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Чим нам запам'ятався рік,
що минає

С

ьогодні вже можна з упевненістю говорити, що і
2017-й рік не став часом справжніх проривів і досягнень. Як і 2016-й, він запам'ятався, передусім,
величезною кількістю порожніх обіцянок, нездійснених
надій антинародних "реформ" та продовження війни, а
також подальшим зубожінням простих трудящих, випереджаючим зростанням цін, урізуванням соціальних
прав громадян. Освітити усі ці події у рамках газетної
статті просто неможливо - приведемо лише основні віхи.

СІЧЕНЬ

ДОРОГІ СПІВВІТЧИЗНИКИ!
Від імені партії «За правду і справедливість»
сердечно вітаємо вас з Новим Роком!
Давайте спільно подбаємо про те, щоб рік Собаки став початком серйозної
боротьби проти собачих умов життя наших людей, за зміну системи влади,
скасування інституту президента, розвиток самоврядування і реальних
можливостей територіальних громад, за мирне життя українського народу
в конституційних межах нашої держави!
Олександр Мороз

Василь Цушко
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“За правду і справедливіст
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
099-506-02-51
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

067-424-85-06
050-396-07-29
Харківська 067-572-38-37
Хмельницька 066-227-22-87
Черкаська 0472-72-00-01
м. Черкаси 097-343-05-26
Чернівецька 067-576-57-63
Чернігівська 068-235-95-89
м.Чернігів 050-935-84-26
Херсонська

ПІДВИЩЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ
ЗАРПЛАТИ ДО 3200 ГРИВЕНЬ
Ця міра безпосередньо поліпшила матеріальне
становище приблизно 9-10% трудящих, переважно у
бюджетній сфері. В той же час, різке (у два рази) підвищення мінімальної зарплати викликало цілий ряд
негативних ефектів:
▶ У бюджетній сфері це привело до зрівнялівки, що
викликало масу скандалів в трудових колективах.
Прибиральниці, охоронці, ліфтери, люди без кваліфікації і досвіду - стали отримувати приблизно таку
ж зарплату, як і фельдшери, бухгалтери, молоді учителі, лікарі і так далі
▶ Зростання цін. Отримавши 3200 гривень замість попередніх 1600 (насправді - приблизно 2560 після вирахування податків), люди стали більше купувати товарів,
в яких були вимушені обмежувати себе раніше (м'ясо,
молочні продукти та ін.). І при підвищеному попиті ціни
на ці товари стали дуже "підтягуватися".
▶ Бідні стали ще бідніше. Важче стало тим простим
українцям, кого підвищення мінзарплат не торкнулося - їм доводиться жити із старими доходами, але
за новими цінами і тарифами. В першу чергу під
удар потрапили пенсіонери, велика частина яких
виживає на пенсію до 1500 гривень.
▶ Закриття бізнесу, безробіття. Необгрунтоване підвищення зарплат вдарило по малому і середньому
бізнесу: підприємцям потрібно було в два рази більше платити податків із зарплати. В результаті 128 тисяч підприємців повністю закрили свій бізнес, а ті,
що залишилися, масово стали скорочувати працівників, переводити їх на неповний робочий день (0,5
або 0,75 ставки), або повністю пішли в "тінь".
Ми так детально зупинилися на цій події тому, що
те ж саме експерти передрікають у разі анонсованого президентом Порошенком підвищення мінімальної
зарплати до 4100-4200 гривень в 2018 році.
Продовження на стор. 2

ПЕРЕДПЛАТА
íà 2018 ðiê

ТРИВАЄ
Наш щотижневик “За правду і справедливість”
виходить на
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ВИДАВНИЧА ВАРТІСТЬ ГАЗЕТИ НЕ ЗМІНИЛАСЬ – 2,00 ГРН. ЗА 1 НОМЕР!
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2017-й рік не став часом справжніх проривів і досягнень

ДЕРЖАВА

С

ьогодні вже можна з
упевненістю говорити,
що і 2017-й рік не став
часом справжніх проривів
і досягнень. Як і 2016-й, він
запам'ятався,
передусім,
величезною кількістю порожніх обіцянок, нездійснених надій, антинародних
"реформ" та продовження
війни, а також подальшим
зубожінням простих трудящих, випереджаючим зростанням цін, урізуванням
соціальних прав громадян.
Освітити усі ці події у рамках газетної статті просто
неможливо - приведемо
лише основні віхи.

2017:
ПІДБИТТЯ
ПІДСУМКІВ
Чим нам запам'ятався рік, що минає
(спочатку її планувалося запустити на початку року). Це торкнулося громадян, що страждають
серцево-судинними
захворюваннями, бронхіальною астмою
та діабетом II типу. З рецептом
лікаря вони можуть прийти в
аптеку і там безкоштовно або з
невеликою доплатою отримати
виписані ліки. А компенсацію
(різницю між ринковою і пільговою цінами) аптекам виплачує
держава. Щоправда, йдеться
лише про "бюджетні" і не найефективніші ліки (за списком, затвердженим Кабміном) - але і це
краще, ніж нічого.

Олександр Полуянов
(Початок на стор. 1)

СІЧЕНЬ
БЛОКАДА ДОНБАСУ
Блокада Донбасу почалася у
кінці січня за ініціативи ряду народних депутатів від "Самопомочі" і ветеранів АТО. Під патріотичним гаслом "Немає торгівлі
на крові", вони заблокували постачання вугілля та інших товарів
з Донбасу. В результаті цього на
Україні з 17 лютого були введені
надзвичайні заходи в енергетиці.
Влада так званих ДНР та ЛНР
зажадала від Києва припинити
блокаду, але українська влада не
змогла, або не захотіла виконати
цю вимогу. Тому підприємства,
які до цього працювали в ДНР і
ЛНР, але при цьому платили податки Києву, з 1 березня були захоплені сепаратистами.
Згодом в Нацбанку України
повідомили, що за підсумками
2017 року чистий негативний
ефект торгового балансу України від припинення торгівлі з непідконтрольними Києву територіями Донбасу оцінюється в 1,8
мільярда доларів. У зв'язку з цим
багато експертів порівнюють блокаду Донбасу як великомасштабну диверсію проти енергетичної
безпеки і економіки України.

ТРАВЕНЬ
ПІДВИЩЕННЯ СОЦСТАНДАРТІВ
З 1 травня в Україні був підвищений прожитковий мінімум
(ПМ), а разом з ним проіндексовані соціальні стандарти, які
залежать від цього показники

ЛЮТИЙ
РЕКОРД ПО БОРГАХ ЖКГ
В лютому вже "в усій красі"
стали видні наслідки злочинної
тарифної політики влади : штопор комунальних неплатежів не
змогли зупинити навіть широко
розрекламовані субсидії. Держстат України повідомив про чергове "досягнення": загальна сума
заборгованості населення перед
підприємствами ЖКГ досягла
23,4 млрд грн, що стало рекордом
за усі роки незалежності України. Для порівняння: на початок
опалювального сезону (у жовтні
2016-го) сума заборгованості населення складала близько 8 мільярдів. Як і слід було чекати, ця
сумна тенденція отримала своє
продовження і в нинішньому опалювальному сезоні: за оцінками
експертів, в грудні - 2017 заборгованість населення досягла вже
30-33 млрд грн.
ПОДАРУНОК НАРОДУ
На початку лютого Кабмін видав постанову, згідно з якою істотно знижувалися соціальні
норми споживання енергоносіїв,
на підставі яких розраховується
розмір субсидій. Нові норми набули чинності з 1 травня (фактично - початку поточного опалювального сезону).

▶ Норму теплової енергії для
централізованого опалювання
знизилися з 0,0548 Гкал до
0,0431 Гкал на 1кв. метр опалюваної площі.
▶ Норми електроенергії для індивідуального опалювання понижені з 65 кВт/г до 51 кВт/г на
1 кв. метр опалюваної площі на
місяць в опалювальний сезон.
▶ Норми природного газу для
індивідуального опалювання
зменшили з 5,5 куб. м до 5,0
куб. м на 1 кв. метр.

БЕРЕЗЕНЬ
ПОДОРОЖЧАЛА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
Нагадаємо, що ще на початку
2015 року Нацкомісія по регулюванню енергетики і комунальних
послуг анонсувала поступове (у
5 етапів) підвищення тарифів на
електроенергію для побутових
споживачів - і перший етап почався вже 1 квітня того ж року. До
2017 року світло подорожчало на
200% - і 1 березня 2017 року сталося п'яте, нібито останнє підвищення. В результаті мінімальний
("пільговий") тариф підвищився з
71,4 до 90 копійок за кВт/г, а починаючи з 101-го кіловата введений загальний тариф - 1,68 грн/

кВт (до цього було - 1,29 грн при
споживанні від 100 до 600 кВт, і
1,638 грн при споживанні понад
600 кВт). Судячи з усього, і цьому підвищенню не судилося бути
останнім - у нещодавніх заявах
Міністерства економічного розвитку і торгівлі, в 2018 році електроенергія в Україні подорожчає
ще на 20%.

КВІТЕНЬ
АБОНПЛАТА ЗА ГАЗ.
ПЕРША СПРОБА
В Україні спробували ввести
абонентську плату за газ - тобто за те, що газова труба дійшла
до вашого будинку або квартири. При цьому в Кабміні чесно
попередили, що на абонплату
субсидії не поширюються. Глибоко символічно, що це "європейське" нововведення повинне
було набути чинності вже 1 квітня - якраз в день дурня. Правда,
після масштабних акцій протесту введення абонплати відклали
(але не відмінили).
ДОСТУПНІ ЛІКИ
В квітні нарешті заробила
державна програма по забезпеченню деяких категорій хворих
недорогими
медикаментами

- пенсії, соціальні виплати та ін.
В середньому усі ці підвищення
склали 5,2% - на думку уряду, це
повинно було вистачити, щоб покрити зростання цін і тарифів. У
результаті розмір ПМ підвищився так:
▶ На одну людину (в середньому) - з 1544 до 1624 грн;
▶ Для дітей до 6 років - з 1355 до
1426 грн;
▶ Для дітей від 6 до 18 років - з
1689 до 1777 грн;
▶ Для працездатних осіб - з
1600 до 1684 грн;
▶ Для непрацездатних осіб - з
1247 до 1312 грн.
ЄВРОБАЧЕННЯ
В травні Київ приймав пісенний конкурс Євробачення. Україну на нім представляла рок-група
O. Torvald. Проте запам'ятався
цей пісенний конкурс не стільки
виступом українських музикантів і навіть не перемогою португальця Сальвадора Собрала.
Найбільше згадують виступ переможниці 2016 року Джамали,
коли скандально відомий український пранкер пробрався крізь
кордон охорони на сцену і оголив там зад.

ЧЕРВЕНЬ
БЕЗВІЗ - ЗБУЛАСЯ
"МРІЯ ІДІОТА"
В ніч на 11 червня 2017 року набув чинності безвізовий режим
між Україною і Європейським
Союзом - громадяни нашої країни отримали можливість відвідувати 30 країн Європи без віз і
знаходитися там до 90 днів. Єдина умова - наявність біометричного паспорта. Нововведення
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Україна в 2018 році все більш перетворюватиметься
на поліцейсько-бюрократичну державу
не поширюється лише на Великобританію, яка проходить процедуру виходу з ЄС, і Ірландію.
Україна до цього йшла три з половиною роки, виконавши 144
умови Євросоюзу.
Як показала практика, дива не
сталося: Європа не стала ближча для простих українців, у яких
для "безвізових" подорожей елементарно бракує грошей. Більше
того, хоча безвізовий режим не
надає права на працевлаштування в європейських країнах,
проте цю заборону швидко навчилися обходити - і потік трудових мігрантів різко посилився. За
словами експертів, за допомогою безвізового режиму з української території і далі вимиватимуться гроші і кадрові ресурси.
Втративши критичну кількість
кваліфікованої робочої сили і
перспективну молодь, Україна
може взагалі втратити здатність
відновитися після стагнації.
До речі, і ця "перемога євроінтеграції" незабаром може залишитися лише в спогадах. Так, за
станом на кінець грудня, в країни
ЄС по безвізовому режиму виїхало близько 355 тисяч українців,
при цьому більше 100 тисяч вже
прострочили 90-денний термін
перебування - і є велика вірогідність, що вони вже ніколи не повернуться в Україну. А 20 грудня
надбанням гласності стала доповідь Єврокомісії, де Брюссель закликав Україну виконати ряд вимог : в першу чергу - по боротьбі
з корупцією і організованою злочинністю. Інакше безвізовий режим з Україною буде призупинений - говориться в доповіді.

МЕДРЕФОРМА
На початку червня Верховна
Рада ухвалила в першому читанні закон № 6327, який фактично
переводе українську охорону
здоров'я на платну основу - і
це в країні, де від 60 до 80 відсотків населення живе за межею бідності. Нагадаємо, що
цей закон є однією із складових
"реформи охорони" здоров'я,
яку посилено проштовхують
Мінохоронздоров'я та уряд. Про
антинародну суть цієї реформи
ми неодноразово писали.

ЛИПЕНЬ
ВІДМОВА ВІД ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН
Відповідна постанова Кабміну набула чинності з 1 липня. Як
завжди, все було загорнуте в
"реформаторську упаковку": зниження адміністративного тиску
на бізнес, розвиток конкуренції
і так далі. Відтоді у виробників
та торговців повністю розв'язані
руки - вони можуть формувати
ціни за власним розсудом, "залежно від попиту і пропозиції
на ринку". Таким чином був лік-

ДЕРЖАВА

проект" (з 1 жовтня 2016 року),
відповідно до якого було тимчасово призупинено державне
регулювання цін на соціально
значимі продукти харчування.
Зроблено це було нібито в якості
експерименту, щоб простежити
- чи відіб'ється відсутність контролю на вартості товарів. Як і слід
було чекати, експеримент уряду
виявився "вдалим": за версією
Мінекономрозвитку, призупинення державного цінового регулювання не вплинуло на динаміку цін на споживчому ринку.
В дійсності, усунення держави
від регулювання цін обернулося
справжнім національним лихом
для мільйонів простих українців.
Зростання цін б'є усі рекорди:
тільки в 2017 році головні продукти харчування (залежно від
категорії) подорожчали на 30-50
і більше відсотків.
ЕПОПЕЯ З СААКАШВІЛІ
26 липня колишній президент
Грузії, екс-голова Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі був позбавлений українського громадянства. Причина

Петро Олексійович,
я у МВФ
нічого не займала,
так що віддавайте самі!

відований останній запобіжник
від неконтрольованого зростання цін - тепер ніхто і ніщо не
обмежує апетити бізнесменів.
Вони можуть працювати з рентабельністю 100%, 500%, 1000%, а
оплачують це свято життя прості
люди зі своїх худих гаманців.
Нагадаємо, що цьому рішенню
передував так званий "пілотний

широкомасштабній
реформі
освіти в Україні, - хоча впровадження основної частини її положень намічене на 1 вересня
2018 року. Якщо коротко, то наслідками цієї "реформи" буде
масове закриття шкіл в сільській
місцевості, укрупнення предметів (як наслідок - масове скорочення учителів), а також перехід
на 12-річне навчання. Але найбільший скандал виник навколо
положень про мову навчання.
У законі була прийнята наступна норма: з 2018 року тільки
в молодшій школі залишаться
класи з викладанням предметів
на мовах національних меншин.
З 5 класу викладання предметів
на мовах національних меншин
ліквідовується. З 2020 року і для
молодших класів цю норму відмінять. Тобто з 2020 року освіта
в Україні стане виключно україномовною.
Ця норма (що явно суперечить Конституції) і усередині
країни була зустрінута у багнети, але після того, як закон підписав президент Порошенко, у
бій вступила "важка артилерія"
- з безпрецедентно різкими заявами виступили керівники цілої низки країн ЄС. Далі за усіх
пішла Угорщина, яка оголосила,
що буде "… блокувати усі ініціативи, які вигідні Україні, в усіх
міжнародних організаціях, особливо в Євросоюзі". В той же час
Румунія прийняла декларацію, в
якій український закон про освіту визнаний дискримінаційним
по відношенню до національних
меншин. З критикою закону виступили також Польща, Росія,
Греція, Болгарія та Молдова. Згодом негативну оцінку закону про
освіту дала Венеціанська комісія, а також Генеральний секретар Ради Європи. В результаті,
почалося загострення відносин
України практично з усіма сусідами.

ЖОВТЕНЬ

- в документах, які заповнював
Саакашвілі, було вказано, що він
не знаходиться під слідством в
Україні або за її межами, проте
"раптом з'ясувалося", що на території Грузії Саакашвілі був заочно
заарештований.
З цієї миті почалося найбільше
шоу в українській політиці - з незаконним перетином кордону,
"міхомайданом", взаємною публічною зневагою, гонитвою по
дахах, затриманням опального
політика та подальшим силовим
звільненням, штурмом Жовтневого палацу і так далі. Усе це в
найбезглуздішому та найнепривабливішому світлі показало
суть української влади, а також
повну імпотенцію правоохоронних органів, Генпрокуратури
і прикордонної служби. І хоча
підтримка самого Саакашвілі
серед українців не перевищує
1,3%, проте деякі політичні сили
(у тому числі і праворадикальні)
його використовують як "таран"
для розхитування "трону" Порошенка. Чим усе це закінчиться
- ми дізнаємося, швидше за все,
вже в 2018 році.

СЕРПЕНЬ
РЕФОРМА ОСВІТИ
У кінці серпня парламентарі
ухвалили закон, який дав старт

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА
3 жовтня Верховна рада 288
голосами затвердила так звану
пенсійну реформу. Єдиним позитивним моментом цього кроку
стало підвищення пенсій. Виплати для 12 млн пенсіонерів змінилися таким чином:
▶ Взагалі не додали - 14% (1 млн
647 тис.)
▶ Додали до 200 грн - 40,3% (4
млн 742 тис.)
▶ Від 201 до 300 грн - 7,1% (835
тис.)
▶ Від 301 до 400 - 5,6% (659 тис.)
▶ Від 401 до 500 - 4,7% (553 тис.)
▶ Від 501 до 1000 - 10,9% (1 млн
283 тис.)
▶ Від 1001 до 2000 - 11,2% (1 млн
318 тис.)
▶ Від 2001 до 4500 - 5,5% (647
тис.)
▶ Більше 4500 - 0,8% (94 тис.).
Також відмінили зменшення
пенсій для працюючих пенсіонерів на 15%. Таких людей в Україні
налічується більше 600 тисяч.
По всіх інших позиціях - повна
катастрофа. В першу чергу це
підвищення мінімального страхового стажу (необхідного для
того, щоб претендувати на пенсію) з 15 до 25 років. А за подальші 10 років (до 2028 року) він
буде поетапно підвищений до 35
років. Фахівцями підраховано,
що тільки в результаті впровадження цієї норми в 2018 році на
пенсію не вийдуть 30% 60-річних громадян, а в 2028 - 50%.
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Також скасований достроковий вихід на пенсію для педагогів, медиків, металургів,
шахтарів, хіміків, соціальних
працівників та ін. Виключення
зроблене тільки для військовослужбовців та співробітників правоохоронних органів.
Реформа містить явно дискримінаційні норми для майбутніх
пенсіонерів: показник оцінки
одного року страхового стажу
знижується з 1,35% до 1%. А це
означає, що пенсіонери, які вийдуть на заслужений відпочинок
після Нового року, отримають
пенсії на третину нижче, ніж ті,
хто встигне вийти на пенсію до 1
січня 2018-го.
Нагадаємо, що відміна або
звуження існуючих прав і свобод
- це кричуще порушення Конституції України.

ЛИСТОПАД
КОМУНАЛЬНА РЕФОРМА
9 листопада нардепи ухвалили новий Закон "Про житлово-комунальні послуги", який замінив
діючий закон з такою ж назвою.
Однією з найпомітніших новацій
закону стало повернення пені
(0,01% від суми заборгованості
в день). Крім того, закон вводить
"абонплату" на гаряче і холодне
водопостачання, а також опалювання. Тобто, за ту ж воду доведеться платити незалежно від
того, користувалися ви нею або
ні, а за тепло - увесь рік, а не тільки в опалювальний сезон.

ГРУДЕНЬ
ПІДВИЩИЛИ СОЦСТАНДАРТИ
1 грудня сталося планове підвищення прожиткового мінімуму
(ПМ), від якого безпосередньо
залежить величина мінімальних
зарплат і пенсій, більшості соціальних виплат і державної допомоги. Так, середній ПМ на одну
людину з розрахунку на місяць
виріс на 76 гривен і склав 1700
грн.
Для різних соціальних категорії встановлені такі нормативи:
▶ Для дітей у віці до 6 років - 1
492 грн (+66 грн);
▶ Для дітей у віці від 6 до 18
років - 1 860 грн (+83 грн);
▶ Для працездатних осіб - 1 762
грн (+78 грн);
▶ Для осіб, що втратили працездатність, - 1 373 грн (+61 грн).
Характерно, що згідно з прийнятим Бюджетом- 2018, усі ці
цифри збережуться до 1 липня
наступного року - і лише потім
передбачається зростання. При
цьому незалежні експерти неодноразово відмічали, що фактичний прожитковий мінімум в
Україні складає як мінімум 3,5-4
тисячі гривень - адже на 15001700 грн в місяць фізично неможливо забезпечити той об'єм
товарів і послуг, які закладені в
споживчому кошику.
ПРИЙНЯЛИ ДЕРЖБЮДЖЕТ
7 грудня Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет. Унікальність цієї події
полягає в тому, що уперше за багато років головний фінансовий
документ країни був прийнятий
не "під ялиночку" і не вночі. Судячи з цифр бюджету, Україна в
2018 році все більш перетворюватиметься на поліцейсько-бюрократичну державу, де щедро
фінансуються адміністративні
органи влади та силові структури, а населення приречене на виживання власними силами.
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“За правду і справедливість”

Представники влади вважають за краще не помічати дорожні проблеми –
адже вони непогано нагрівають руки на відкатах

РЕАЛІЇ

Злодії та дороги

Шановні друзі!
Редакція газети “За правду і справедливість” підвела підсумки конкурсу “Передплатник – 2018”.
Ми отримали більше трьохсот листів з усіх областей України.
Щиро вдячні всім учасникам конкурсу за побажання, які
надійшли на нашу адресу.
Читаючи Ваші листи ми дійшли головного висновку – дописувачі щиро вболівають за подальшу долю нашої держави, за своє
майбутнє , за майбутнє своїх дітей та онуків, висловлюють свої
думки щодо побудови в Україні демократичної правової
системи влади.
В наступних номерах газети в рубриці “Голос людей “ ми
будемо знайомити читачів з листами, які надійшли та надходять до редакції.

Ну а тепер – знайомимо з переможцями конкурсу
“ПЕРЕДПЛАТНИК – 2018”
Жеребкування призів відбувся 19 грудня
на день Святого Миколая. Переможцями стали:
СИДОРЧЕВА
Галина Павлівна,
м.Харків,
отримала
головний приз –
мультиварку
ОСТРОВСЬКИЙ
Микола Васильович,
Київська обл.,
Іванківський р-н,
с.Горностайпіль
отримав
електрочайник

КРАВЧУК
Олександр Дмитрович,
м.Київ,
отримав блендер

ДВУЛІТ
Галина Терентіївна,
Одеська обл.
БелгородДністровський р-н,
с.Андріївка
отримала тостер

Дорогі учасники конкурсу!
Вітаємо вас з Новим 2018 Роком!
Дякуємо, що відгукнулися на запрошення взяти участь
у конкурсі на умовах нашої газети – найправдивішого
органу преси в Україні!
Успіхів вам і удач!
З добром, О. Мороз
Голова політичної партії “Олександра Мороза
“За правду і справедливість”

Редакція газети “За правду і справедливість”

З ЮВІЛЕЄМ!
2 січня 2018 року святкують 80 –ти річний ювілей

КОЗАК Дмитро Олексійович
Голова Ради Ізяславської районної організації Політичної партії «Олександра Мороза «За правду і справедливість»
та 60 –ти річний ювілей

ЛЕВІК Микола Степанович
Голова Ради Красилівської районної організації Політичної партії «Олександра Мороза «За правду і справедливість»

Прийшла до Вас знаменна дата
В нашесті світлих, щедрих літ,
Тож наші щирі привітання
У Ваше свято Ви прийміть:
Хай щастя Вам рікою ллється,
Добро у хаті хай ведеться.
Веселими будьте завжди,
Здоров'я міцного з роси і води!
Радійте життям, не знаючи бід,
На многая, многая, многая літ.
Рада Хмельницької обласної організації
ПП «Олександра Мороза
«За правду і справедливість»

Олексій ГРАДОВ
рестоматійне висловлювання Гоголя про те, що в
нашій багатостраждальній Вітчизні є дві біди - дурні і
дороги, на сьогодні слід було б
підкоригувати: злодії і дороги
(хоча дурні теж нікуди не поділися). При цьому другою бідою
у нас традиційно займаються
представники першої. В результаті, нормальних доріг в Україні
вже майже немає і, на думку багатьох експертів, саме це є причиною більшості аварій.

Х

ЖИТТЯ НЕ ВИСТАЧИТЬ
Нещодавно міністр інфраструктури України Володимир Омелян
заявив, що якби на українські дороги щорічно виділяли по 50 мільярдів гривень, то їх можна було
б відремонтувати за три-чотири
роки.
"Я вірю в те, що при стабільному фінансуванні мінімум 50
мільярдів гривень (1,8 мільярда
доларів) в рік ми за три-чотири
роки зможемо відбудувати якісно
дороги на рівні державному, міжнародному і міжобласному", - сказав Омелян. Після чого шокував
журналістів заявою про те, що на
даний момент в Україні "в задовільному стані знаходиться 90%
доріг". Тобто, якщо допустити,
що в незадовільному стані у нас в
країні знаходиться усього 10% доріг, то фінансування по 50 мільярдів впродовж 3-4 років, можливо,
і вистачило б (якби ці кошти не
розікрали).
Проте експерти не такі оптимістичні. Наприклад, фахівець у
сфері транспорту Олександр Кава
вважає, що при нинішніх темпах
дорожніх ремонтів, для приведення в нормальний стан транспортної системи країни знадобиться
ціле століття. Так, в 2017 році виділені 43 млрд грн на ремонт 2 тис.
км доріг - а це усього лише 1% усіх
українських доріг, які вимагають
ремонту.
"При оптимістичному сценарії в
2017 році буде відремонтовано 2
тисячі кілометрів автомобільних
доріг в Україні з загальної кількості 170 тисяч . Тобто, щоб такими темпами відремонтувати усю
мережу, а зараз 95% мережі знаходиться в ненормативному, неналежному стані, потрібно більше
100 років. І тут, я думаю, цифри говорять самі за себе, щоб зрозуміти, які об'єми потрібні, і які об'єми
виділяються", - сказав експерт.

Таким чином, навіть якщо збільшити фінансування дорожньої
галузі в порівнянні з 2017 роком в
2,5 рази, виділяючи по 100 млрд
гривень в рік, то на повний ремонт
українських доріг знадобиться 42
роки. І це за умови, що вже відремонтовані дороги за 42 роки залишаться цілими. Нагадаємо, що
в Держбюджеті - 2018 на ремонт
доріг передбачено 46,7 млрд грн.

КРАДУТЬ УСІ!
Одна з причин страхітливого становища українських доріг
криється в недотриманні технологічних процесів - як при виробництві, так і при укладанні асфальту.
Як відмічають експерти, замість
крупнозернистого, очищеного від
глини, піску в асфальт при його
приготуванні на заводі нерідко
кладуть звичайний пісок і щебінку не того розміру. В результаті
виходить неущільнене покриття з
великими порами та швами, куди
потрапляє вода. Взимку вона замерзає - а вода при замерзанні
збільшується в об'ємі - як наслідок,
асфальт тріскається і руйнується.
До того ж комунальні служби на
Україні традиційно не поспішають прибирати сніг - адже він і
так розтане через тиждень, навіщо витрачати зайві засоби? Сніг,
як правило, відкидають на узбіччя
дороги, де він поступово підтає
вдень, заливаючи дорогу водою, а
вночі калюжі замерзають.
Постійне підтавання вдень і замерзання вночі з року в рік перетворює більшість українських
доріг на безліч ям. Повністю дотримуватися технології ремонту
і укладання доріг, а також вчасно
здійснювати прибирання снігу, що
дозволило б уникнути руйнування
доріг в зимовий період, не дозволяє корупція. Адже навіть ті невеликі кошти, які українською владою виділяються на ремонт доріг,
безбожно розкрадаються.
"Відкат в дорожньому будівництві стандартний - більше 50%, це
не військові тендери, де доходить
до 75%. З нового тільки те, що тепер доводиться заносити ще й в
антикорупційні відомства до 10%,
щоб ті боролися з корупцією правильно", - відмітив в зв'язку з цим
президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.
За його словами, в Україні завжди була проблема з дорогами,
оскільки той, хто їх будує, розуміє:
якісно асфальт краще не укладати
- собі дорожче обійдеться. Тому

скільки не міняють начальників нічого не допомагає.
"Свої ж засміють, на загальному фоні виглядатиме ідіотом - усі
крадуть, а він чесний. Начальник
тільки приходить на свою посаду,
а йому відразу виставляють рахунок - скільки треба занести "вгору".
І тому хочеш - не хочеш, доводиться організовувати процес. Були випадки, коли хтось намагався міняти
правила, але це усе закінчувалося
сльозами. Його робили крайнім,
звинувачували в усіх гріхах. У цьому бізнесі краще грати за корупційними правилами, що встановилися,
інакше сядеш на довгий термін", констатує Охрименко.
Аналогічна ситуація і з прибиранням снігу - це теж "хлібне
місце". Олександр Охрименко розкрив головний снігоприбиральний
принцип, яким керується керівництво українських комунальних
служб при ухваленні рішень про
прибирання снігу.
"Прибирання снігу теж завжди
було і є проблемою. У нас спочатку закуповують техніку, а потім не можуть знайти гроші, щоб
її заправити. Причому якщо снігу
випаде мало, то його швидко прибирають, а за документами списують дуже багато грошей на солярку. А коли снігу багато випаде,
то його не прибирають - адже тоді
паливно-мастильних матеріалів
треба реально багато, і тут вже
не особливо вкрадеш", - констатує
економічний експерт.
Представники влади вважають
за краще не помічати дорожні
проблеми - адже вони непогано
нагрівають руки на відкатах. А
тим часом українці продовжують
масово гинути на зовсім не європейських дорогах.

КРИВАВІ ЖНИВА
Підсумком усієї цієї вакханалії
крадійства і казнокрадства є те,
що тисячі українців щорічно гинуть заради того, щоб їх "слуги"
- держчиновники продовжували
набивати свої кишені. За даними
першого заступника голови Національної поліції України В'ячеслава
Аброськіна, за період з січня по 20
листопада 2017 року на дорогах
країни загинули 3184 людини, а
ще близько 30 тисяч - травмовані.
Страшні ДТП з численними
смертями в Україні не припиняються ні на добу - про що регулярно повідомляють українські ЗМІ
(повторюватися не будемо). При
цьому кількість ДТП в 2017 році
в порівнянні з 2016-м виросла на
8,9% до 102 826, а кількість загиблих - на 2,4%.
У Нацполіції головними причинами ДТП останніми роками називають перевищення безпечної
швидкості, а також порушення
правил маневрування і управління транспортним засобом в нетверезому стані.
Проте аналітик Артем Никифоров вважає, що уряд навмисно
приховує статистику кількості
ДТП, які сталися в наслідок неякісних доріг, - на його думку, саме це
і є головною причиною більшості аварій. "До тих пір, поки суспільство не побачить пожиттєве
ув'язнення хоч би одного посадовця, винного в розкраданні грошей
на ремонт доріг, вони залишатимуться такими, як є", - заявив експерт.
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"Покращення" экономической ситуации в Украине достигло своего апогея –
самые обычные продукты теперь доступны далеко не каждому.

ТОЧКА ЗОРУ

Бедность не порок?
Александр ПОЛУЯНОВ
21 декабря в Киеве, при участии ведущих украинских экспертов, состоялась
пресс-конференция на тему: "Самая
бедная страна Европы. Украинцы бегут
от нищеты". В принципе, само название
этого мероприятия говорит само за
себя – мы лишь озвучим некоторые высказывания аналитиков.

5

года. Кроме того, экономия на пенсионерах с 2018 года (тех, кто выйдет на пенсию
в 2018-м, - прим. ред.) будет происходить
автоматически - так как в результате пенсионной реформы коэффициент стажа
при начислении пенсии был снижен с 1,35
до 1,0", — спрогнозировала Лидия Ткаченко
И добавила: для решения этой проблемы разрыва и неравенства необходимо
внедрение государственной политики по
адекватному распределению пенсий и по
выравниванию зарплат по секторам и видам экономической деятельности, включая фискальные методы.

ФИНАНСОВАЯ ЯМА

КАРТИНКА С ВЫСТАВКИ

"По нашим данным, 52% населения
планируют свои расходы не более, чем
на месяц-полтора вперед. То есть, денег
на выживание у них нет, и они живут от
зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии. Доход 85% украинцев образуется из
зарплат и пенсий. Ничего другого они не
имеют — ни депозитов, ни акций, ни облигаций. Большинство населения не может
позволить себе минимальную финансовую
подушку безопасности (которая в течение
года может быть использована на лечение,
черный день, отпуск, непредвиденные или
высокозатратные покупки), так как живет
за чертой бедности. Так, 61% украинцев
считают, что живут ниже среднего — они
не удовлетворены имеющимся уровнем
дохода", — сообщил директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук.
Согласно исследованиям "Социального
мониторинга", минимальным прожиточным минимумом украинцы видят сумму
в 5145 грн на одного члена семьи. А достаточным для нормальной жизни минимумом респонденты считают 9828 грн.
(напомним, что официальный ПМ сегодня
составляет 1700 грн, то есть в 3 и 5,8 раз
ниже). При этом – исходя из горького жизненного опыта - люди уверены, что темпы
инфляции будут и дальше опережать темпы роста их зарплат и пенсий.
Как известно, в цивилизованных странах своеобразным гарантом благополучия является "средний класс", который
за счет высокой покупательской способности стимулирует развитие экономики,
а высокими налоговыми отчислениями
наполняет бюджеты всех уровней. И чем
выше процент таких граждан – тем благополучнее государство.
В то же время в Украине средний класс
просто уничтожен, - подчеркнул Дмитрук.

Все эти сухие аналитические выкладки
экспертов очень наглядно иллюстрирует
трагикомический случай, который произошел в здании херсонского торгово-развлекательного центра "Фабрика".
Как сообщили местные СМИ, в расположенный здесь супермаркет зашел
мужчина лет 35, который заказал в отделе
кулинарии салат за 23 гривны. Блюдо ему
упаковали в коробку, и с ней горожанин
пытался пройти через кассу, ничего не
заплатив. Когда сработала система предупреждения, охранник хотел задержать
воришку, однако тот закрылся в туалете и
не вышел оттуда, пока не съел весь салат
до последней крошки. Лишь после этого
он открыл дверь и сдался охранникам со
словами: "Я три дня ничего не ел. Делайте
со мной, что хотите".
Прибывшие по вызову сотрудники частной охранной фирмы доставили опасного
преступника в Днепровское отделение
Национальной полиции. Там установили,
что "пожиратель салатов" ранее уже был
судим за кражи – то есть налицо опасный
рецидивист. Однако суд все-таки учел
незначительность ущерба (23 гривны), и
безработного привлекли не к уголовной,
а к административной ответственности.
При этом работники супермаркетов и
гастрономов самообслуживания отмечают, что в последнее время подобных
инцидентов стало гораздо больше. Оголодавшие и безденежные посетители
украдкой вскрывают пакеты с мясной нарезкой и тут же поедают их содержимое,
поглощают куски сыра и норовят стащить
хлеб при его выгрузке из хлебовозок.
В общем, "покращення" экономической
ситуации в Украине достигло своего апогея — самые обычные продукты теперь
доступны далеко не каждому.

Если еще пять лет назад у нас была незначительная прослойка людей (до 10%),
которая по тем или иным показателям
могла себя ощущать средним классом, то
сегодня, исходя из социологических исследований, таковых осталось не более
2-3%. Понятно, что это ничтожный показатель, который абсолютно не влияет на общую экономическую ситуацию в стране.
"Сырьевая экономика Украины не отвечает потребностям граждан и не формирует их доходы. Все наши социологические замеры показывают, что в стране
происходит стагнация, а население зависимо, прежде всего, от государственной политики заработной платы и пенсионной реформы. В стране наблюдается
очень большая разница между богатыми
и бедными. А с такими инфляционными
ожиданиями, например, накопительная
пенсия на Украине никогда не заработает", — заключил аналитик.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ – ТЕМ СТРАШНЕЕ
А по мнению ведущего научного сотрудника Института демографии и социальных исследований НАН Украины
Лидии Ткаченко, о колоссальной нищете
населения лучше всего свидетельствуют
расплодившиеся по стране ссудные лавки
и ломбарды.
"Мы действительно одна из беднейших
стран Европы. Практически на каждом
углу можно увидеть рекламу и пункты
выдачи быстрого кредита, а также лом-

барды. Причем кредиты эти выдаются в
небольших суммах и в пределах средней
зарплаты — 5-7 тыс. грн. максимум. Это явный признак бедной страны и это также
значит, что у людей нет свободных денег
на руках, и живут они в условиях постоянного финансового разрыва. А обращение к быстрым займам под сумасшедшие
проценты значит, что им не с чем идти в
банк за официальным кредитом. А также,
что им не у кого занять эти деньги", — заявила Лидия Ткаченко.
Ссылаясь на данные Госкомстата, она
также сообщила, что за 10 месяцев 2017
года самый большой прирост зарплат
произошел в госуправлении и обороне —
они выросли почти на 4 тыс. гривен. Тогда
как в сфере здравоохранения и образования самый маленький прирост зарплат за
тот же период — 600-700 гривен.
Касаясь темы пенсий, социолог напомнила, что примерно 57% пенсионеров получают меньше 2000 грн пенсии в месяц с
учетом последнего перерасчета (осовременивания).
"А в следующем году, если не будет дополнительных перерасчетов или щедрых
жестов со стороны наших политиков, то на
эти пенсии людям придется жить практически еще один год. Плюс тем, у кого был
более-менее полный стаж, добавили 79
грн. Так, согласно заложенным в госбюджет-2018 показателям, минимальный размер пенсии в 1373 грн. будет превышен
за счет этих 79 грн. только в декабре 2018

ЗА РАДИ СВОЄЇ ГРОМАДИ
Депутатський корпус партії “Олександра Мороза
“За правду і справедливість” ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ

В

Кам`янському районі
Черкаської
області 24 грудня
2017 року прошли вибори до Михайлівської
об’єднаної територіальної громади.
– Кам’янська районна
організація політичної партії “Олександра Мороза “За
правду і справедливість” на
виборах до Михайлівської
об’є днаної
територіальної
громади висунула 13 кандидатів у депутати, - розповідає керівник виборчого штабу Олександр Шамрай.
З ідеологією наші кандидати визначилися вже давно
— це прагнення побудови
життя громади на засадах
соціальної справедливості,
визначальними складовими
якого є народовладдя, соціальний захист, відкритість
та відповідальність, правда
та справедливість.

За результатами виборів депутатські мандати отримали 20 кандидатів у депутати, а серед них двоє – представники партії “Олександра Мороза “За правду і справедливість”:
Пугач Лариса Іванівна, вихователь дитячого навчального закладу с.Михайлівки та Кононенко Сергій Дмитрович, начальник
районної державної лікарні ветеринарної медицини в Кам`янському
районі.
Нагадаємо, що на Черкащині тепер шість депутатів, які представляють політичну силу партії Олександра Мороза. 29 жовтня
за підсумками виборів до Жашківської та Кам’янської територіальних громад Депутатами були обрані: Микола Григорович Кльоц,
Олександр Анатолійович Бондаренко, Олександр Григорович Василенко та Олександр Григорович Шамрай.
Редакційне

О ЧЕМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР

УКРАИНЦЫ РАССКАЗАЛИ, КАК НА
САМОМ ДЕЛЕ ЖИЛОСЬ В 2017 ГОДУ

Б

олее половины жителей Украины (56%)
оценили 2017 год для
Украины как в целом трудный и плохой, а каждый
третий (36%) считает, что
2017 год для Украины был в
чем-то трудным, а в чем-то
и удачным. Такие выводы
можно сделать, основываясь на результатах социологического опроса компании
«Research & Branding Group».
Однозначно хорошим и удачным
уходящий год для Украины считает
только 3% опрошенных.
Несмотря на то, что в оценках
2017 года применительно к Украине о позитиве не приходится говорить и все еще преобладает негатив, следует обратить внимание
на тенденцию к его снижению по

сравнению с двумя предыдущими
годами и соответственный рост
числа нейтральных оценок.
Оценка уходящего года для Украины имеет ряд особенностей, обусловленных возрастом, местностью и
регионом проживания респондентов.
Так, среди молодежи равное число
нейтральных и негативных оценок
2017 года для Украины. С увеличением
возраста респондентов число негативных оценок возрастает и преобладает над нейтральными. Жители сельской местности менее пессимистичны
в оценке уходящего года для страны,
чем жители городов всех типов.
В зависимости от региона проживания следует отметить тенденцию
к снижению нейтральных оценок
уходящего года для Украины с Запада (единственный регион, где
нейтральные оценки преобладают)
на Восток.

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО (и это характерно для каждого из оцениваемых
годов), что украинцы намного оптимистичнее, чем для страны, оценивают любой уходящий год для себя и своей семьи. Более половины жителей Украины (54%) считают 2017 год для себя и своих семей в чем-то
трудным, а в чем-то удачным, тогда как однозначно трудным и плохим
для себя и семьи назвали 2017 год треть украинцев (31%).
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“За правду і справедливість”

Наше общество из конструктивного и созидательного
превратилось в общество тотальных болтунов

ТОЧКА ЗОРУ

Три источника и три составные
части наших несчастий

В

італій Федорович Скляров був радником Голови Верховної Ради України з питань енергетики. З його експертними висновками я двічі офіційно звертався до президентів
і прем’єрів, б’ючи тривогу: треба зайнятися енергетикою, інакше – біда! Даремно. Їм не дано… Просив Віталія Федоровича
піти на колегію міністерства, пояснити суть небезпеки. Без особливого бажання пішов, але повернувшись, зробив висновок:
- Там ні з ким говорити. Вони не знають закон Ома…
Попросивши дозволу на публікацію глави із книжки «Сублима-

ция времени» (В.Скляров «Сублимация времени», издание второе,
перед. и доп. –К: КВИЦ, 2017 – 484 стр. ИЛ.NSBN 978-617-697-078-1),
блискучої в змістовному і літературному відношенні, запитав:
- Ми наближаємось до точки біфуркації [неповернення – ред.]?
- Мы ее, к сожалению, прошли. При нынешнем отношении к
энергетике катастрофа неминуема, – відповів Великий Інженер, інтелігент, інтелектуал, Людина…
Олександр Мороз

(Начало в №51)
2. Второй и общепонятный источник
– БОЛТОВНЯ. (словарь Ожегова – бессодержательные разговоры, пустословие,
говорить много, быстро, о незначительном, чего не следует, вздор и без умолку. Словарь Даля: будь хоть дураком, да
болтай языком, говорить, калякать, пустословить, молоть чепуху, болтливый,
говорливый, пустобайливый, кто говорит
много лишнего, чего не должно, проговариваться).
К величайшему сожалению, наше общество из чисто конструктивного и созидательного как-то незаметно, но последовательно и сознательно переродилось в
общество тотальных болтунов, когда все:
и детки, и мамки, и папки, и дедки и бабки,
и, особенно, юные красавицы непрерывно о чем-то болтают по мобильнику, этому
сущему дьявольскому изобретению.
Понятно, что для политических деятелей болтовня – это необходимая технологическая составляющая их деятельности.
СМИ с их повседневной гонкой за рейтингами и сенсациями, которые они плавно
переводят во всевозможные токшоу и
игры с танцами и всяческими низкопробными развлекательными юморинами,
кривыми зеркалами и душами – им тоже
без пошлой болтовни никуда.
Предельно ясно, что идет сознательное
забалтывание любой острой или насущной проблемы и вместо ее решения все
переводится в плоскость бессмысленного обсуждения и выяснения мнений абсолютно некомпетентных специалистов,
которые спокойно путают киловатты и
киловольты, энергию и мощность, турбины с котлами. Особенно любят порассуждать о веерных отключениях, не понимая,
что такого термина в энергетике вообще
нет, он придуман досужими и амбициозными журналистами. Если речь идет
об ограничениях потребления – это одно
дело, если об очередях принудительных
отключений – это совсем другое, а если
мы докатились до работы очередей автоматической частотной разгрузи (АЧР, а их
прежде было пять) и речь идет о лавине
частоты и развале единой системы, то –
это уже совсем третье и очень печальное
дело. К великому сожалению и инженеры
вдруг стали утверждать, что в предстоящую зиму веерных отключений не будет.
Конечно не будет, если их вообще не существует. Правда, может быть, это тонкая
военная хитрость, до которой я не дотягиваю по своей малограмотности, тогда
прошу прощения.
СМИ давно претендуют на звание четвертой власти, но, если их власть и распространяется на определенную часть населения, то это только на скарбных на всю
голову, которых они заботливо и умело
плодят, умножая свою аудиторию всевозможными рейтингами и шоу.
А вот когда начинают болтать инженеры и ученые, которыми создано буквально все, что нас окружает, то дальше катиться уже некуда. Инженер – это самое
почетное звание и настоящее высшее
образование! Все, что знают или умеют
делать, а скорее говорить гуманитарии,
инженер даже средней руки, может освоить довольно быстро при необходимости
или желании. Наоборот же – никогда! Для

болтунов, имеющих дипломы о высшем
образовании, все инженерные науки навсегда останутся непознаваемой тайной
за семью печатями.
Естественно, врачи и медработники
– отнюдь не гуманитарии, а яркие представители естественных наук, хотя им и
приходится много говорить.
Во время хрущевской оттепели, а правильнее сказать: слякоти, кем-то была
инспирирована абсолютно глупая дискуссия, типа «лирики или физики» должны
управлять страной. И вот лирики, то есть
болтуны, дорвались до власти и что они
науправляли – теперь видно и понятно
каждому. Конечно, лирики необходимы
и могут творить все, что им угодно, но
их нельзя допускать до управления серьезными объектами, а уж о государстве
и речи не может быть. Самый ярчайший
этому пример – господин Горбачев. Не менее яркий пример на уровне нонсенса, это
премьер-министр – юрист. Лучше вообще
без высшего образования, чем человек,
в жизни не положивший ни одного кирпича и понятия не имеющий о производственных отношениях, который тужится
не произвести впечатление, а управлять
экономикой государства.
Болтовня – серьезный источник многих наших несчастий и идет рука об руку
с махровой безответственностью, порождая иллюзию серьёзной творческой
и созидательной работы, в реальности
заменяя ее на безответственную и неквалифицированную болтовню на ту же тему,
хорошо при этом оплачиваемую. Яркая
иллюстрация этому – перманентные саммиты, форумы, так называемые деловые
встречи, итогом которых, как правило и
в лучшем случае рождаются протоколы о
намерениях или какие-то полуфейковые
многомиллиардные контракты, проверять исполнение которых никто и никогда
не удосуживается.
А что можно сказать о бесчисленных
политологах, политтехнологах, международных и региональных экспертах,
которые путаются даже в элементарной
терминологии обсуждаемой темы, а туда
же – дают рекомендации. А бесчисленные
институты по стратегическим, системным, когнитивным и прочим многозвучным и бессмысленным названиям – абсолютно пустые и импотентные заведения,
годные только для болтовни.
Пустопорожнюю болтовню необходимо
выжигать каленым железом неопровержи-

мых научных фактов, а поруганное знамя
научных доводов должны поднять наши
инженеры и настоящие ученые. Больше
поднять его некому и инженеры обязаны
быть первыми помощниками и застрельщиками питья из реки под названием «доказательный факт». Ведь на простой вопрос: откуда знаешь? и как докажешь? ни
один болтун ответить не сможет.
Ну хорошо, писатели могут фантазировать и писать, что угодно. Но не надо при
этом претендовать на знание истины в последней инстанции, называя этот процесс
воспитательным творчеством целых поколений. Это качество свойственно только подлинным гениям, а они до обидного
редки.
Нет, все-таки зря называли писателей
«инженерами человеческих душ», не заслуживают эти вдохновители народных
дум такого конкретного звания.
3. Третий источник наших несчастий –
ЛОЖЬ, всеохватывающая. (Словарь Даля:
говорить или писать неправду, противное истине, кто лжет – тот и крадет, не я
лгу, мошна лжет, обман, мошенничество,
подлог, приставка лже пишется слитно:
лжедепутат, лжеминстр и т.д. Словарь
Ожегова: намеренное искажение истины,
неправда, обман.)
Подлинная трагедия нашего времени
– непрерывные потоки лжи, в которых
приходится существовать практически
всем. Эти грязные потоки льются изо всех
источников СМИ, на всевозможных мероприятиях, и, особенно, от средств бессовестной рекламы. Нас стараются предупредить о том факте, что 80 процентов
продаваемых лекарств – фальшивые, еще
больше горячительных напитков – так
называемая «паленка». Про брендовые
товары, которые сплошь и рядом – наглая подделка и говорить не приходится.
Разве не первейшая задача и ответственность государства обезопасить общество
от этой безобразной лжи!?
Для энергетиков просто физически невозможно функционировать в условиях
искаженной или недостоверной информации. Это чрезвычайно опасно для всех
участников производства и потребления
электричества.
Три, а на самом деле их намного больше, составные части наших несчастий начинаются с КОРРУПЦИИ, которая, гниет с
головы, как известно.
(В словаре Даля нет такого термина.

У Ожегова она формулируется так: моральное разложение должностных лиц и
политиков, выражающееся в незаконном
обогащении, взяточничестве, хищении и
срастании с мафиозными структурами. У
Ушакова звучит так: подкуп, соблазнение,
развращение взятками.)
В принципе все прекрасно понимают,
что это такое, но делают уверенный вид,
что нас это не касается.
Однако все далеко не так. Когда, к величайшему моему стыду, сгорел блок 300
МВт на Углегорской электростанции, мне
быстро объяснили, что нечего так переживать, ибо теперь есть хороший повод
взять приличный кредит и всем хватит.
Когда в угоду политической конъюнктуре
энергоблоки переводят на сжигание газовых углей, а уголь покупают в США по
двойной цене, можно с закрытыми глазами утверждать, что это – коррупция.
Когда в тариф по электрической энергии
вводят потери в электрических сетях – это
точно коррупция. Всем известны факты
откатов, распилов, заносов за технические условия, за подключения, за многие
другие деяния, которые необходимо качественно исполнять в силу своего служебного долга, это и есть она, непобедимая,
тут как тут.
Она, к величайшему сожалению, как инфекция заразила практически все уровни
и сферы и уже кажется обыденным делом,
привычным приработком. Как же у воды
и не напиться! и уже стыдно не тому, кто
берет, а тому кто не берет! Запущенные
болезни лечить много труднее, чем на
ранней стадии, это общеизвестный факт.
А она у нас ой, как она запущена! Поэтому борцов с коррупцией ждут чрезвычайные трудности и, скорее всего, никакие
силовые органы, спец суды и агенства не
справятся, в силу отсутствия иммунитета
перед этой заразой.
Можно попробовать признать коррупцию легитимной, как собираются
поступить с проституцией. В сущности,
коррупция может быть определена как
экономическая проституция. То есть, это
родные сестры, только коррупция намного противнее. Предусматривать в каждой
смете специальные расходы на коррупцию и брать с них налоги. Пусть хотя бы
частично ослабят ярмо на государственной шее. Если результат нас не удовлетворит, тогда – путь создания нетерпимых
условий для коррупционеров, а это может
исполнить только сама общественность в
лице персон, не затронутых этой инфекцией и имеющих иммунитет от нее в силу
ряда, прежде всего, временных обстоятельств.
При каждом министерстве и не только
существуют общественные советы, играющие чисто соглашательскую и представительскую роль, укомплектованные
весьма опытными кадрами, которые знают буквально все и обо всех. Наделите их
чрезвычайными полномочиями, чтобы ни
один контракт без их визы не действовал,
ни один тендер не вступал силу без их
письменного согласия, ни одно приличное кадровое назначение на ответственную или хлебную должность без их одобрения и согласия не было возможным и
эти заслуженные старперы в кратчайшие
сроки наведут порядок. Скорее всего, они
быстро выдохнутся и вымрут при таких
нервных затратах, да и благодаря медицинской реформе. Впрочем, они (честные
старперы) вымрут в любом варианте, так
может быть стоит рискнуть! А вдруг, чтонибудь и останется, а может быть и ктонибудь. Чем мы рискуем? А если подкрепить их представления в суды большими
тюремными сроками и конфискацией
незаконно нажитого имущества, можно
ожидать и чуда!
В случае провала остается только расстрел из крупнокалиберных пулеметов.
Но на это никто не пойдет, несмотря на
малозатратность мероприятия, а, если и
да, то стоит посмотреть на Китай. А пока
только имитируют эту борьбу, и то в виртуальной реальности.
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Когда документы о первой американской эпопее на Луне
будут рассекречены, правда окажется еще удивительнее…

СЕКРЕТНІ МАТЕРІАЛИ

БАЗЫ НА ЛУНЕ
А.Семак, «Непознанное»

7

ОТКУДА ЭТО У НИХ?
О некоторых технологиях
древних цивилизаций

Последняя ежегодная всемирная лондонская
конференция, собравшая археологов и ученых,
занимающихся исследованиями цивилизаций
древности, подводит к невероятному выводу о
том, что древнейшие цивилизации Земли владели парадоксальными знаниями и технологиями.

16 июля 1969 года в 13 часов 32
минуты по Гринвичу с космодрома США на мысе Канаверал,
стартовала ракета-носитель «Сатурн-5» и корабль «Аполлон-11»
с экипажем из трех астронавтов.
Это были Нил А. Армстронг (командир корабля), Майкл Коллинс
(пилот командного отсека «Колумбия») и Эдуин Е. Олдрин (пилот лунного корабля «Орел»).

О

В

от документальный фрагмент
переговоров Центра пилотируемых полетов НАСА в
Хьюстоне с астронавтами Н. Армстронгом и Э. Олдрином, находившимися в кабине посадочного лунного корабля «Орел». Он отошел от
командного отсека «Колумбия» и
совершил мягкую посадку на лунную равнину недалеко от юго-западного «берега» безводного Моря
Спокойствия» 20 июля 1969 года.
Армстронг (взволнованным голосом): Хьюстон, говорит База Спокойствия. «Орел» прилунился! Это
Море Спокойствия, мы находимся
на территории Моря Спокойствия.
Хьюстон: Морю Спокойствия. По
нашим контрольным данным, все
ваши системы работают нормально.
Пыль, поднятая двигателем посадки, оседает, видимость улучшается. Не выходя из кабины, астронавты наблюдают обстановку на
Луне и описывают ее.
Армстронг: Вокруг вижу много
небольших кратеров.
Неожиданно, как видно, под влиянием того, что он вдруг увидел и
что его взволновало, понизив голос, он продолжает:
- Они диаметром от 182 до 457 футов (от 6 до 15 метров)…
Его голос дрожит, он продолжает:
- И… на расстоянии около полумили (800 м) от нас видны следы,
которые похожи на оставленные
танком…
Армстронг – очень опытный наблюдатель, не ошибающийся в
своих оценках увиденного. Однако
понятно, что астронавты были инструктированы, о чем можно говорить по открытому каналу связи, а
о чем нельзя. Но Армстронг, поначалу растерявшись от увиденного,
продолжал держать связь на открытой частоте, известной радиолюбителям, хотя астронавтам предписывалось в экстраординарных
случаях перейти на другую «секретную» частоту, известную только им
и Центру полетов НАСА в Хьюстоне.
Позже такая частота астронавтами
использовалась.
В разговор вступает второй
астронавт, уже пользующийся условным кодом:
Олдрин: Мало «цвета» (?), но некоторые каменные блоки могут его
создавать «внутри» (?). Посмотрим.
Как видно, Хьюстон понимает, о
чем идет речь… Через какое-то время говорит первый астронавт.
Армстронг: Пусть космическая
база (т.е. командный отсек «Аполлона-11») будет на всякий случай
готова…
Армстронг и Олдрин еще не вышли на поверхность Луны, а Коллинс
уже должен быть готов принять их
обратно. Почему? До слушателей на
Земле донеслись по радио четкие
звуки, похожие на свист локомотива, затем на работу электропилы…

“За правду і справедливість”

Забеспокоился оператор НАСА,
его вопрос, брошенный в эфир, услышали миллионы людей:
Хьюстон: Вы уверены в том, что
вы «связались» не с ними?
Астронавты осмотрели свои приемопередатчики и пришли к выводу, что они в порядке, а странные
звуки пришли не с командного отсека, который был на орбите Луны…
Немало радиолюбителей перехватили
странные
замечания
астронавтов. Позже эти наблюдения и реплики астронавтов почемуто были удалены НАСА из официальной передачи о посадке на Луну.
Армстронг: Что это? В чем, черт
возьми, дело? Я хотел бы знать
правду, что это такое?!
Наступило замешательство, затем стал говорить Центр полетов
НАСА.
Хьюстон: Что происходит? Чтонибудь не в порядке? – Несколько
слов неразборчиво. – Хьюстон вызывает «Аполлон-11»!
Армстронг: Здесь находятся
большие объекты, сэр! Огромные!
О, Боже!.. Здесь находятся другие
космические корабли! Они стоят с
другой стороны кратера! Находятся
на Луне и наблюдают за нами!
Только спустя пять часов Армстронгу и Олдрину было разрешено
открыть люк и ступить на поверхность Луны. Это сделал после прилунения человек с планеты Земля
Нил А. Армстронг.
Э. Олдрин снимал выход Н. Армстронга кинокамерой из верхнего
люка. Этот фильм с тех пор никто
в мире не видел. Может, причина в
том, что на пленку попали те самые
объекты, о которых говорил Армстронг?
Нил быстро собрал около 1 кг образцов лунного грунта на случай
аварийного возвращения в лунный

корабль. Через 17 минут из корабля
вышел и Олдрин.
Астронавты перенесли телекамеру на 20 м от точки посадки, установили флаг США и по радио доложили президенту США Ричарду
Никсону о благополучной посадке
на Луну.
Есть любопытный фотоснимок,
сделанный Н. Армстронгом 21 июля
1969 года на поверхности Луны. На
фото есть приписка-комментарий.
«Астронавт Э. Олдрин стоит за
проведением эксперимента по
определению состава солнечного
ветра после высадки на Луну. Лунный модуль на заднем плане… Две
белые точки в небе слева являются
необъяснимыми огнями на оригинальной пленке.
Проведенный анализ этого снимка подтверждает: светящиеся объекты, зафиксированные пленкой –
реальность. Но что это? НЛО?
Когда астронавтов прилюдно
спрашивали об этом, они лишь отшучивались… Объяснение этому
дал однажды Нил А. Армстронг:
«Мы давали подписку…»
Директор систем телекоммуникаций НАСА, «Аполлон» Морис
Шатлен пишет, что во время всех
полетов кораблей «Меркурий»,
«Джемини» и «Аполлон» астронавты не раз наблюдали странные
летающие объекты. Каждый раз,
когда они появлялись, астронавты
сообщали об этом центру в Хьюстоне, а им приказывали молчать.
В 1968 году НАСА опубликовало
Технический паспорт R-277 «Хронологический каталог событий на
лунной поверхности». Это сухой
перечень дат и событий. Всего в
нем около 600 явлений, которые до
сих пор не получили научного объяснения, среди них: сооружения куполообразной формы, меняющие
окраску; строения, напоминающие
арки и мосты; движущиеся со скоростью примерно 50 миль (80 км)
в час светящиеся объекты; вспышки светящегося газа в Восточном
Море и Море Спокойствия.
Собранные вместе, все эти странности и загадки превосходят по
своей интриге любой фантастический роман. Каково здесь соотношение домыслов и истины? Увы,
ответ скрыт от нас в секретных сейфах. Возможно, когда документы
о первой американской эпопее на
Луне будут рассекречены, правда
окажется еще удивительнее…

дним из таких артефактов является антикитерский
механизм, пролежавший на дне Эгейского моря
несколько столетий. Его обнаружили и подняли из
морской пучины недалеко от острова Крит с античного корабля, затонувшего ещё в восемьдесят пятом году до нашей эры. Это устройство можно считать древнейшим прообразом первой вычислительной машины.
Другим доказательством высокого интеллекта предков человеческой цивилизации служат древние черепа
людей, найденные на территории Украины в 1966 году. Их
углеродный анализ показал, что возраст находки составляет десять тысяч лет. Но удивительным оказалось наличие
на лобной кости древнего человека отверстия, полученного в результате явного сложнейшего операционного вмешательства – прижизненной трепанации черепа.
Также, в далеком 1976 году советские археологи в Закавказье в поисках следов скифской культуры вдруг находят настоящий древний египетский папирус с иероглифами, описывающими тайны жизни и смерти. Найденный
обрывок из двух ветхих листов датируется шестнадцатым
веком до нашей эры. На истлевшем носителе содержалась древняя информация о двух цилиндрах. Лунный и
солнечный цилиндры были изготовлены специально для
фараона. Поражает описываемая технология их изготовления из цинка и меди, а внутреннее вещество, наполнявшее цилиндры, обладало, согласно описаниям Древнего
мира, огромной силой исцеления. Оно действовало на
биополе человека, регулируя его давление, пульс и работу
жизненно-важных функций организма.
По другой научной версии, таинственные цилиндры
представляли собой электрические приборы для передачи импульсов на больные места человека. Это древнее
устройство напоминало современную медицинскую процедуру – электрофорез, и служило для исцеления фараона.
В наше время археологи продолжают находить
странные артефакты, свидетельствующие о том, что в
древние времена на Земле разразилась катастрофическая мировая ядерная война с применением высочайших
научных технологий. Разразившаяся катастрофа уничтожила высокоразвитые цивилизации, города и почти убила
всё живое на планете. В мифологии Древнего мира произошедшее событие описывается как война богов.
В старинном индийском писании «Махабхарате»
рассказывается, как однажды жители древнего индийского высокоразвитого города Дварака были атакованы
с воздуха боевыми летательными колесницами, и они
испускали на землю сплошной огненный дождь. А, в текстах древнего индийского писания «Бхагавата пурана» на
санскрите говорится, что эти колесницы (виманы) перемещались в воздушном пространстве скорее мысли за счет
использования эфирной энергии. Согласно описанной
легенде, во время этой жестокой войны использовались
даже лазерный луч и смертельное (возможно ядерное)
оружие высших богов.
Диски из яшмы племени Дропа из «Поднебесной» с иероглифами на поверхности также удивили весь мировой
ученый свет. Их обнаружил в 1947 году в Тибете оксфордский археолог Керил Робен Эванс, когда исследовал китайские провинции и встретил представителей древнего
китайского народа под названием Дропа. В захоронениях
таинственного племени ученый открыл реликтовые диски
около тридцати сантиметров в диаметре. Возраст находки соответствовал 10-му веку до нашей эры. Найденные
артефакты напоминали современные грампластинки с
круглым отверстием в центральной части. Археологам
Пекина удалось выяснить, что на диски были нанесены
шифрованные миниатюрные рисунки с описанием космических объектов и явлений, а также изображалось крушение инопланетного космического летательного корабля.
В современном научном мире самой древней считалась
шумерская человеческая цивилизация в Месопотамии, существовавшая более пяти тысяч лет тому назад. Откуда она появилась сразу с развитыми науками, письменностью, сложным
счетом и своей системой исчисления, календарем, законодательством, медициной, совершенными технологиями и
сложными механизмами, а спустя всего две тысячи лет также
внезапно исчезла, историкам до сих пор не ясно. На глиняных
табличках древних шумеров указывается, что все свои знания
они получили от небесных богов, которых они называли анунаками. Шумеры изображали на своих фресках летательные
машины богов с крыльями и хвостом, и описывали струи пламени, вылетающие из этих небесных кораблей.
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ДОМАШНІЙ КЛУБ

Как встречать наступающий новый год

С

обака - животное по
природе своей стайное.
А значит, встречать наступающий год нужно в компании. И чем больше будет
в ней людей, тем больше вы
угодите хозяйке праздника –
Желтой Собаке. Так что пати,
народные гуляния, поход в гости - все что угодно! - главное,
не оставаться в одиночестве.
А что, если вы решили встречать Новый год в тесном семейном кругу? Тогда после боя
курантов и праздничного фейерверка стоит со всеми домочадцами хоть ненадолго выйти
на улицу.
Собака – это животное, которое привыкло быть на улице и
бродить, куда глаза глядят. Поэтому если вы найдете время
хотя бы на полчасика выйти

"освежиться", чтобы присоединиться к шумной толпе, Собака
это оценит.
Что касается сценария праздника в компании, то годятся любые нестандартные сценарии,

розыгрыши, конкурсы - всего
этого в новогоднюю ночь чем
больше, тем лучше. Помните, Собака - это любознательный авантюрист, и банальные посиделки
за столом - не ее вариант.

НОВОГОДНИЕ ПОСИДЕЛКИ

ПРИМЕТЫ НА НОВЫЙ ГОД

ПРИМЕТЫ НА УДАЧУ
И СЧАСТЬЕ
▶ Собака — это дружелюбное существо, поэтому встречать Новый год рекомендуется в
большой и веселой компании. Чем больше будет
гостей в твоем доме, тем радостнее будет наступающий год.
▶ Символ года надо задобрить, чтобы с наступлением Нового года в дом пришла удача и
счастье. Собака любит мясо, поэтому на столе в
новогоднюю ночь должно быть как можно больше блюд из мяса и птицы, а также мясо на кости,
к примеру ребрышки. Дополнительно делают
салаты и закуски с использованием желтых и
оранжевых овощей: моркови, сладкого перца,
яблок, оливок.
▶ Если ты увидишь около дома бродячую собаку или кошку, приласкай и покорми животное,
тогда год Собаки будет особенно удачным.
▶ Бегая в предновогодних приготовлениях по
дому, мы частенько можем споткнуться о порог.
Заметь, какой именно ногой ты споткнулся. Если
левой — жди мелкую неудачу, а правая, наоборот, приведет к успеху.
▶ К большой удаче будет увидеть во сне накануне Нового года или в новогоднюю ночь собаку.
▶ Под бой курантов очисти мандарин и положи под елку. Если успеешь — год будет удачным.
▶ Заманить в дом удачу можно, буквально впустив счастье в свой дом, то есть открыв в Новый
год входную дверь или распахнув окна.
ПРИМЕТЫ НА ДОСТАТОК
▶ Укрась новогоднюю елку символическими
купюрами и монетками, чтобы весь год поступали всё новые денежные доходы. А во время боя
курантов держи в руке любую монетку или купюру — это к достатку.
▶ Купи заранее копилку в виде собаки и заполни ее горстью монет разного достоинства.
Поставь ее возле входа в дом и попроси гостей
бросить хотя бы по одной монетке чисто символически.

Матеріали друкуються
мовою оригіналу

1

▶ Новый год нужно праздновать в чём-то новом, тогда и весь год будет денежным. Если за
ночь переодеться несколько раз, у тебя часто
будут обновки. То же самое относится к оформлению дома: купи к празднику что-то новое для
интерьера, хотя бы коврик или занавески! Это
привлечет в дом достаток.
▶ Кого первого оближет домашняя кошка, а
тем более собака, тот обязательно обогатится в
новом году.

2

БЫТОВЫЕ ПРИМЕТЫ
▶ Перед Новым годом из дома нужно вынести
весь мусор, избавиться от старых, ненужных
вещей. Лучше всего бесплатно раздать старые
вещи нуждающимся. Это обязательно отразится
на твоей карме и удаче в новом году.
▶ Как украсить новогоднюю елку? Считается,
что на праздничном дереве обязательно должны
быть шары. Тогда вступающий в права год защитит хозяев дома от проблем и потрясений, будет
стабильным и спокойным. Верхушку стоит установить первой, а снять последней.
▶ Последнее украшение, снятое с елки, — талисман на весь год. Повесь его в доме до следующего Нового года.
НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ С ШАМПАНСКИМ
▶ Чтобы следующий год был прибыльным и
безбедным, на столе должна стоять хотя бы одна
бутылка шампанского. Лучше несколько.
▶ Тот, в чей бокал упадут последние капли из
бутылки, настоящий счастливчик. В течение года
ему будет всё удаваться.
▶ Внимательно проследи, куда улетела пробка
от шампанского. Человек, к которому она окажется ближе всего, очень скоро устроит свою
личную жизнь.
И напоследок ценная рекомендация. Вспомни всё прекрасное, что произошло с тобой в
2017 году, позвони своим родным и близким и
поблагодари их. Отпусти всё плохое, прости и
иди с легкой душой в 2018 год!

Засновник: Політична партія
"Олександра Мороза "За правду і справедливість"
Видається: з грудня 2016 року
Видавець: Політична партія
"Олександра Мороза "За правду і справедливість"
Поштова адреса: 18005, м. Черкаси, вул. Волкова, 101 к. 62
E-mail: np@uch.net
Телефон редакції: 0472-720-001

Свідоцтво про реєстрацію:
КВ № 22389-12289Р від 22.11.2016 року,
видане Державним комітетом телебачення і радіомовлення України
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС вартість передплати
11,77 грн.
на місяць

60003

3

4
5

6

7

8
9

ПРИМЕТЫ О СЕМЬЕ И ДЕТЯХ
▶ Пока бьют куранты, супруги должны крепко
держаться за руки. Этот небольшой обряд укрепит отношения и обеспечит гармонию в семье в
течение всего следующего года.
▶ Чтобы в семье весь год не было ссор, купи
или смастери оберег в виде трехцветной собаки.
Помести талисман на видное место, чтобы он
оберегал тебя и твоих близких от семейных неурядиц, измен и скандалов.
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
2. Полевая стрижка. 4. Способ подготовить яму для ближнего. 5. Тополиный «снег». 6. «По мне хоть
..., лишь бы яйца нес» (посл.). 8. Дознание социолога. 9. Движение, которое может иметь политический
подтекст. 10. Болван, доводивший до экстаза язычников. 11. Не заработанные, но уже полученные деньги. 14. Индивидуальный охладитель театралки. 15. Заморская газировка. 17. Отчим Маугли. 20. Тайное
шептание. 21. Огородный экскаватор. 22. Полная противоположность праздникам. 23. И деловая, и мертвая. 24. Служивый, мечтающий о генеральских погонах. 25. Вытянутая собака. 28. Средство обуздания
необузданных личностей. 32. Одежда короля, академика и планеты. 35. Криминальный «наездник». 36.
Малышка, которой тоже от улыбки станет теплей. 37. Медицинский «освежитель». 38. Цветочный ученый.
42. Человек, который одолжит вам зонтик в солнечную погоду, чтобы забрать его, как только начинается
дождь (по Роберту Фросту). 43. Тоже религия, но основанная на вере, что Бога нет. 44. Мера давления в
языках программирования. 45. Страна «с запахом».
По вертикали:
1. Неестественно наложенная косметика (разг.). 2. Горловая щекотка. 3. Ваше отношение к рассказанному, если на ушах уже появилось ощущение лапши. 5. «... не рвется, он лопается от удовольствия!» (шутка). 7. Экспресс-плод. 12. Не долог у кавалергарда. 13. «Живые бабки». 14. Бывает строгим, с занесением
в личное дело. 16. «Час пик» в театральном буфете. 17. Московский Бродвей. 18. Оседлавший велосипед.
19. Сказочная девочка, игравшая в живые шахматы. 26. Минималист по части потребностей. 27. Кто из
горьковских героев напоминает ткань? 29. Эмбрион Буратино. 30. Неполадки в шарнирных соединениях
человеческого тела. 31. «Северный человек» в масштабах Африки. 32. «Тьма» из словаря Эллочки-людоедки. 33. Верное средство от говорливости. 34. Страна макаронников. 39. Мужчине это слово олицетворяет и сигареты, и камень, и несчастный случай. 40. Тест на знание собственной биографии. 41. Адмиралтейский кончик.
По вертикали:
1. Штукатурка. 2. Перхота. 3. Скепсис. 5. Презерватив. 7. Скороспелка. 12. Век. 13. Нал. 14. Выговор.
16. Антракт. 17. Арбат. 18. Ездок. 19. Алиса. 26. Аскет.
27. Сатин. 29. Полено. 30. Артрит. 31. Араб. 32. Мрак.
33. Немота. 34. Италия. 39. Опал. 40. Анкета. 41. Игла.

В

ерим мы или не верим в суеверия, но
приметы прочно вошли в наш быт, и
даже в чём-то им управляют. В преддверии Нового года приметы становятся очень
актуальными, ведь каждый человек хочет избежать невзгод и прожить начинающийся год
счастливо и удачно.
На какие же приметы нового, 2018 года стоит
обратить внимание, чтобы добиться успеха
во всех областях жизни и задобрить Желтую
Земляную Собаку?

***
В 2018 году воспитанная дама не
назовет мужчину «Кобель», она будет звать его «Символ года».
***
Фотографу на новогоднем корпоративе нужно платить дважды: за то,
чтобы снимал, и за то, чтобы всё стёр.
***
Актуальное напоминание: чем
дороже Новый год встретишь, тем
беднее проживешь январь.
***
В прошлый Новый год отказался
от оливье. В этот попробую от мандаринок отказаться – надо же выяснить, отчего мне так плохо 1 января.
***
Вне зависимости от того, год какого животного наступил, утром по
зеркалу будут показывать свинью.
***
При открывании бутылки шампанского зубами первое что приходит в голову – это пробка.

***
Для тех, кто планировал начать
новую жизнь с понедельника или
с нового года, сообщаем: 1 января
2018 года – понедельник.
***
Депутаты отказались от новогоднего корпоратива под куполом
Верховной Рады.
Он пройдет в Ницце.
***
Люди, пожалуйста, не выставляйте в Facebook свои фотки на фоне
праздничных столов. Президент подумает, что у нас все хорошо.
***
Люди, которые верят в Деда
Мороза, и люди, которые верят
обещаниям властей, отличаются
только возрастом.
***
Еще маленьким я увидел, как в
спальне Дед Мороз переодевается в папу, и с тех пор я понял, что
папы не существует.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
2. Покос. 4. Рытье. 5. Пух. 6. Пес. 8. Опрос. 9. Жест.
10. Идол. 11. Аванс. 14. Веер. 15. Кола. 17. Акела.
20. Сговор. 21. Лопата. 22. Будни. 23. Хватка. 24. Солдат. 25. Такса. 28. Управа. 32. Мантия. 35. Рэкетир.
36. Улитка. 37. Аммиак. 38. Ботаник. 42. Банкир. 43. Атеизм. 44. Паскаль. 45. Чад.
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