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

За правду і справедливість

Редакція

e-mail: np@uch.net,

телефон 0472-320-111

Щоб підписатися на YouTube каналі потрібно виконати наступні дії:

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

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

Шановні друзі!
Щиро вітаємо
вас з
Першотравнем –
святом миру
і вільної праці!
Це день трудівника, день солідарності
та взаємної підтримки трудящих усього
світу у прагненні жити в мирному,
демократичному суспільстві.
Нехай це чудове свято додасть нам
наснаги, оптимізму і впевненості у
власних
силах,
допоможе
осягнути
глибину життєствердних ідеалів добра і
справедливості.
Зичимо щастя, здоров’я, весняного тепла!
Натхнення, творчої праці!
Хай першотравневі свята принесуть вам
і вашим близьким радість та задоволення!
Хай панує мир, злагода та добробут у
ваших оселях, в нашій рідній Україні!

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

У вигнанні
“Батьки нації” полюбляють
говорити про те, що майбутнє
України - в агросекторі, а села тим
часом деградують і вмирають…

Стор. 2

Платити доведеться більше
Атракціон нечуваної щедрості у
вигляді субсидій не може тривати
довго. Ейфорія від цієї "халяви"
рано чи пізно закінчиться гірким
похміллям.

Політвиконком політичної партії
Олександра Мороза
“За правду і справедливість”

ПЕРЕДПЛАТА

Стор. 3
ЩОТИЖНЕВИК
НА 8 СТОРІНКАХ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС

60003

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
на 1 місяць 10,28 грн.+0,95 грн. послуги пошти
на 3 місяці 30,84 грн.+2,15 грн. послуги пошти
на 6 місяців 61,68 грн.+2,60 грн. послуги пошти

(0472)

32-01-11

ЧНА ІДЕЯ!

ЦІАЛІСТИ
ДО ТИХ, КОМУ НЕ БАЙДУЖА СО

Чей холоп будешь?
Будем смотреть правде в глаза:
олигархические власти Украины
уже и так поставили трудящихся на
колени, но и этого им кажется мало.

ра МОРОЗА
о політичну партію Олександ
ь”.
“За правду і справедливіст

тво юстиції зареєструвал
19 серпня 2016 року Міністерс
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.

м. Київ 073-074-00-80

Контактні телефони регіональних осередків політичної партії
Олександра Мороза “ За правду і справедливість”
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська

098-898-85-83
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

Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська

098-470-54-07
050-619-85-02
067-710-97-45
098-025-22-47
067-328-63-84
067-749-54-99
096-028-46-55
097-741-41-99
067-350-01-00

Херсонська

067-424-85-06
050-396-07-29
Харківська 067-572-38-37
Хмельницька 066-227-22-87
Черкаська 067-434-34-38
м. Черкаси 0472-32-01-11
Чернівецька 067-576-57-63
Чернігівська 068-235-95-89
м.Чернігів 050-935-84-26

Стор. 4
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“За правду і справедливість”

Багато українських селян фактично ізольовані від світу,
живучи в своїх селах, як у вигнанні.

точка зору

У вигнанні

Чому українські села деградують і вмирають
Олександр Полуянов
Останнім часом «батьки нації» люблять говорити про те, що майбутнє України - в агросекторі. Мовляв, в зв'язку з зростанням населення планети і прийдешнім глобальним
дефіцитом продовольства, для України відкривається унікальна можливість стати
годувальницею світового значення. Відповідно, агропромисловий комплекс повинен стати локомотивом всієї української економіки. Але сильно помилиться той, хто
сприйме ці наміри як сигнал до відродження українського села. Швидше - навпаки.

Нюанси статистики

Ось чергове повідомлення українського
Держстату: "На 1 березня 2017 року в Україні налічувалося 4075,2 тис. особистих
селянських господарств. Це на 33,2 тис.
менше, ніж на аналогічну дату минулого
року". З цієї сухої довідки можна зробити
висновок, що тільки за рік сільське населення України скоротилося приблизно на
один район (не самий маленький). Найстрашніше, що цей процес йде з убивчою
стабільністю і по зростаючій (з прискоренням): наприклад, в період з 1 березня 2015
по 1 березня 2016 особистих селянських
господарств стало менше на 30 тисяч.

Простіше кажучи, село вимирає. Там
панує майже тотальна бідність, в глибокому занепаді знаходиться соціальна сфера,
комунікація, транспорт, майже відсутній
будь-який сервіс. Скрізь видно похилені
будинки і сараї, більш-менш активні люди
і майже вся нечисленна молодь їде до великих міст, тому що в селах зовсім немає
роботи. Найчастіше в селі мізерну зарплату отримує голова, секретар сільради і
листоноша, плюс - продавець і фельдшер
(якщо він є).
Саме безробіття і є головною проблемою українського села.
Характерно, що нині в селах проживає

приблизно 2 мільйони людей працездатного віку, які, по суті, є безробітними,
однак офіційна статистика їх такими не
вважає - вони проходять як "самозайняте
населення". Це сільські жителі, які ведуть
елементарне домашнє господарство на
своїх присадибних ділянках - і з цього годуються.
Ще понад 2 млн працездатних селян
відносяться до категорії економічно неактивного населення. Це люди, які взагалі припинили реєструватися в службах
зайнятості і намагатися працевлаштуватися. Виникає питання - чому? Причина просто ганебна для європейської країни
XXI століття: перш за все, через те, що
люди елементарно не мають можливості
дістатися до потенційної роботи - адже
навіть автобусні маршрути часто обходять їх села стороною, або автобус там буває два-три рази на тиждень. І якщо в Західній Європі люди можуть щодня їздити
на роботу за 100-200 км, то багато українських селян фактично ізольовані від світу,
живучи в своїх селах, як у вигнанні.
Виживати допомагають пенсії, соціальні допомоги і натуральне господарство:
майже всю їжу доводиться вирощувати
самому, причому найпримітивнішими,
прадідівськими методами. Судячи за даними Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", більше 30% сільських домогосподарств в Україні для обробки
землі використовували коней, і тільки 17%
селян мали хоча б якусь сільськогосподарську техніку (найчастіше - стара, ще
радянського виробництва).

Що робити?
І при всьому цьому, в 2015 році частка
особистих селянських господарств в загальній валовій продукції сільського господарства становила 45%, а за окремими
показниками вона набагато вища. Так,
прості селяни, озброєні "лопатою і сапою",
вирощують 85% овочів (в тому числі 95%
картоплі), забезпечують 80% молока,
75% яловичини, 65% свинини, і фактично

це вони і є основою продовольчої безпеки
країни.
Що ж стосується великих агрокомпаній,
то вони зосередилися переважно на виробництві продовольчого зерна, а також
технічних і олійних культур. Для цього їм
не потрібно ні село, ні селяни. Їм потрібно
суцільне поле, щоб трактор і комбайн їхав
максимально прямо без перешкод. Великі агрокомпанії майже не дають селянам
роботи - у виробництві зернових люди
практично не потрібні, а тваринництво і
овочівництво, що дає левову частку робочих місць, їх не цікавить. Але цими їх "досягненнями" пишається влада: мовляв, на
сьогоднішній день АПК України - це тяглова сила всієї нашої економіки, яка приносить рекордні 40% доходів від експорту.
А тепер поставимо собі запитання: а яка
нам користь з того, що ці агрохолдинги
надефективні? Що нам за радость від їх
високих прибутків? Який зиск від валюти,
яку вони дають країні, якщо в селах третина українців ніколи не купила жодного
імпортного товару, тому що грошей ніколи не було?
А може, Україні потрібна не тільки висока ефективність агрохолдингів, а в першу
чергу - робота на селі? Не тільки великі
латифундії, а й фермери, які будуть в селі
жити, працювати, і сусіду дадуть роботу і
заробіток?
“На сьогоднішній день у найбільших
латифундистів країни знаходиться по
300 тисяч і більше гектарів земель. На
такій площі могли б мати постійну роботу близько 10 тисяч фермерських сімей,
плюс люди за наймом і сезонники. І всі
вони були б споживачами товарів і послуг,
– вважає Василь Цушко, заступник Голови політичної партії Олександра Мороза “За правду і справедливість”.
Він переконаний, щоб так було, потрібна відповідна державна політика. Але
поки що ця політика не на користь людей
- і поки вона (або політика, або сама влада) принципово не зміниться, села будуть
як і раніше вимирати.

Отставка Гонтаревой:
мавр сделал свое дело
Александр Градов
Сейчас, когда страсти по поводу отставки главы НБУ Валерии Гонтаревой немного поутихли, мы можем спокойно подвести итоги ее
деятельности и оценить последствия для Украины. При этом нужно
постоянно помнить о том, что на самом деле Гонтарева – обычная марионетка. И за все ее "подвиги" в первую очередь должны отвечать
кукловоды, волю которых она послушно исполняла.

Три кита
Надо отдать должное стойкости
этой женщины: три года она, как
тяжелый танк, шла напролом, почти
не реагируя на критику. И на прессконференции, посвященной ее заявлению об увольнении по собственному желанию, Валерия Алексеевна
не теряла самообладания: мол, ее
реформы удались, результатами
своей деятельности она довольна,
и теперь с чувством выполненного
долга идет в отставку. Естественно,
что никакой вины в смерти почти
сотни банков, расцвете финансовой коррупции, бешеной инфляции,
небывалой девальвации гривны и
катастрофическом обнищании миллионов украинцев - она не признает.
Как известно, деятельность
председателя центробанка любого государства надо оценивать по
трем главным критериям:
* Стабильность
национальной денежной
единицы.
Напомним, что на момент на-

значения Валентины Гонтаревой
на должность председателя Национального банка доллар стоил
11 гривен 84 копейки. А на день написания заявления об отставке –
почти 27 гривен (мы уже не будем
говорить о кратковременных скачках до 36 и даже до 40 гривен). Это
коснулось каждого украинца, потому что соответственно выросли
и цены в магазинах, аптеках, на
транспорте, в службах сервиса,
тарифы ЖКХ и пр.
"Она пришла в 2014-м, когда
инфляция составила 40%, за год
раскрутила этот маховик еще на
44%, чтобы сократить в 2016-м этот
уровень на 14%. Очень сомнительное достижение, ведь в среднем
за период ее управления инфляция достигла 80%", - подчеркнул
финансовый эксперт Алексей Кущ.
* Доступность кредитных
ресурсов для реального
сектора экономики.
Здесь можно сказать коротко:
субъекты хозяйствования могут

взять кредиты в национальной
валюте не менее чем под 25-30%.
По словам экономистов, ни один
нормальный бизнес не может
себе позволить такой роскоши - на
таких процентах могут работать
только мошенники и спекулятивная экономика.

* Надежность банковской
системы.
А вот здесь можно сказать очень
многое. В банковской системе при
"чутком руководстве" Гонтаревой
обанкротилось 89 финучреждений. Были убиты такие крупные
банки как "Дельта" и "Крещатик". Их

Гонтарева - не
самостоятельный
менеджер, а человекфункция. Она
четко выполняла
поставленную
задачу - и не на
миллиметр вправо,
не на миллиметр
влево. А задачу ей
поставили Президент
Порошенко и
МВФ, и она ее
беспрекословно
реализует. Все это
делается для того,
чтобы представители
мирового
транснационального
бизнеса могли
спокойно прийти в
Украину и то, что
стоило около трех
лет назад в три
раза дороже, сейчас
купить за бесценок.
собственники за неделю до этого
успели вывезти из Украины почти
3 млрд гривен. Тысячи вкладчиков
банка "Михайловский" оказались
кинутыми на большие деньги. Десятки тысяч людей выстроились
в очередь в Фонд гарантирования вкладов, чтобы государство
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Скоротити кількість субсідіантів планується за рахунок підвищення мінімальної заробітної
плати та обіцяного (з 1 жовтня) радикального підвищення пенсій

Резонанс

Платити доведеться більше

З першого травня знижуються соціальні нормативи для нарахування субсидій

Олександр Полуянов
Експерти не один раз підкреслювали, що "атракціон нечуваної щедрості" у вигляді субсидій не може тривати довго, а ейфорія від цієї "халяви" рано чи пізно закінчиться гірким
похміллям. Ці прогнози вже починають набувати реальних обрисів: за заявами уряду
кількості субсидіантів в наступному опалювальному сезоні буде "оптимізовано" як мінімум на третину, а для решти "щасливчиків" розмір допомоги істотно зменшено.

Зашморг все тугіше

Отже, чергове "покращення" від уряду:
згідно з постановою Кабміну, з 1 травня 2017
року соціальні норми на опалення житла
знову скорочують. Документ передбачає:
▸ У випадку з газовим опаленням соціальний норматив скорочується з 5,5 до 5,0
кубометрів газу на квадратний метр. Наприклад, якщо до останнього часу в будинку площею в 60 кв. м субсидія покривала
330 кубів газу (5,5 х 60), то вже в наступному опалювальному сезоні субсидію будуть
нараховувати тільки на 300 кубів. Якщо ж
при цьому ви будете як і раніше спалювати
330 кубів, то "зайві" 30 доведеться сплачувати без субсидії, на загальних підставах.
За діючим тарифом - це ще 204 гривні.
▸ У будинках з централізованим опаленням соціальна норма скорочується з 0,0548
до 0,0431 Гігакалорій на квадратний метр
опалювальної площі. Для ілюстрації: в квартирі площею 60 кв. метрів субсидія буде покривати вже не 3,28, а всього 2,5 Гкал тепла.
возвратило им депозиты. Их общая сумма впечатляет - это 80 млрд
гривен. По подсчетам экспертов,
эти деньги растворились в карманах банкиров и кураторов НБУ.
В воздухе зависло 55 миллионов
невозвращенных вкладчикам депозитов и 73 потерянных миллиарда
украинского бизнеса.
- Только в банковской системе
в результате банкротства 89 финучреждений было потеряно 300
млрд грн. На рефинансирование
неплатежеспособных банков из
госбюджета потрачено около 50
млрд грн. Еще десятков миллиардов в банках-банкротах лишились государственные компании и
органы местного самоуправления.
За счет государственных ресурсов
Фондом гарантирования вкладов
было выделено около 70 млрд
грн. Бизнес и население также потеряли десятки миллиардов. Это
космические цифры, которые сейчас перераспределяются в пользу
финансово-промышленных групп.
За эти деньги можно было бы осуществить полноценную реформу
пенсионного обеспечения и медицинскую реформу, - подчеркнул
Алексей Кущ.
Несмотря на то, что банков стало в два раза меньше, порядка не
добавилось. Ни один банкир не
был привлечен к ответственности,
ни один куратор НБУ не наказан,
хотя на их глазах деньги вкладчиков годами вытекали из страны.

Итоги
По оценкам главы Совета ассоциации украинских банков Станислава Аржевитина, от монетарной политики Гонтаревой был

Якщо не скоротити споживання на 0,78 Гкал
- то за "надлишок" доведеться платити без
субсидії. Наприклад, в Києві такий обсяг тепла обійдеться в 1411 гривень.
▸ Нарешті, соціальна норма електричної
енергії для індивідуального опалення знижується з 65 до 51 кВт / год на квадратний метр опалювальної площі на місяць в
опалювальний період. Якщо відповідним
чином ніяк не зменшити споживання, то
навіть за мінімальним тарифом (90 коп.)
ця різниця означає 12,6 грн з кожного квадратного метра, або 756 гривень за квартиру в 60 кв. метрів.
Коментуючи вищевказані новації, міністр соцполітики Андрій Рева заявив:
мовляв, через "завищені" соціальні нормативи, які не відповідали реальному рівню
споживання і не стимулювали громадян
до економії енергоресурсів, держава в
минулому опалювальному сезоні "переплатила" по субсидіях більше 14,5 мільярда гривень. За словами міністра, всі були

нанесен ущерб на 500 млрд грн
– сюда входят потери для государственного бюджета, для общества
и в целом для страны.
Кроме того, доверие украинцев
к банковской системе убито уже
практически полностью. Об этом
говорит хотя бы тот факт, что на
сегодняшний день на руках у населения в восемь раз больше
денег, чем во всей банковской
системе. "Всего в наших банках
лежит 450 млрд гривен – это приблизительно 15 млрд. долларов. А
на руках у населения – 120 млрд.
долларов. Теперь государство
должно заинтересовать украинцев вкладывать деньги в банки
и сделать все возможное, чтобы
их там опять не обдурили. За это
должны отвечать прокуратура
и суды, однако они из-за своей
коррумпированности не решают этих вопросов", - заявил эксзаместитель главы НБУ Ярослав
Солтис.

свідками того, як люди взимку відкривали
кватирки в приміщеннях, щоб використовувати той обсяг енергоносіїв, на який їм
призначалася субсидія.
- Пояснювали свої дії тим, що, мовляв,
якщо цього не зробити, тобто не використовувати весь обсяг енергоресурсів під
час опалювального періоду, то у наступному сезоні субсидії не дадуть або її зменшать. Тому і виник міф про те, що необхідно використовувати в повному обсязі газ,
воду та інші комунальні послуги, на які
призначено субсидію, інакше її будуть не
надавати, - зазначив Андрій Рева.

Зачистка рядів
Але найрадикальнішим чином скоротити
кількість субсідіантів планується за рахунок
того що відбулося підвищення мінімальної
заробітної плати, а також обіцяного (з 1 жовтня) радикального підвищення пенсій. Так чи
інакше, але в Кабміні вже прямо заявляють:
через різке поліпшення соціально-економіч-
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ної ситуації, в наступному опалювальному
сезоні кількість господарств, які отримують
субсидії, різко скоротиться - приблизно до 5
мільйонів сімей. Мовляв, тарифи стабілізувалися, народ став набагато заможнішими
(а скоро буде ще багатшими) - тому і немає
такої необхідності в субсидіях.
- Коли в кінці 2016 року ми порахували,
скільки взагалі може бути одержувачів
субсидій, то виходили на 8-9 млн. За фактом на січень 2017-го їх було 7,5 млн. Решта
1,5 млн, швидше за все, мали формальне
право на отримання дуже невеликої субсидії, але просто не захотіли займатися її
оформленням. Так як стрімкого зростання тарифів вже не буде, а доходи людей
ростуть, я прогнозую, що на 1 січня 2018
субсидії отримуватимуть близько 5 млн
домогосподарств. Десь третина відсіється, - зазначив Андрій Рева.
Іншими словами, з 7,5 млн українських
сімей, які отримували субсидії цієї зими,
близько 2,5 мільйона права на цю допомогу позбудуться. Ще якась частина відсіється сама по собі: як визнав сам Рева, коли
людям належить чисто символічна субсидія, вони не обтяжують себе її оформленням. Але є і більш похмурі прогнози:
- З нового опалювального сезону розрахункова база для нарахування субсидій
істотно зміниться. У розрахунку буде братися нова мінімальна заробітна плата - і в
результаті велика кількість осіб, які офіційно декларують себе як безробітні, випаде
з числа потенційних субсідіантів. Міністр
Рева говорив про 30-ти відсоткове скорочення, але в реальності їх кількість скоротиться до 50%. В першу чергу це буде стосуватися офіційно непрацюючих громадян
і приватних підприємців, - заявив в зв'язку
з цим економіст Олександр Охріменко.

В тему
Хотілося б нагадати: не дивлячись на брехливі заяви влади про зростання добробуту
українців, за стандартами ООН понад 80% наших людей живуть за межею бідності. І, по суті,
їм не потрібні урядові подачки у вигляді субсидій - люди хочуть справедливих тарифів (зараз вони завищені як мінімум удвічі), які вони зможуть оплачувати самостійно.

ставители мирового транснационального бизнеса могли спокойно
прийти в Украину и то, что стоило
около трех лет назад в три раза
дороже, сейчас купить за бесценок. Яркий тому пример - приватизация. В свое время Одесский
припортовый не продали за 2 миллиарда, а сейчас его готовы отдать
за 200 миллионов… Пока в Украине будет действовать нынешняя
власть, которая каждый раз будет
молиться на получение очередного транша, то с отставкой Гонтаревой особо ничего не поменяется. А
в МВФ дали понять, что преемник
Гонтаревой должен быть таким же
"независимым" человеком, ведущим такую же политику, - заявил
зам. руководителя "Публичного
аудита" М. Холошин.
Согласитесь, что после всего
происшедшего, слова руководства
МВФ о "независимости" главы НБУ
звучит, как циничное издевательство.

Кому выгодно?

Вместо послесловия

По словам экспертов, руками
Валерии Гонтаревой ее настоящие
кураторы обвалили курс гривны,
закрыли банки, и обесценили
активы Украины для того, чтобы
крупный международный капитал
мог спокойно прийти в Украину и
скупить здесь все за гроши.
- Гонтарева - не самостоятельный
менеджер, а человек-функция.
Она четко выполняла поставленную задачу - и не на миллиметр
вправо, не на миллиметр влево.
А задачу ей поставили Президент
Порошенко и МВФ, и она ее беспрекословно реализует. Все это
делается для того, чтобы пред-

Если резюмировать все выводы
экспертов, то вся деятельность
Гонтаревой на посту главы Нацбанка – это одно звено в общей
цепи мероприятий по окончательному разграблению и деградации
Украины. Сюда входит и убийство
отечественной промышленности,
и низведение сельского хозяйства
до самой примитивной сырьевой
модели по производству зерна и растительных жиров, и
выдавливание наиболее молодой,
образованной и перспективной
части населения за рубеж, и как
апофеоз – готовящаяся продажа
земли.

З ювілеєм!
21 квітня 2017 року святкує ювілей

РОМАНЬКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
Голова Ради Полонської районної організації політичної партії
Олександра Мороза «За правду і справедливість»,

І от настав Ваш ювілей Поважна і значима дата,
А Ви все молода для нас,
Невтомна, лагідна, завзята.
Бажаємо не знати бід,
Не відать смутку і печалі,
І хай і ще багато літ
Вас надихають світлі далі.
26 квітня 2017 року святкує 70-річний ювілей

САВОСІН ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
один з засновників соціалістичного руху на Хмельниччині, вірний товариш, непохитний громадсько-політичний діяч у боротьбі за захист соціальних прав народу України, депутат Верховної Ради України V скликання

Життєвих мрій прекрасний сад
Плоди дарує в сімдесят!
За працю всю, усе знання і вміння,
За серця небайдуже стукотінняПодяка щира від людей,
Від друзів, рідних і дітей!
І хоч на скронях сивина,
Нехай у серці гомонить весна,
В очах сміється сонце золоте,
А дерево життя зростає і цвіте!
Рада Хмельницької обласної організації
політичної партії Олександра Мороза
«За правду і справедливість»
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“За правду і справедливість”

Держава

Шановні друзі!
Сердечно вітаю вас
з травневими святами!

Тепер можна почути різні думки про святкування і Першого Травня, і Дня Перемоги. В тому нічого дивного немає. І свою думку я не хочу нікому нав’язувати.
Але я знаю багатьох людей, котрі відчувають прикрість від роз’єднаності суспільства, від втрати того, що раніше називалось «колективістські начала». Чому, власне, «називалось»? Відчуття колективізму нам потрібне і тепер, якщо ми справді
прагнемо змінити Україну в кращий бік.

Поки люди не будуть відчувати свою потрібність у праці –
кращого життя в Україні годі чекати

Чей холоп б

Почему нам нужно возр
Александр Полуянов
Будем смотреть правде в глаза: олигархические власти Украины уже и так поставили
трудящихся на колени, но и этого им кажется мало. Их цель – полностью дискредитировать саму идею борьбы трудящихся за свои права. Поэтому все чаще раздаются голоса о
том, что Первомай якобы является «пережитком тоталитарного советского прошлого»,
который подлежит «декоммунизации», и этот день вообще следует исключить из списка
государственных праздников, объявив обычным рабочим днем.

Ты помнишь,
как все начиналось…

Влада сьогодні керується ідеологією протилежного змісту. Це зрозуміло, бо коли
б тепер збереглися трудові колективи, наприклад, «Арсеналу», «Ленінської кузні»,
«Більшовика», заводу ім. Лепсе, ім. Артема, ДШК, десятків інших підприємств (і це
тільки в Києві!), то брехати їм про якісь успіхи в економіці, про правомірність захмарних тарифів на газ, електрику, воду, пояснювати безбожні ціни на бензин і продукти харчування та про виправданість жебрацьких зарплат і пенсій було б складно,
майже неможливо. Об’є днані в труді люди – це велика сила. А гідність кожного з них
зміцнюється відчуттям плеча товариша, свого однодумця.
Людьми роз’є днаними легше маніпулювати. Хоч би тому, що розумінням фальші
їм ні з ким поділитись. Поділитись, згуртуватись, спільно відстоювати своє право на
нормальне життя. Ось чому до незмінного гасла Першотравня – День солідарності
трудящих – нинішня влада та її політичні платні підспівувачі ставляться як до архаїзму, як до антипатріотичного заклику. Ні, це гасло сучасне для всього трудового світу.
У нас воно не сучасне, бо наші співвітчизники позбавлені праці, тому слово «трудящий» в нинішній Україні виглядає майже надуманим.
Я, наприклад, ніколи не був у святкових колонах в столиці. Можливо тут присутні
були і елементи надуманості, штучної ейфорії, заідеологізованості. Але в колективах
на місцях (суджу з власного досвіду)
чи навчального закладу, чи підприЛюдьми роз’єднаними легше
ємства, люди відчували святковість
єднання, намагаючись виглядати
маніпулювати. Хоч би тому,
краще за інших, демонструючи прищо розумінням фальші їм ні з
четність до свого колективу, до його
ким поділитись. Поділитись,
здобутків. Люди відчували свою значимість. Це те, що потрібне і сьогодні,
згуртуватись, спільно
чого так не вистачає для усвідомленвідстоювати своє право на
ня власної гідності людини.
Що сьогодні найбільше об’є днує
нормальне життя. Ось чому до
людей?
незмінного гасла Першотравня
Об’єднує протест проти неправди, а
– День солідарності трудящих
не спільність у праці. І поки ця обставина не буде виправлена, поки люди
– нинішня влада та її політичні
не будуть відчувати свою потрібність
платні підспівувачі ставляться
у праці – кращого життя в Україні годі
як до архаїзму, як до
чекати. Тому сьогодні гасло День солідарності трудящих звучить як надія, як
антипатріотичного заклику.
сподівання, як вимога до перемін.
Об’є днує іще сьогодні людей тривога за свою країну. Об’є днує найперше людей
думаючих. Намагання влади протизаконно зігнати людей у так звані «добровільно»
об’є днані громади означає ліквідацію багатьох сільських рад, лікарень, шкіл, означає
руйнацію поселенської мережі. Це пряма дія проти української держави, як би хто не
пояснював наміри влади. Вкупі зі спробою перетворити землю в товар це означає
фактичне припинення існування держави.
Чому влада виконує тут чуже замовлення, – здається уже й не за́гадка для більшості
людей. Причому, ініціатори продажу землі навіть не соромляться брехливих аргументів.
Мовляв, назустріч землі підуть інвестиції, зросте ефективність виробництва…
Пам’ятаєте, як те ж саме брехали перед приватизацією в промисловості? Те «зростання» люди бачать повсюдно: мертві заводи і фабрики, шалене безробіття, втеча людей за
кордон і… більше 600 «ефективних господарів», які навіть податки не сплачують, ховаючи
крадене в офшорах. Не можна уже приховати страшну правду, – нас лишилося в країні
менше половини! Якщо це не геноцид влади, то як пояснити такий злочин?
Треба змінювати систему влади – це очевидна потреба для порятунку України.
На початку травня ще одне велике свято – День Перемоги, власне, найбільше свято громадянського, патріотичного змісту. Наша влада до непристойності лукавить з цією датою.
Але в кожному селі і місті у нас є творці Великої Перемоги, здебільше в братських могилах.
Зраджувати їх – святотатство, якою б мотивацією воно не прикривалось.
Так, треба разом з Європою відзначати День пам’яті 8 травня. Але 9 травня – святий День Перемоги у (не забуваймо!) Великій Вітчизняній війні! В цей день треба згадати творців Перемоги: солдата, підпільника, партизана, трудівника тилу, покласти
квіти на могили загиблих.
Віддаймо їм шану, якщо ми люди.
Зі святами вас, друзі!
Олександр Мороз

Первого мая 1890 года в Харькове около
10 тысяч рабочих с нескольких заводов собрались на митинг, а затем вручили администрации своих предприятий экономические
требования: 8-часовой рабочий день (было
10), повышение зарплаты и улучшение условий труда. После чего объявили забастовки,
которые продолжались несколько дней и
были подавлены полицией.
А в мире все началось в 1886 году в Чикаго,
когда рабочие вышли на улицы с требованиями установить 8-часовой рабочий день
и повысить зарплату. В ходе ожесточенных
стычек с полицией не обошлось без жертв.
В убийстве полицейских власти обвинили
восьмерых рабочих-анархистов – четверых
из них приговорили к смертной казни, а
остальных сослали на каторгу.
Через 3 года делегаты конгресса II Интернационала (объединявшего социал-демократические и рабочие партии) постановили:
пролетарии всех стран обязаны в этот день
выразить солидарность со своими чикагскими
товарищами. И с 1890 года День международной солидарности трудящихся стали отмечать
не только в США, но и в Европе. В течение 27
лет, до Великой Октябрьской революции 1917
года, 1 Мая в России праздновали полуподпольно: маевки проходили в малолюдных местах и в нерабочее время. Маскировали маевки под пикники, в ходе которых агитаторы от
зарождающихся рабочих и социалистических
партий организовывали митинги, раздавали
брошюры, обличающие капитализм, и листовки с экономическими и политическими требованиями.

1918-1941 годы
Впервые в мире Первомай официально
отмечался на развалинах бывшей Российской Империи - в 1918 году после Октябрьской революции. В Москве на Ходынском
поле в этот день состоялся митинг, на котором выступил глава советского правительства Владимир Ленин. После этого прошел
военный парад, в т.ч. авиационный – два десятка разномастных аэропланов показали
перед восторженными зрителями фигуры
высшего пилотажа. Эта традиция продолжалась вплоть до 1941 года.

Поначалу народ в основной своей массе
к новому празднику привыкал с трудом, а 1
мая 1921 года в Москве даже произошли волнения. Тогда в стране свирепствовал голод,
и власти решили завлечь народ на праздник
обещаниями «хлеба и зрелищ». Зрелища должен был обеспечить передвижной театр-

балаган с куклами в виде Красноармейца,
Рабочего, Крестьянина, батьки Махно, Буржуя, Попа и Капиталиста. Кроме того, всем
участникам митинга обещали бесплатно
выдать белый хлеб (невиданная по тем временам роскошь), но выдали серые лепешки.
В толпе поднялся ропот, но недовольных
быстро разогнала конная милиция.
В 1932-м праздник впервые совпал с Пасхой, что естественным образом отразилось
на посещаемости – народ (особенно в глубинке) потянулся не на митинги, а в церкви.
После этого власти объявили годовую акцию
по борьбе с религией, в ходе которой были
разрушены тысячи церквей.
В Украине первый послереволюционный
Первомай стал кровавым: в 1919 году в Киеве «в честь праздника» чекисты расстреляли несколько сотен «классовых врагов».
В 1920-м и 1921-м его не отмечали – власть
была «жовто-блакитной». Лишь с 1924 года,
начиная с тогдашней столицы УССР – Харькова, демонстрации с красными знаменами
на 1 Мая стали традицией.

1941-1960 годы
К началу войны Первомай стал основным
государственным праздником, а 1 и 2 мая

Павло Розенко: Урядового проекту
пенсійної реформи на сьогодні немає
Джерело: УНН
На сьогодні немає урядового варіанту пенсійної реформи. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив віцепрем’єр-міністр країни Павло Розенко.
“Коли я був міністром соціальної політики, ми внесли
свій варіант пенсійної реформи до парламенту. Через певні особистісні моменти цей
законопроект до цього часу,
вже три роки, лежить у ВР.
Мова йде про унормування
позицій про накопичувальну систему, щоб зробити цю

систему більше контрольованою державою, дати людям
гарантії, що їхні накопичення
не зникнуть і дати розвиток
недержавному пенсійному
страхуванню,” — розповів він.
П.Розенко додав, що до нині
немає урядового варіанту
пенсійної реформи.
Нагадаємо, 18 квітня віце-

прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що Кабмін
ще напрацьовує свій варіант
пенсійної реформи.
Раніше А.Рева повідомляв,
що уряд має намір внести до
Верховної Ради законопроект про пенсійну реформу до
16 травня. Також, за словами
А.Реви Кабінет міністрів України на 99% узгодив проект
пенсійної реформи з Міжнародним валютним фондом,
залишилося погодити тільки
технічні моменти.
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Впервые в мире Первомай официально отмечался на развалинах бывшей Российской
Империи - в 1918 году после Октябрьской революции

“За правду і справедливість”

Суспільство

будешь?

5

«В середине 70-х я учился в институте, к
Первомаю мы начинали готовиться за месяц: на субботниках студенты-комсомольцы
марафетили улицы, высаживали кусты,
деревья и цветы, которые покупали за
собственные деньги, - вспоминает 60-летний Павел Николаевич Боев. - 1 Мая шли
на демонстрацию, потом проходили
спортивные соревнования, а во дворах и
парках люди играли в волейбол, мини-футбол, домино. Многие ехали на природу – пекли картошку, жарили на костре сало, а кто
смог достать мясо – шашлыки. Пили самогон, водку, вино, атмосфера была абсолютно беззаботная и радостная».

родить Первомай

1990-до наших дней

были выходными днями. В
этот день обязательно проходил военный парад в Москве
и в столицах союзных республик, затем – демонстрации
трудящихся. Наиболее впечатляющим военный парад получился в 1940-м – тогда были
впервые показаны новые танки
Т-34, противотанковые орудия,
супермощные гаубицы на гусеничном ходу.
«Перед войной на демонстрации ходили практически все, поэтому они
и были такими многолюдными. Энтузиазм
тогда был огромным и совершенно искренним. Передовики производства шли в первых
рядах колонн. На лозунгах писали: «Смерть
мировому империализму!», «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!», «Мир, Труд, Май»,
- вспоминает 89-летняя черкасщанка, ве-

теран войны Наталья Михайловна Самчук.
– Перекрывая друг друга, гремели духовые
оркестры, которые были на каждом заводе. На
тех, кто в этот день не был на демонстрации,
смотрели с подозрением, а «доброжелателисоседи» могли и донос в органы написать – не
враг народа ли? После демонстрации обязательно было застолье, праздновали вместе с
соседями, иногда целыми домами. Если погода позволяла, брали продукты и шли гулять на
природу».
В селах демонстраций практически не было,
но обязательно проходил митинг перед сельсоветом, на котором выступали «штатные»
ораторы – парторг, председатель и пара активистов. Они клеймили мировой империализм
и призывали крепить оборону Родины.
В 1942-44 годах Первомай по понятным причинам не праздновали, и лишь перед самой
победой в 1945-м, за несколько дней до капитуляции Германии в Москве прогремел пер-

Наша справка
Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции
и некоторых других странах. Долгое время Первомай был символом революции и непримиримой классовой борьбы.
На сегодняшний день Международный день труда (День международной солидарности трудящихся) отмечается в 142 странах и территориях мира.
Так, 1 мая официально отмечают как национальный праздник в таких странах, как Австрия,
Албания, Аргентина, Армения, Аруба, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Гватемала, Германия, Греция, Гондурас, Гонконг, Доминиканская республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Индия, Иордания, Ирак,
Исландия, Испания, Италия, Камерун, Кения, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба,
Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Маврикий, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова,
Мьянма, Непал, Нигерия, Норвегия, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия,
Республика Гаити, Республика Кипр, Республика Македония, Российская Федерация, Румыния,
Сальвадор, Северная Корея, Сербия, Сингапур, Сирия, Словакия, Словения, Таджикистан, Таиланд, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чили, Чехия, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, ЮАР, Южная Корея и др.

вомайский праздничный салют. С 1948 года
военные парады отменили, остались только
демонстрации трудящихся. Но поскольку Сталину очень нравились воздушные парады, то
в этот день над Красной площадью с ревом
проносились сотни самолетов всех типов. Но
в 1952 году 1 мая был туман, и уже после парада при посадке разбились два тяжелых бомбардировщика, хотя об этом, естественно, не
сообщалось. А после смерти вождя в 1953-м
отменили и пролет авиации.
Примечательным было 1 мая 1960 года – в
этот день под Свердловском советская ПВО
сбила «неуязвимый» американский самолет-шпион У-2, летевший на высоте 20 км. Это
было триумфом советской военной техники, и
лидеру СССР Никите Хрущеву об успехе доложили прямо на трибуне Мавзолея.

1960-1990 годы
«Самая жесткая дисциплина с проведением демонстраций установилась после
1964-го, когда секретарем ЦК по идеологии
стал Михаил Суслов, - вспоминает бывший
парторг завода, 82-летний Григорий Павлович Харченко. – Примерно за 10-12 дней до
праздника газеты «Правда», «Известия» и
«Труд» публиковали официальные лозунги, которые разрешалось использовать на
плакатах и транспарантах. На партсобраниях составляли списки демонстрантов,
распределяли обязанности: кому какой
транспарант или флаг нести. Активистов
с красными повязками ставили по краям
колонны – они следили, чтобы никто из
демонстрантов не «отсеялся» по дороге.
После шествия весь реквизит собирали на
машину и везли на завод. Потом рабочие
большей частью разбивались на компании
(чаще – свои бригады) и шли отмечать, а руководство собиралось в парткоме – пили за
партию, за Родину, за победу коммунизма».
Вплоть до конца 70-х энтузиазм народных
масс еще не иссяк, и Первомай праздновали с удовольствием, особенно в глубинке,
где он превратился в настоящие народные
гуляния. «На всю жизнь запомнилось, как
я сижу на плечах у отца и вижу сверху людей – нарядных, с цветами и улыбками. Под
бравурную музыку мы проходили по главной улице нашего поселка, в эти дни уже
было тепло, солнечно, а настроение у всех
– приподнятое и прекрасное», - вспоминает
55-летний Игорь Панов.

1 мая 1990-го руководство СССР и КПСС
в последний раз поднялось на трибуну
Мавзолея для проведения первомайской
демонстрации. Обязаловка закончилась,
каждый праздновал, как хотел – благо,
что два выходных дня народа оставили. В
первые годы независимости (1992 год) Компартию запретили и, пару лет Первомай в
Украине проходил убого. Правда, очень
быстро эстафету подхватила новосозданная (1991 год) и быстро набирающая силу
Социалистическая партия. Демонстрации
вновь стали массовыми – хотя и не такими, как раньше. Правда, не обходилось без
эксцессов: в Западной Украине то тут, то
там происходили потасовки между демонстрантами и националистами.
На демонстрации стали ходить только настоящие энтузиасты и «идейно
подкованные» граждане, а также неформальная молодежь – чтобы необычно «потуситься». О солидарности с «неграми
Африки» и со «стонущими под гнетом империалистов рабочими капиталистических
стран» уже никто не вспоминал, а требования выдвигались чисто экономические, как
и сто лет назад – выплата зарплат и пенсий
(в 90-е годы были массовые задержки), создание рабочих мест, снижение цен, тарифов ЖКХ и пр.
Однако на сегодняшний день можно с сожалением констатировать: полное господство крупного капитала во всех ветвях власти, и особенно в СМИ – сделало свое черное
дело. Многолетняя информационная война
против собственного народа, направленная
на тотальное зомбирование и оболванивание населения, культивирование самого
пошлого, примитивного индивидуализма
и потребительства – все это практически
вытравило готовность по-настоящему (не
за деньги и халявную еду) бороться за свои
права. А если к этому добавить полную деградацию профсоюзного движения, то и неудивительно, что для основной массы народа Первомай почти полностью утратил свой
первоначальный смысл. Он стал использоваться просто в качестве дополнительных
выходных дней, которые каждый использует по своему разумению – кто-то едет на
дачу сажать картошку, кто-то – на пикник с
шашлыком. Неужели мы уже достигли «общества всеобщего благоденствия», нам уже
не с чем бороться, и нас все устраивает?

Про що мовчить телевізор

Проект бюджету США- 2018:
скорочення допомоги Україні на 68,8%
Джерело: http://www.radiosvoboda.org/
Обіцянка президента США Дональда Трампа дотримуватися політики «Америка понад усе» включає план щодо значного скорочення допомоги країнам, що розвиваються, і об’єднання USAID
із Держдепартаментом. Про це йдеться у статті, опублікованій в
американському виданні Foreign Policy.
Оприлюднений у березні адміністрацією США план бюджету на
2018 рік передбачає скорочення на
третину допомоги країнам на шляху розвитку, проте деталей тоді не
було подано. Згідно з 15-сторінковим бюджетним документом Держдепартаменту, отриманим Foreign
Policy, реструктуризація включає

переливання грошей із програми
допомоги на розвиток у програму,
яка тісно пов’язана з цілями національної безпеки. У документі детально з’ясовуються плани адміністрації
Трампа щодо скорочення прямої
міжнародної допомоги у фіскальному 2018 році.
Документ позначено як «несе-

кретний, але чутливий».
Щодо України, про яку згадують
автори вкінці статті, обсяги допомоги на 2018 рік у попередньому плані
бюджету мали би складати понад
570 мільйонів американських доларів. Натомість, новий проект передбачає скорочення фінансування до
177 мільйонів.
Як повідомляє Foreign Policy,
cкорочення, передбачені у відсотках, – 68,8%.
«Однією з головних тем і цілей
політики США в Україні протягом
багатьох років було заохочувати
рухатися в напрямку європейських

Акція біля посольства США в Україні. Київ, 21 січня 2017 року
інституцій», – заявив колишній посол рухалися в напрямку російських інСША в Україні Вільям Тейлор.
ституцій», – додав нинішній віце-пре«Це в інтересах США, щоб вони не зидент Інституту миру Тейлор.
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Вільна думка

Ветеранам та
участникам
войни
Законами України „Про
статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального
захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань” передбачено виплату щорічної разової
грошової допомоги.

До 5 травня ветеранам війни,
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
особам, на яких поширюється
чинність зазначених законів у
2017 році така допомога виплачуватиметься у підвищеному
розмірі - в середньому на 26
відсотків.
Отже, цього року виплата
щорічної разової грошової допомоги до 5 травня здійснюватиметься у таких розмірах:
1) інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на
момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, ґетто та
інших місць примусового тримання, визнаними інвалідами
від загального захворювання,
трудового каліцтва та з інших
причин:
I групи – 3 500 гривень;
II групи – 3 100 гривень;
III групи – 2 700 гривень;
2) учасникам бойових дій та
колишнім неповнолітнім (яким
на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням
концентраційних таборів, ґетто, інших місць примусового
тримання, а також дітям, які
народилися у зазначених місцях примусового тримання їх
батьків, – 1 200 гривень;
3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3 500 гривень;
4) членам сімей загиблих та
дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам
(чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників
війни і жертв нацистських
переслідувань, визнаних за
життя інвалідами від загального захворювання, трудового
каліцтва та з інших причин, які
не одружилися вдруге, – 600
гривень;
5) учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних
таборів, ґетто, інших місць примусового тримання, особам,
які були насильно вивезені на
примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу
ворога – 500 гривень.

Громади та громадяни повинні усвідомити і захищати разом
із політичними партіями свої права.

Сила без голови шаліє,
а розум без сили мліє.
Геннадій САВОСІН,
народний депутат України
V скликання
Кабінет Міністрів не перестає
нас інформувати про якесь
зростання, навіть, зважаючи на блокування «на крові»
започатковане
Парасюком
та Семенченком, а у підсумку «Самопомічю». До речі, не
зважаючи на цей негідний
«вчинок» РНБО теж ні сіло нні
впало, підтримало цю акцію. А
у підсумку держава втратила
понад 40 підприємств державної власності, понад 4 млрд.
«зелених» і 300 робочих місць.
І якось вдалось заспокоїти
нацгвардійців пана Авакова,
які були «ображені» кращим
«задирою» ВР VIII скликання.

Держава і люди держави змінюються. На її «розвиток» впливає Росія і… Путін. Під Львовом
«роздягли» пам’ятник першій
конній Котовського. В Києві
коню, на якому возсідав Щорс
(пам’ятник), обрізали частину
ноги. Чомусь вона «подобається» активістам-патріотам і… Паніковський теж «постраждав». І
винних в цих випадках не має.
Серед білого дня, знов таки у
центрі столиці, вбили людину,
яка була основним свідок у справі Януковича і тут простежувався «російський» слід, а щоб було
більш зрозумілим кілер мав при
собі паспорт громадянина. Питається, що це за охорона така,
що серед білого дня вбивають
цінного свідка.
Лунають вибухи на складах
озброєння і тут знов дрон відповідної держави, а відтак винних
немає, бо я не я і хата не моя.
Однак і тут виникає маса питань,
які не на користь військових, які
охороняли ці військові арсенали. Лише треба шкодувати тих
громадян держави, які постраждали в підсумку певних дій і без
діянь. І коли вони будуть здатні
поновити свої хати? Обіцянки
уряду є, але як вони виконуються відомо!
Народні депутати України Г.
Гопко – голова комітету ВР з міжнародних питань та В. Романюк,
вирішили змінити історію міжнародних відносин із Польщею. І
друканули в газеті Rzeczpospolita
програмний матеріал з відношень
Польщі та України. Багато чого
запропонували згадані народні
депутати польським колегам, в
тому числі, декілька висновків,
що, м’яко кажучи, ні в які історичні «ворота» не входять. І тим мне
менше, не з великого розуму вони
пропонують полякам військовий
альянс (один за всіх і всі за одного
в разі нападу агресора). Питання:
хто такі Гопко і Роанюк в міжнародній політиці? І чому вони поперед батька-президента втручаються в справи міждержавні? На
ці питання відповідь однозначна
– потрібна зміна системи влади!
А точніше кожен політик повинен
займатися своєю справою, оцінюючи свої можливості (при нагоді)!
Цей матеріал народних обранців «Антанта молодости нашей»
надрукований в газеті 2000.
І було б вірним оцінку з боку
польських експертів викласти,

довести читачам. А вона така.
У польського експерта Анжея
Таляги є сумніви з приводу майбутнього України, по-друге, ідея
військового союзу є «божевільною», і останнє – в разі такого
альянсу Київ буде в ньому молодшим та слабкішим партнером. Ось
тут і виникає питання: на яких підставах згадані панове пнуться із
пропозиціями без погодження із
ВР України та Президента? Чи не
це горе від «розуму»?
«Самопоміч» та її члени розгорнули значну діяльність як на
Україні так і за її межами, але
треба визнати, що не зовсім
«професійну».
Відносини із Польщею останнім часом погіршуються і погіршуються. І відповідь наших
очільників одна – російський
слід і це безапеляційно «доводять» їхні ЗМІ. Однак польські
друзі більш помірковано дають
оцінку подіям у Львові, Луцьку
та на Західній Україні. Більше
того, в ЗМІ друкують перші припущення «спеціалістів», а ось
кінцевий результат залишається
«невідомим» і, як правило, не
відповідає «припущенням».
Напевно в багатьох українців
непорозуміння викликало рішення РНБО, що ще раз довело
непередбачуваність нинішньої
влади, тим більше, що воно було
прийнято без відповідних економічних розрахунків. Перемогу
отримали так звані активісти, які
блокаду розпочали із гасла про
свободу побратимам. Так ось,
ніхто свободи так і не отримав,
а держава отримала збитки, які
підраховуються, та націоналізацію державних підприємств
на непідконтрольних територіях, втрату сотні тисяч робочих
місць. А чи всі знають, що ініціаторами були народні депутати,
в тому числі і з «Самопомочі». І
тут було продекламовано про
«російський слід». Нажаль, як завжди, в державі та Адміністрації
Президента не знайшлось виконавців, які здатні аналізувати ситуацію і її результати доводити до
керівництва. Більше того, в змозі
аналізувати «діяльність» активістів, які вже настільки «акти-

візувались», що зупинити їх вже
не можливо. Про таких кажуть:
«Хотів минути пінь, а наїхав на
колоду». Важка ситуація складається в державі і ніякі руйнівні дії
її не виправлять. Сьогодні треба
залучати науковців до вирішення державних питань. А Уряд та
Адміністрація Президента повинні стати центрами, в яких акумулюються пропозиції партій,
організацій, окремих науковців,
які мислять не так як того бажають переможці майдану, що довели Україну до ручки. Досить
владі керуватись акціями незадоволених активістів, які в свою
чергу керуються своїми певними
політичними переконаннями що,
як правило, призводять до відповідних економічних, політичних
і фінансових втрат, за які вони
зовсім не відповідають. А у підсумку, страждають громадяни
України.
Слова і справи влади повинні
співпадати. Хіба буде довіра до
неї, коли Прем’єр з екрана телебачення запевняє про те, що
вартість газу у квітні не буде
підвищуватись, а в той же час з
того ж екрану 3 квітня, ведеться
про його підвищення. У кого амнезія? Так не дарма кажуть в народі: «Наше діло півняче: проспівав, а там хоч не розвидняйсь»?
І ще про одне. В березні хмельничани завжди відзначали річницю з нагоди визволення області від
німецько-фашистських загарбників. Так було до певного часу, коли
громадяни приходили на кладовища, щоб вшанувати загиблих за
свободу і незалежність. В цьому
році «система» змінена за наполяганням сьогоднішніх борців за
незалежність. Хоча на подвигах
учасників Великої Вітчизняної війни виховувались покоління молодих людей. Біля поховань героїв
сьогодні відсутні квіти, «вічний вогонь» не запалено, уроки пам’яті
в школах не проведено, влада
відбулась певними незначними
знаками «уваги» у вузькому колі.
Однак, напередодні, назви вулиць
в обласному центрі були змінені:
Маршала Рибалка та Ст. Бандери,
з’явилась вул. Шухевича, Шептицького замість Ватутіна, і так далі за

заходами декомунізації. Ось така
шана тим хто відвоював свободу і
незалежність.
Питається, яка ж мета подібних діянь: витерти із пам’яті народної подвиги і самопожертви
захисників Української Соціалістичної республіки, яка була у складі СРСР.
Наближається знаменна дата
9 Травня – День Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Дата, яка
у всьому капіталістичному світі,
фальсифікувалась, і в якій принижувалася роль Радянської армії, радянського народу. Сьогодні деякі наші казкові перевертні
в тому числі і ті хто керує інститутом національної пам’яті, починають «співати» під дуду своїх
західних друзів. Їм дуже кортить
стерти із календарів День Перемоги. Чи не тому деякі очманілі активісти руйнують все, що
пов’язано з радянською владою,
яку сьогоднішні діячі оцінюють
як злочинну. Хоча не відомо хто
їм дозволив оцінювати історію?
А чи в змозі хтось порівняти «досягнення» нинішніх батьків нації,
з тим що було досягнуто при радянській владі? Напевно ні. Бо за
останні 25 років нинішньою владою зруйновано і привласнено,
що було зроблено українським
народом, стільки що вистачить
для суворих історичних оцінок.
Риторичне питання - то ж треба робити?
По – перше змінити роботу
Верховної Ради України. Визначитись із нагальними Законами,
які спрямовані на вихід держави
із кризи. Об’є днати їх у Засади
зовнішньої і внутрішньої політики і треба чітко контролювати їх
виконання.
По – друге посилити роль правоохоронних органів по боротьбі із корупцією, виконанням Законів України.
Громади та громадяни повинні усвідомити і захищати разом із політичними партіями
свої права.
А деяким владцям треба згадати народну мудрість: «Раз на
віку трапилось черв’яку злізти на
моркву, та вже й каже: «Я вище
од усіх». А може ні?
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Наверняка, всем, кто с этим еще не знаком,
интересна технология «помидор в мешках»

ДОМАШНІЙ КЛУБ
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Простые секреты

готовим сами

Овощи, которые растут в мешках
Технология
«помидор в мешках»

1000 огурцов
на 1 м2

Наверняка, всем, кто с этим еще не знаком, интересна технология «помидор
в мешках». Томаты, как никакие другие овощи, лучше всех развиваются при
выращивании их в мешках. Пересаживать растения таким способом очень легко. Помидоры в мешках можно абсолютно спокойно переставить с одного — в
другое место, не переживая, что вы повредите их коренную систему или стебли.
Для начала их можно посадить в обычные пакеты из полиэтилена, тридцать
литров объёмом. В «тару» нужно засыпать ориентировочно два ведра компостной земли – в один. Одним из преимуществ выращивания помидор в мешках,
к примеру, является тот фактор, когда в мае начнутся очередные заморозки и,
вам придется перетаскивать мешок с растениями в более теплое помещение.
Немаловажный нюанс – цвет желательно выбирать не темный. Поскольку черный
притягивает свет и тепло, а от этого томаты могут сильно перегреваться и плохо
завязываться, а также в таком случае поливать нужно будет гораздо чаще.
Практика показала, что лучше использовать мешок белого цвета, в которых
продается сахар. Такая тара будет прочной, по сравнению с полиэтиленовой.
В нем даже не нужно делать специальных отверстий для стока воды, поскольку в нем уже есть они и так (по структуре). А благодаря белому цвету – почва
и корни растения не перегреваются на солнце, что является огромным его преимуществом. Если вы используете низкорослый сорт помидор –наполните землей
третью часть. Если же сорт высокорослый – наполнить почвой нужно наполовину.
Затем можете плотно, один к одному, в теплице поставить тару, верхнюю часть их
вывернуть наружу (как рукав).
Эта процедура правильного выращивания томатов абсолютно идентична классической. Полив вашего будущего урожая – раз в несколько дней, при сильной
жаре – чаще. Подвязывать нужно за основание у корня, а также – обязательно
делать подкормку и прищипывать отводы.
В конце сезона, собрав урожай, растение сжигают. А использованные мешки не
выбрасывайте! Они вам еще пригодятся на следующие сезоны(в среднем, на три
сезона).
Благодаря выращиванию этих прекрасных овощей именно в белых мешках – весной,
в период заморозков, вы их защитите от переохлаждений, создав им комфортные условия для развития. Осенью же, после сборки урожая – землю отправляйте в компост.

Картофельный рулет
с грибами
Ингредиенты: картофельное пюре
(для картофельного теста) – 700 г,крахмал
(для картофельного теста) – 3 ст. л., лук
репчатый (начинка) – 250 г, морковь (начинка) – 250 г, грибы (начинка) – 250 г, соль
(по вкусу), зелень – 20 г.
Приготовление: Лук мелко порезать, морковь натереть на средней терке.
В сковороде разогреть растительное масло и положить лук. Обжаривать на большом огне при постоянном помешивании
до прозрачности.
Всыпать тертую морковь.
Перемешать и обжарить при периодическом помешивании до мягкости.
Грибы мелко порезать и всыпать в сковородку с овощами. Перемешать и жарить
примерно 3 минуты при помешивании.
Посолить по вкусу.
Картофельное пюре хорошо перемешать,
чтобы не было комков, и вмешать крахмал. Противень застелить бумагой для
выпечки и выложить картофельную массу.
Поставить противень в разогретую духовку и выпекать при температуре 200-220
градусов 15-20 минут до легкого зарумянивания.
По картофельному пласту распределить
овощную начинку.
Мелко нарезаем петрушку и укроп и наносим на начинку.
Пласт осторожно свернуть в рулет, одновременно отделяя бумагу. Верх рулета
смазать растительным маслом и поставить в духовку на 15 минут.
Рулетик готов! Подавайте горячим! Рулет
хорош с кетчупом!

кроссворд

По вертикали:
1. Титул хозяина Кота в сапогах. 3. Адская посуда. 4. Количество заседающих, необходимых для того, чтобы они не
стали напрасно прозасядавшимися. 5. Что стоило произнести М. Боярскому, чтоб «тигры у ног его сели»? 7. Небесполезное любопытство. 8. Пушкинский скряга, которому
пришлось расплачиваться за жадность своим лбом. 9. Разбуженная беда. 10. На эту «наколку» ведутся, в основном,
хищные рыбы. 12. Вот какая дама - кровопийца прямо! 14.
«...! Знакомые все лица!». 15. Укороченный Людовик. 19. Гребля под себя. 20. Распутывание нитей преступления. 21. Что
в начале года весит 200 граммов, а в конце 30 граммов? 23. В
нем живут кариес и лесные пчелы. 25. Единственное, с чем,
в конце концов, можно остаться. 26. «Семь сел, один ..., да и
тот гол» (посл.). 27. Самый гуманный в мире. 28. Светлячок в
темном царстве. 29. Что явилось результатом первой описанной в литературе операции с применением наркоза?

Так как уберечь себя
от весенней простуды?
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Возьми мешки из плотного полиэтилена
или из-под сахара объемом 70 литров.
Всыпь в них землю из слоев грунта и навоза. Мешок поставь вертикально. Желательно в небольшом углублении.
В средину каждого мешка вставь двухметровую деревянную палку. На конец
палки прибей гвоздь и привяжи вязки для
будущих огурцов. В каждый мешок нужно
вставить по 3 пластиковые трубки с маленькими дырками по всей длине. Они
нужны для полива.
Семя огурцов (3 шт.) сажаем вокруг палки, а остальные – в шахматном порядке в
боковых разрезах в мешке. Разрезы делаются в виде треугольника, отгибаются и
туда сажаются семена. На каждый мешок
нужно приблизительно по 15 семян.
Поливай землю через пластиковые трубочки. Делать это нужно каждый день,
если лето жаркое. Если прохладное, тогда
реже. Первая подвязка делается, когда
на растениях появится по 6-7 листочков.
Для этого следует использовать палку с
подготовленными вязками. Также потребуются колышки, распределенные вокруг
мешка – с их помощью будет осуществляться фиксация веревки.

Бабушкина аптека
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ОТВЕТЫ:
о горизонтали:
2. Ас. 4. Корка. 6. Копия. 8. Полив. 11. Горизонталь. 13. Пух. 14. Бал. 16.
Мотокросс. 17. Амур. 18. Пи. 19. Рассказ. 22. Капелла. 23. Джексон. 24.
Путевка. 25. Новоселье. 30. Складочка.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
2. Во время первой мировой войны в газетах впервые
появился этот неофициальный титул летчиков, присуждаемый за пять сбитых неприятельских самолетов. 4. Арбузный
огрызок. 6. «Рожденная» на ксероксе. 8. Водная процедура
для огорода. 11. Упавшая вертикаль. 13. Всегда рядом с прахом. 14. Первое общественное мероприятие Наташи Ростовой. 16. Состязание байкеров. 17. На одной карикатуре этот
стрелок изображен делающим контрольный выстрел в голову, хотя и предыдущий достиг цели. 18. Греческая буква, которой окружности «обязаны» своей длиной. 19. Небольшая
порция прозы. 22. Певчая звезда. 23. Побелевший американский поп-певец. 24. Что государство «дает в жизнь» человеку, готовому к началу самостоятельной деятельности?
25. Первый праздник после переезда. 30. На теле младенца,
она вызывает умиление, а на теле женщины - сочувствие.

Мы подготовили еще один способ, который позволит вырастить
в мешках такую овощ как огурцы.
Итак начнем !

Ни для кого не секрет, что весной человек болеет в среднем столько же, сколько и
зимой. Теплое солнышко, холодная земля в сочетании с пронзающим, холодным
ветром. И вот уже ты не заметил, как лежишь в постели с температурой 38. Так как
уберечь себя от весенней простуды? Наша бабушка знает ответ.
Первый и самый приятный, пожалуй, совет – хорошо высыпайтесь. Да-да, это не
шутка. Именно недосып может существенно снизить ваш иммунитет.
Совет номер два – побольше кушайте. Вернее, не морите себя голодом. Хочется
сесть на диету? – Хорошо, но только не ранней весной, когда организм просто-таки
требует добрую порцию витаминов.
Совет номер три – закаляйтесь. В этом нет ничего сложного. Начните обливаться теплой
водой. И с каждым днем или неделей уменьшайте температуру воды. Таким образом, вы
и не заметите, как в один прекрасный день будете стоять под струей холодной воды.
К сожалению, одного закаливания будет мало.
Помимо этого, не лишним было бы пропить витамины. Поскольку весной, в условиях повышенной влажности и возрастающей температуры воздуха, бактерии себя
чувствуют весьма комфортно. А это значит, что ослабленный за зиму организм становится легкой добычей. Если вас смущают витамины как лекарственное средство,
то вы вместо них можете добавить в рацион продукты, богатые ими.
Между тем не стоит забывать и об определенных мерах предосторожности, а именно одевайтесь потеплее, ласковое, весеннее солнышко – еще не повод раздеваться. Вместо одной
жаркой одежды лучше надеть несколько более легких. Так, если вам станет жарко, вы сможете снять одну вещь и холодный ветер вас не продует. Не забывайте также о теплой обуви
и шарфе. Ранней весной, когда земля еще сырая, в первую очередь страдают ноги и горло.
И еще один момент. Посещая общественные места или просто гуляя по улице, не
забывайте, что бактерии могут передаваться не только по воздуху, но и контактным путем. А это значит, что, придя домой, первым делом необходимо тщательно помыть руки.

По вертикали:
1. Маркиз. 3. Сковорода. 4. Кворум. 5. Ап. 7. Интерес. 8. Поп. 9. Лихо.
10. Блесна. 12. Вамп. 14. Ба. 15. Луи. 19. Рвачество. 20. Следствие. 21.
Календарь. 23. Дупло. 25. Нос. 26. Вол. 27. Суд. 28. Луч. 29. Ева.
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Х-файлы
Источник: dostoyanieplaneti.ru

Крымские пирамиды случайно обнаружил кандидат наук Виталий Гох в апреле
2001г. Это стало, пожалуй, самым громким
археологическим открытием XXI века. Возраст этих гигантских творений намного превосходит возраст египетских пирамид. Не
исключено, что развитие цивилизации, построившей их, было высшим по сравнению
с нашей. Первую из семи пирамид группа
Виталия Гоха обнаружила на окраине Севастополя. Искали термальные воды. Вдруг
прибор зафиксировал сверхвысокочастотное поле в радиусе 100 метров. Гох понял,
что под землей находится необычный объект. Стали вручную копать шурф и на глубине 9,5 метров и наткнулись на одну из граней пирамиды.
Поисковики выяснили, что объект имеет геометрическую форму пирамиды. Ее
высота составляет 45 метров, а длина
основания — 72. Отношение стороны основания к высоте составляет 1,6. Это стандарт для всех открытых на сегодняшний
день пирамид. Всего с помощью прибора
группа Гоха обнаружила семь пирамид.
Расположены они на одной линии — от
мыса Сарыч до северо-западной части
побережья Камышовой бухты.
Чтобы пробить пласт из земли и обломков горных пород, исследователям
необходимы были специальная техника и
снаряжение на солидную сумму. Официальные научные власти Украины находкой почему-то не заинтересовались. При
обращении в крымский филиал Академии
наук Украины, последовал отказ, при отсутствии хоть какого-то комментария по
поводу находки пирамид. На вопрос о финансировании работ филиал молчал.
Своими силами участники группы провели анализ материала крымских и египетских пирамид, сравнив со сколом от
одной из пирамид в Гизе. И с удивлением
обнаружили, что при постройке пирамид и в Египте, и в Крыму использовался
практически один и тот же материал!
По своему возрасту крымские пирамиды должны превосходить египетские –
они покоятся на глубине от 5 до 10 м под
слоем осадочных пород. Это могло произойти лишь в результате наводнения, а
подобное происходило в этом районе от
12 до 3 тысяч лет до н.э. Блоки, из которых сделаны пирамиды, подогнаны друг
к другу с такой же точностью, как и египетские, и скреплены яичными желтками
и белками с примесью глины и замазки из
медного купороса.
При исследовании пирамиды, на отметке 25 метров был найден овальной
формы предмет. В течение двух дней его
пытались извлечь наружу и в результате
разбили. Сразу же люди, работавшие над
извлечением предмета, почувствовали
себя плохо и с трудом успели выбраться
наружу. Извлекаемый предмет оказался
полым и, видимо, содержал в себе под
давлением большое количество углекислого газа. Позже выяснили, что подобные
вещи размещены в стенах через равные
промежутки.
По словам Гоха, представляет интерес
то, что участники группы во время работ

Посміхнись
та подумай

По своему возрасту крымские пирамиды должны превосходить египетские,
а покоятся они на глубине от 5 до 10 м под слоем осадочных пород

Думки домашнього кота:
Господиня коханця привела. Всю
ніч з нею спав. На моєму місці...
Зараз на кухні закрилися, мене
не пускають ...
З моєї миски, напевно, жере ...
Отримала зарплату. Банкомат
видав якісь дивні звуки...
Думаю – ржав

Крымские
пирамиды:
запрещенная
сенсация?

Как только обнаруженными в Крыму подземными пирамидами заинтересовались ученые, эзотерики и экстрасенсы, внезапно все работы по их изучению были
свернуты. Без всякого объяснения причин, местные власти потребовали от исследователей покинуть Крымский полуостров. Прибывшие по указке властей рабочие,
залили пробитые шахты бетоном.
В прессе началось усиленное шельмование Виталия Гоха и его группы – тех, кто
обнаружил эти пирамиды. Открытие пытались всячески развенчать и опорочить.
Участок местности, где проводились работы, обнесли колючей проволокой.
Заметим, то же самое в свое время происходило и с открытием пирамид в Китае. Их обнаружили в провинции Шэньси путешественники из Европы. Район был
немедленно закрыт для иностранцев, а власти Китая объявили, что найдены не
пирамиды, а сельскохозяйственные постройки времен династии Хань.
Неужели Крымские подземные пирамиды так же, как и Китайские - запрещенная
сенсация? Но обо всем по порядку.
по исследованию пирамиды излечились
от застарелых болезней. Даже страдавший тяжелой формой сердечной болезни
сотрудник почувствовал себя намного
лучше и отказался от дальнейшего употребления медикаментов.
Оказалось, что пирамидальные конструкции защищены от разрушения
мощным энергетическим полем. Стоило
учёным начать долбить стену, чтобы пробиться непосредственно внутрь пирамиды, как излучение усилилось настолько,
что наверху начали выходить из строя
приборы, засвечивались плёнки в фотоаппаратах, а в шурфе новые батарейки
фонариков разряжались буквально за минуты. У людей начинались поносы, рвота,
головные боли. Учёные ходили как во сне,
спотыкаясь на ровном месте, поэтому ра-

Жінка за кермом богиня, пасажири
моляться, пішоходи хрестяться.
Жена мужу:
- Дорогой, хочешь тяпнуть соточку?
Муж недоверчиво:
- Хочу...
Жена:
- Ну тогда собирайся на дачу и не
забудь прихватить с собой тяпку.
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боты по проникновению внутрь Пирамиды были прекращены.
Через две недели всё нормализовалось
— Пирамида вновь стала лечить.
По-видимому, строение Крымских пирамид аналогично трансконверторам, что
позволяет пирамидам хорошо выполнять
схожие функции связи с энергоинформационными полями нашей планеты.
Кроме этого, для Крымских пирамид
характерно сотовое строение. На их
ребрах — на равных промежутках и в
строгом порядке — вкраплены овальные
структуры — энергоинформационные
капсулы, внутренние полости которых заполнены сжатым углекислым газом (CO2),
так что вся конструкция напоминает кристаллическую решетку. Материал, из которого сделаны эти структуры, наводит

Жизнь мужчины в браке делится
на две части - до того как забыл
дома телефон и после.
- Я мечтаю зарабатывать по десять
тысяч долларов в месяц, как мой
отец.
- Твой отец зарабатывает десять
тысяч долларов в месяц?
- Нет, он тоже об этом мечтает.

Свідоцтво про реєстрацію:
КВ № 22389-12289Р від 22.11.2016 року,
видане Державним комітетом телебачення і радіомовлення України
передплатний індекс вартість передплати
10,28 грн.
на місяць

60003

на мысль, что это гигантские полупроводниковые транзисторы, причём каждая
капсула является мощным антенным излучателем. Получается, что вся пирамида
в целом представляет собой невероятных
размеров и сложности полупроводниковую микросхему, или, правильнее будет
сказать, мегасхему.
Виталий Гох выдвинул теорию космоземных связей через пирамиды, которые
обнаружены почти на всех континентах
Земли. Вся система земных пирамид, как
считает Гох, напрямую связана с тремя
звездами: Капеллой, Вегой и Канопусом .
Гималайские пирамиды в Тибете, пирамиды Бермудских островов (место затопления разбитого “макрокристалла атлантов”), а также пирамиды Юго-Западной
и Юго-Восточной Африки обеспечивают
энергообмен земного ядра с Капеллой;
Мексиканские, Английские, Австралийские и пирамиды Северо-Западной Африки — с Вегой; а Египетские, Крымские
(в окрестностях г. Севастополя), Бразильские и Полинезийские (у берегов острова
Пасхи) — с Канопусом. При этом одни пирамиды работают на приём космической
энергии, а другие передают энергию от
самой Земли в Космос.
По мнению Гоха, эти звезды уже в течение сотен миллионов лет поддерживают
постоянный космический энергообмен
через гигантский полупроводник — Землю. В качестве компенсации за вырабатываемую “нами“ сверхвысокочастотную
энергию они обеспечивают не резкое,
а плавное смещение полюсов на нашей
планете. Когда же около 12 тысяч лет назад случилось их быстрое смещение, это
привело к Великому потопу: произошла
резкая переполюсовка Земли, вызвавшая
планетарную катастрофу.
Крымские пирамиды изучали ученые
из разных стран. Мнение всех сходится в
одном: эти пирамиды реальны и уникальны. Сканировали пирамиды различными
новейшими приборами, в результате чего
были открыты новые.
Из всех найденных пирамид в Крыму
самой большой признана пирамида, находящаяся в районе Ай-Петри. Под одной из них найдена статуя Сфинкса, она
меньше египетского Сфинкса, но внешне
в точности повторяет его очертания, но
смотрит на запад.
Следует отметить, еще до находки этих
пирамид было замечено в том районе искривление пространства-времени.
В 2009 году уже в горном Крыму было
сделано очередное удивительное и невероятное открытие: найден еще один
уникальный пирамидный комплекс. В отличие от других пирамид, найденных ранее, вновь открытые не являются подземными: они расположены в горной породе.
Составлены они из искусственно обработанных каменных блоков. На сегодняшний день обнаружено 4 таких пирамиды.
По форме они отличаются от ранее обнаруженных пирамид: они округлой формы
с усеченной вершиной, напоминают одну
из самых старых и загадочных пирамид
Египта – пирамиду Джосера.
Всего в районе Крыма на данный момент обнаружено 37 пирамид.

Минута смеха над начальником
отбирает премию за квартал
Мать говорит сыну:
- Hу что ты тянешься через весь
стол рукой? У тебя что, языка нет?
- Есть. Hо рукой я достаю дальше.
– Недавно моя жена решила похудеть. Я, теща и кот худели вместе

с ней. С того момента я понял, что
кот очень любит меня, поскольку на
третий день диеты он очень тихо и
осторожно приволок мне дохлого
воробья и показал на него "на"- мол"кушай, хозяин, мясо! "
Вот вам пример порочного круга. Мать говорит: "Слушай отца".
Отец говорит: "Никогда не слушай
баб".
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