері.

Чорною бухгалтерією нікого
не здивувати

Коментуючи скромні дані, зазначені в
звітах політичних сил, Руслан Бортник політолог, відзначає, що така ж "чорна бухгалтерія партії регіонів", яка була влітку на
слуху у всіх, сьогодні є в кожній партії.
"Всі знають, що в кожній партії є своя чорна
бухгалтерія, що на апарати партій щомісяця
йдуть мільйони гривень. Мільйонні суми в
партії вливають олігархи. Парламентські
партії до кінця року отримають 391 мільйон
гривень з бюджету, а самі бідніші церковної
миші ..", - вважає він.
".. Реальна партійна бухгалтерія радикально відрізняється від показаних цифр.
Реальні витрати на велику партію можуть
досягати мільйонів доларів. Наприклад,
на оренду офісу в Києві, утримання апарату, партійні заходи", - говорить політололог Андрій Золотарьов.
За його словами, введенням фінансових
звітів на вимогу західних партнерів, українська влада поставила "галочку". Але в реальності цей механізм нітрохи не працює.
"Фінансові звіти - це просто ще одна
іграшка для наших західних партнерів, декорація " життя по-новому". Але як, якщо
не через чорну бухгалтерію, проконтролювати витрати на блогерів, тих же порохоботів або лояльних експертів, які будуть
доносити потрібну точку зору до відома
електорату? У країні, де велика частина
економіки в тіні, важко чекати від партій
реальної демонстрації своїх ресурсів ", говорить Золотарьов.
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Как украсить дом к главному зимнему празднику

ДОМАШНІЙ КЛУБ

запитуйте - відповімо

готовим сами

Як при призначенні житлової субсидій здійснюється обрахування
доходів фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему
оподаткування?
Відповідно до Положення про порядок призначення та надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21.10.1995 № 848
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.1997 № 1050, із
змінами) (далі - Положення), для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками податку І групи, незалежно від
отриманих (не отриманих) доходів до
сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох розмірів
прожиткового мінімуму, встановленого
для працездатних осіб на відповідний
місяць, для фізичних осіб-підприємців,

які є платниками податку ІІ групи, незалежно від отриманих (не отриманих)
доходів до сукупного доходу за кожний
місяць враховується дохід на рівні трьох
розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на
відповідний місяць, для фізичних осібпідприємців, які є платниками податку
ІІІ групи, незалежно від отриманих (не
отриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід
на рівні чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць. При
цьому не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою, та дохід від
підприємницької діяльності, інформацію про які надано ДФС на запит. Система оподаткування та група платника
єдиного податку для спрощеної сис-

теми оподаткування визначається на
початок місяця, з якого призначається
субсидія.
Врахування актуальної інформації
про групу платника єдиного податку
стосується тих підприємців, які змінили
групу оподаткування.
Оскільки субсидія призначається на
підставі доходів за попередній календарний рік, при призначенні субсидії
особі, яка у 2015 році деякий період працювала, а інший – була підприємцем
на спрощеній системі оподаткування,
до сукупного доходу враховується розмір заробітної плати за мінусом податку з фізичних осіб за період роботи та
дохід від підприємницької діяльності
відповідно до групи платника єдиного
податку за період підприємницької діяльності.

наши советы

Бабушкина аптека

ИДЕИ ДЛЯ НОВОГОДНЕГО
ИНТЕРЬЕРА

Кашель.
Лечение народными
средствами

Неизменным атрибутом нового года является наряженная елка,
но ее будет недостаточно для украшения дома. Детали и декор
создают ту желанную волшебную атмосферу, из-за которой мы с
нетерпением ждем приближения нового года. Как украсить дом к
главному зимнему празднику, советуют практикующие дизайнеры
интерьеров.
Если вы покупаете настоящую ель,
оставьте несколько веток для украшения дома. Ветки могут послужить
оформлением лестницы, дверного
проема, камина или праздничного
стола. Добавив к веткам красные
ленты и шишки, вы получите яркую
композицию для вазы.
Определите основные цвета вашего праздничного декора. Классические сочетания багрового, золотого
и зеленого — беспроигрышный вариант. Для того чтобы композиция
выглядела цельно, поддержите ее
сменой текстиля в выбранных оттенках или с новогодним принтом.

смотрятся стеклянные баночки в качестве подставки для свечей и флористических композиций. Повяжите
на горлышко атласную ленту для художественности.
Чтобы привлечь всю семью к процессу украшения дома, предложите
домочадцам вырезать снежинки из
белой бумаги. Такой простой и душевный способ украсить дом станет
приятным занятием для уютного
зимнего вечера.

Самым завораживающим атрибутом украшения дома служат фонарики, гирлянды и светильники. Любите
масштаб? Украсьте фасад дома светодиодными фонариками и живую ель
в заднем дворе. Для дома подойдут
свечи, тематические лампы и гирлянда. Причем гирлянда с простым
теплым светом выглядит гораздо
благороднее, нежели цветная.
Используйте разные природные
материалы. Например, срубы деревьев могут стать украшением стола,
из шишек получится необычная гирлянда, а старый деревянный ящик в
дуэте с вязаным пледом может стать
журнальным столиком. Неплохо

Вспоминая рождественские фильмы, нельзя не отметить обилие интригующих коробочек и корзинок,
внутри которых спрятаны подарки.
Используйте продукты в качестве
декора. Так, среди елочных игрушек
могут числиться конфеты, а мандарины в плетеной корзинке станут сочным
украшением журнального стола.
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‣ Его успокаивает морковный сок, тщательно смешанный в пропорции 1:1с
сахарным сиропом. Пить эту смесь теплой,
по столовой ложке 5-6 раз в день (детям по
чайной ложке). Таким же способом готовят
сок редьки или репы с медом. Помогает и сироп из брусники: одну столовую ложку развести в стакане кипятка. Пить 2-3 стакана в
день вместо чая.
‣ Один лимон варить на медленном огне
10 минут. Охладить, очистить от кожуры и
выжать сок в стакан. Добавить 2 столовые
ложки глицерина, тщательно перемешать и
добавить меда до заполнения стакана. Если
кашель сильный и частый, то принимать
2 чайные ложки смеси 3 раза в день перед
едой и последний раз перед сном. Если
больной кашляет редко, но сильно и сухо, то
дозировка иная: по 1 чайной ложке до и после завтрака, обеда и ужина и обязательно
перед сном.
‣ Одну столовую ложку сбора (по 2
столовые ложки девясила, корня аира, сухого листа мать-и-мачехи, 4 столовые ложки
багульника и по 6 столовых ложек трехцветной фиалки, цитварной полыни) залить
в термосе двумя стаканами кипятка и оставить на ночь. Принимать трижды в день по
две столовые ложки до еды и еще один раз
(четвертый) на ночь.
‣ В эмалированной кастрюле без трещин,
прикрытой тарелкой или блюдцем, вскипятить на маленьком огне стакан молока и
ложку шалфея. Смесь остудить и снова прокипятить. Можно пить перед сном горячей,
тщательно закутавшись.
‣ 20 г полыни залить 0,5 л водки и настаивать не менее суток в темном прохладном
месте. Принимать по одной столовой ложке
трижды в день до еды и еще один раз - перед
сном (детям от водочных настоев лучше воздержаться.)
‣ Большую очищенную луковицу натереть на терке. Полученную массу смешать с
гусиным жиром. Растирать ею грудь и шею.
Больного обвязать платком или пледом.
Можно принимать смесь по утрам натощак
по одной столовой ложке.
‣ Свежий морковный сок смешать с таким
же количеством молока. Принимать 5-6 раз
в день.
‣ Брусничный сок и столько же меда смешать и принимать для отхождения мокроты.
‣ Две столовые ложки сливочного масла смешать с двумя желтками, 1 чайной ложкой муки
и двумя чайными ложками меда. Принимать
по столовой ложке 3-5 раз в день до еды.
‣ Головку чеснока мелко истолочь, развести в стакане молока и вскипятить, принимать при ОРЗ по чайной ложке несколько
раз в день.

К новогоднему
столу
Утка по-царски
Утка с яблоками – блюдо, которое многие хозяйки готовили в преддверии Рождества и
новогодних праздников. Конечно, наши прабабушки запекали мясо птицы в печи, но современная духовка справляется с приготовлением утки не хуже!
Ингредиенты: 1 утка,3 яблока, 2 апельсина, 100 г чернослива, 100 г кураги, 100 г консервированных ананасов, лавровый лист,1/4 ч.
л. соли,1/4 ч. л. молотого перца, 1/4 ч. л. хмелисунели, 1 ч. л. тимьяна, 1/4 ч. л. молотого имбиря, 4 ст. л. соевого соуса, 5 зубчиков чеснока
Приготовление: Помой яблоки и нарежь
их дольками. Также очисти апельсины от кожуры и нарежь их кубиками.
В небольшой миске смешай курагу, чернослив, дольки яблок, апельсина, кусочки ананаса, соевый соус, очищенный и измельченный
чеснок, лавровый лист и специи.
Тщательно промой утку, внутри и снаружи хорошенько посоли и поперчи.
Плотно начини утку фруктами, затем скрепи
зубочистками разрез на брюшке.
Застели противень пергаментной бумагой,
помести на него утку, а вокруг выложи оставшиеся фрукты. Саму птицу смажь жидкостью
из начинки или сливочным маслом.
Налей в противень полстакана воды и запекай
2–3 часа при 200 градусах. Не стоит бояться,
что утка пересушится, яблоки такого не допустят. За 15 минут до приготовления извлеки
противень из духовки, накрой блюдо фольгой
и выпекай до полной готовности.

САЛАТ «НОВОГОДНИЙ»

Ингредиенты: куриное филе, 50 г твердого сыра, 150 г консервированной кукурузы,
3 колечка консервированного ананаса, 50 г
грецких орехов, майонез
Приготовление: Грецкие орехи поджарьте на сухой сковороде и крупно порубите или
покрошите руками.
Куриное филе отварите, остудите и нарежьте
небольшими кубиками.
Сыр натереть на мелкой тёрке, ананасы нарезать небольшими кубиками.
Все компоненты перемешать и заправить майонезом или выложить слоями с одним слоем
майонеза, украсить по желанию.

ЗАКУСКА «ЁЛОЧНЫЕ ШАРЫ»

Ингредиенты: 300 гр филе куриной грудки, 200 гр сыра, зелень, горсть грецких орехов, чеснок (по желанию), майонез (или другой
соус по желанию), оливки
Приготовление: Филе куриной грудки
отвариваем в подсоленой воде (15-20 минут)
и мелко нарезаем. Сыр трем на мелкой терке.
Зелень мелко режем. Грецкие орехи измельчаем. Добавляем раздавленный чеснок. Просто смешиваем все компоненты и заправляем
майонезом.
Скатываем из полученной массы шарики. Обваливаем в ореховой крошке, из половинок
оливок делаем «крепления», из зелени – петельки.

ЗАКУСКА «Сырные шарики»

Ингредиенты: 200 г замороженных крабовых палочек (или крабового мяса); 200 г плавленного сыра (который натирается); 50-100 г слабосоленой семги (по желанию); 1 пучок укропа;
чеснок – по вкусу; майонез для заправки.
Приготовление: Плавленный сыр немного подморозить, чтобы легче натереть. Сыр
натереть на крупной терке.
Крабовые палочки натереть на крупной терке.
Семгу мелко порезать.
В миску сложить крабовые палочки, сыр, семгу, пропущенный через пресс чеснок, перемешать с майонезом. Добавить немного рубленного укропа. Перемешать. Влажными руками
скатать небольшие шарики. Выложить красиво
наши сырные шарики с крабовыми палочками
на блюдо и можно сразу подавать на стол.
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На пустом месте никто ничего не придумает. Но ведь наука пока ни доказала,
ни опровергла существование подземной жизни

Х-файлы

Какие тайны хранит
подземный мир?

жих на смесь змеи и человека,
которых им довелось увидеть.
Подобные системы пещер есть
и в Гималаях, и в Тибете, и в Северной Америке. Такие системы
тянутся и от Крыма через Кавказ на Урал к Медведицкой гряде, печально известной своими
аномалиями.
Возникает вполне закономерный вопрос: неужели эти столь
обширные подземные пещеры
полностью лишены жизни? Нет,
речь в данном случае не идет о
летучи мышах или насекомых, а
о гораздо больших организмах
или даже о разумных существах.
Поскольку большинство подземных полостей пересекается
в водотоками, то есть, там есть
вода, сохраняется умеренная
температура без резких колебаний, но в то же время, нет солнца. Может ли в таких условиях
появиться жизнь под землей?
С точки зрения логики и всех
земных законов – это достаточно

В 1915 году появилась книга известного российского ученого Обручева под названием «Плутония», в которой главные герои попали
в подземный мир и обнаружили там доисторических животных,
которые на поверхности Земли давно вымерли. Роман получился
настолько правдоподобным и интересным, что многие читатели
всерьез поверили в то, что Плутония существует в реальности. Более того, они даже хотели поучаствовать в ее исследованиях. Поэтому автору книги пришлось написать предисловие, в котором
рассказать о том, что версия о том, что планета внутри полая, давно отвергнута официальной наукой, и он использовал эту теорию
только лишь с целью заинтересовать читателей и познакомить их
с миром давно исчезнувших животных.
С момента первого издания
книги прошло уже сто лет, однако интерес к проблеме существования подземного мира не
уменьшается. Наоборот, возникают все новые теории о том,
что под поверхностью Земли существуют полости разного размера. Большинство их них заполнены водой, под землей есть
реки, озера и даже небольшие
моря. Кроме того, ученые говорят о существовании пещер, которые образуют целые системы
и могут соединять между собой
достаточно отдаленные районы.
Ученые также строят догадки
относительно того, что некоторые
полости образованы не естественным путем, а сделаны искусственно. Так, к примеру, известный британский ученый и путешественник
Перси Фоссет в своих книгах писал о существовании протяженных пещер, которые находятся
в Южной Америке. А в древних
южноамериканских легендах существуют упоминания о том, что
под землей находятся настоящее
города, построенные уцелевшими
представителями легендарной Ат-

лантиды, которые перебрались на
континент.
В 1991 году в Перу спелеологи
обнаружили при исследовании
системы природных пещер каменную крутящуюся плиту, за которой
находился вход в искусственно
сделанный тоннель, однако тогда
до конца его дойти не удалось.
Спустя четыре года ученые продолжили исследование тоннеля.
Помимо спелеологов, в состав экспедиции входили также историки
и археологи. Им удалось установить, что протяженность тоннеля
достигает 90 км, и выходит он под
воду. Таким образом, конца тоннеля достичь так и не удалось.
Все же кое-что ученым узнать
удалось. К примеру, то, что пол
его был выложен маленькими
плитами, точно подогнанными
друг к другу. Вдоль стен тянулось
два желоба, которые, предположительно, могли использоваться
в качестве рельс. Кроме того, на
стенах удалось обнаружить изображения птиц, напоминавших
павлинов. По мнению исследователей, тоннель не мог быть делом рук жителей древнего Перу,

да и рисунки на стенах не были
характерными ни для одного из
южноамериканских народов.
Еще одна система пещер, о
которой ходит немало слухов
и догадок, — это американские
чинканасы. Эти пещеры связаны
между собой очень запутанными нескончаемыми переходами. Согласно древнеиндейским
легендам, в чинканасах живут
люди-змеи, или наги. Ни подтвердить, ни опровергнуть эти
легенды наука пока не в состоянии, поскольку пещеры эти практически не исследованы, а входы
в них либо перекрыты решетками, либо завалены. Это сделано
по приказу властей, потому как
в пещерах пропало очень много людей, которые рискнули из
чрезмерного любопытства отправиться в подземный мир и
отыскать там сокровища инков.
Те счастливчики, которым удавалось вернуться оттуда, время от
времени рассказывали страшные истории о созданиях, похо-

проблематично, но знания людей о подземном мире настолько скудны и ограничены, что с
точностью отрицать наличие
живых существ в подземельях
также нельзя.
В Европе существует немало легенд о жителях подземного мира.
На протяжении длительного времени ученые воспринимали их как
красивые сказки, но в последнее
время они все чаще приходят к выводу, что для появления подобных
сказок должны быть реальные
основания. Все чаще появляется
новая информация о шумах техногенного характера и странных вибрациях, которые исходят из-под
земли. Поэтому и гипотеза о существовании подземной разумной
цивилизации не вызывает больше
недоверия.
В контексте проблемы существования подземной жизни
большой интерес не могут не вызвать и так называемые бездонные озера, которые на планете
также немало.

Кроме этих водоемов, в мире
существует немало других, не менее загадочных. Так, в частности,
в Бурятии есть озеро Соболхо, которое от местных жителей получило название «обитель страха».
Со старомонгольского название
переводится как «сквозное» или
«бездонное». До настоящего времени глубина его неизвестна. В
районе водоема периодически
пропадаю домашние животные
и люди. Самое странное заключается в том, что тех животных,
которые погибли в водах Соболхо, часто находили совершенно в
других водоемах. Это может свидетельствовать о существовании
подземных протоков.
Ученые в последнее время заинтересовались озером Соболхо,
район которого принято считать
гепатогенной зоной. Туда прибыла научная экспедиция, но установить глубину водоема исследователи не смогли. Единственное
– ученые предположили, что озеро соединено с системой тоннелей и карстовых пещер, которые
ведут в другие водоемы. Была
выдвинута и еще одна версия:
в дне озера существует разлом
коры в виде воронки, который
уходит вглубь на несколько километров. Наличие тоннелей и
карстовых пещер подтвердили
в 1995 году водолазы-любители.
Один из них чуть не утонул, попав
в длинный подводный тоннель.
Когда же ему удалось выплыть
на поверхность, он оказался в соседнем озере.
Таким образом, если озера могут
быть соединены между собой тоннелями, то почему нельзя предположить существования более глобальной сети, которая связывает между
собой огромное количество водоемов планеты, в том числе, и мировой
океан. Такое предположение, кстати,
высказывают некоторые ученые.
Сеть эта, возможно, была образована десятки миллионов
лет назад. В ледниковый период,
когда погибли динозавры, некоторые представители доисторических ящеров могли укрыться в
подземных тоннелях и пещерах,
и в настоящее время мигрируют
от одного водоема к другому.
Конечно, все это очень похоже
на фантастику. Скептики вполне
могут заявить о том, что никакой подземной жизни не существует, но…
Но на пустом месте никто ничего не придумает. К подобного
рода вещам необходимо относиться максимально осторожно,
ведь наука пока ни доказала, ни
опровергла существование подземной жизни.

Улыбнись и подумай!
***
31 декабря, вечером подходит сын к маме и говорит:
– Давай, когда будет половина 12-ти закричим: Новый
год! Новый год!
– Зачем это?
– А пусть наших соседей
жаба задавит, что к нам
Новый год раньше пришел.
***
Яценюк в роли Деда Мороза:
– Здраааааствуйте, детишки... Покупайте подарочки!

***
Новогодний стол. Что подавать к закускам?
К мясу - вино красное. К
рыбе – вино белое. К салу –
самогон!
***
Новогодний карнавал масок. Ведущий:
– Первое место заняла
маска "лоха". 3-й ряд 8-е
место.
Из зала:
– Ой, ... а я ж нэ играв!

***
У большинства наших
депутатов есть такие решения, после принятия
которых, тараканы в голове
аплодируют стоя
***
Нужно обязательно ввести
праздник « День лоха». Ведь
столько народу, кого следует поздравить.
***
Когда нам говорят, что у
нас в стране скоро всё на-
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ладится, не знаю, как у кого,
а у меня тут же возникает
вопрос: с чего бы это вдруг?
***
Каждый год 31 декабря мы
с друзьями ходим в баню.
И не потому, что традиция
у нас такая, а потому, что
каждый раз, спрашивая у
жены разрешения привести
на праздник друзей, каждый
из нас слышит в ответ традиционное: «Идите вы все в
баню!
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