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ДОРЕФОРМУВАЛИСЯ…

ПРИХОВАНЕ ГОЛОДУВАННЯ - НОРМА ДЛЯ БІЛЬШОСТІ УКРАЇНЦІВ

Соціологічні опитування cвідчать
- при оцінюванні реформ питання
матеріального добробуту впевнено
вийшло на перше місце серед
українців. Характерно, що попередні
два роки головним питанням наші
співгромадяни вважали боротьбу з
корупцією.
Експерти пояснюють: боротьба з
корупцією - це, швидше, пріоритет
для середнього класу, а ось
виживання і доступні ціни - вимога
бідного суспільства. За опитуванням
компанії Nielsen, навіть страх перед
війною на Сході вже не так лякає
людей, як убогість і невпевненість в
завтрашньому дні.

СТОР. 4

ЩО РІК ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ
ТОП-10 ГОЛОВНИХ НОВОВВЕДЕНЬ, ЯКІ ПОВИННІ НАБУТИ ЧИННОСТІ В 2018 РОЦІ
В 2018 році "батьки нації" вирішили ощасливити українців
цілою купою всіляких реформ, новацій та "покращень", які
безпосередньо торкнуться практично кожного громадянина.
Наскільки вони поліпшать життя людей - це теми для
окремої розмови, а сьогодні ми просто перерахуємо основні
нововведення.
№1. НОВІ ПЕНСІЙНІ ПРАВИЛА

З 1 січня почали працювати
норми пенсійної "реформи".
Найголовніше нововведення
- з 15 до 25 років збільшується
мінімальний страховий стаж,
який треба мати українцям,
щоб претендувати на пенсійні
виплати. Таким чином, в 2018

році вийти на пенсію в 60 років
зможуть ті, у кого є не менше 25
років страхового стажу. Впродовж наступних десяти років
вимоги до страхового стажу
продовжать зростати на один
пункт щороку, поки в 2028 році
необхідний мінімальний стаж
не досягне 35 років.

Це означає, що в спробах наростити стаж на ринку з'явиться
дуже багато фахівців передпенсійного віку, яких не скрізь готові брати на роботу саме через
їх вік. Пом'якшити напругу в
парламенті спробували змінами до закону "Про зайнятість
населення", ввівши в нього квоту на працевлаштування зрілих фахівців. Ця норма по ідеї
вже запрацювала з 1 січня 2018
року, проте експерти вже констатують, що ефект від квот на
"передпенсійних" співробітників може виявитися зовсім не
таким, на який розраховували.

Підприємства з чисельністю
штатних працівників від 8 до
20 людей повинні будуть працевлаштувати не менше однієї
особи, якій до наступу права на
пенсію за віком залишилося 10 і
менше років. Для великих підприємств квота складатиме 5%
від усієї чисельності штатних
працівників. Але інша стаття
цього ж закону свідчить, що в
ці 5% окрім передпенсіонерів
входять і матері-одинаки, і сироти, і молодь, що претендує на
перше робоче місце. Тобто на
пенсіонерів місця може і не вистачити.

До речі. Для усіх "діючих"
пенсіонерів пенсія залишатиметься такою ж, як після осучаснення 1 жовтня 2017 року.
Нового осучаснення та індексації в 2018 році досі ніхто не
обіцяв, і до бюджету вони не
були закладені. Втім, не виключено, що коли країна увійде до передвиборної виборчої
гонки (у кінці 2018-го), влада
все ж захоче задобрити електорат, і пенсіонерам що-небудь
накинуть.
Продовження на стор. 2
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В 2018 році "батьки нації" вирішили ощасливити українців
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ДЕРЖАВА

ЩО РІК ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ
ТОП-10 ГОЛОВНИХ НОВОВВЕДЕНЬ, ЯКІ ПОВИННІ НАБУТИ ЧИННОСТІ В 2018 РОЦІ

Олександр ПОЛУЯНОВ

В 2018 році "батьки нації" вирішили
ощасливити українців цілою купою
всіляких реформ, новацій та
"покращень", які безпосередньо
торкнуться практично кожного
громадянина. Наскільки вони
поліпшать життя людей - це теми для
окремої розмови, а сьогодні ми просто
перерахуємо основні нововведення.
(Початок на стор.1)

№2. ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ ТА
МІНІМАЛКА

З 1 січня підвищилася мінімальна заробітна плата - з 3200 до 3723 грн (+16,3%). Це
означає, що "чистими" на руки (мінус 18%
прибуткового податку і 1,5% військового
збору) громадяни отримуватимуть близько 3 тисяч гривень.
Поліпшення грошового утримання чекає військовослужбовців, осіб рядового
і керівного складу. Згідно з постановою
Кабміну №704, посадові оклади цих осіб
прив'язані до прожиткового мінімуму.
Виростуть і зарплати учителів. У держбюджеті на 2018 р. передбачено зростання
зарплат педагогів приблизно на чверть. Їх
повинні перерахувати у зв'язку з просуванням на один розряд по тарифній сітці і
введенням обов'язкової надбавки для престижності: на 30% для кращих педагогів і
на 20% для усіх інших.
Що стосується прожиткового мінімуму
(від величини якого залежать розміри майже усіх соціальних виплат), то з 1 грудня
2017 року він складає 1700 грн (середній), з 1
січня 2018-го його розмір залишився таким
же, а впродовж року підвищиться ще двічі: з
1 липня - 1777 грн; з 1 грудня - 1853 грн

№3. СФЕРА ЖКГ, ТАРИФИ

Чергове підвищення цін на електрику
анонсувала НКРЕКП. Так, оптово-ринкові ціни з 1 січня підвищаться на 9,5%, а з
1 квітня - ще на 6,1%. Очевидно, що слідом
за ними підвищаться і роздрібні ціни.
Не виключено і підвищення цін на газ,
яке було передбачено спеціальною постановою Кабміну №187 від 22.03.2017 року,
а також меморандумом про співпрацю з
МВФ, в якому Україна зобов'язалася підвищувати ціни у разі зростання вартості
імпортного газу (а вона останнім часом
росте слідом за нафтою).
Правда, в Міненерго регулярно обіцяють внести зміни у вищезгадану постано-

ву, щоб стримати зростання тарифів. Але
на практиці ця обіцянка доки не була виконана.
Більше того, поки йде дискусія, зростуть чи ні ціни для населення і підприємств комунальної сфери, для промисловості вартість газу буде рости однозначно.
"Нафтогаз" вже затвердив підвищення з
1 січня 2018 року мінімальної ціни на газ
для промспоживачів на 8,4% в порівнянні
з груднем - до 9772,8 грн за тисячу кубометрів. А згідно з прогнозом Міністерства
економічного розвитку, в 2018 році українцям варто чекати підвищення тарифів
на опалювання, гарячу воду і електроенергію - на 20%, і на газ - на 19%.
З 1 січня в Україні стартує монетизація
субсидій на рівні теплокомуненерго. Тобто
монетизувати будуть лише взаєморозрахунки по оплаті субсидій між теплогенеруючими компаніями і державою (Мінфіном). Самим людям гроші за субсидії на
руки видавати доки не збираються.
В цілому, в 2018 році сферу житлово-комунального господарства чекають серйозні зміни. Основні новації закону про ЖКГ
- нарахування пені за борги, монетизація
субсидій - набудуть чинності тільки 1 січня 2019 року. Проте норми по введенню

абонплати за опалювання, воду, утримання і ремонт будинків набудуть чинності вже з 10 червня 2018 року.

звіти за витратами на консультації і лікування.

№4. МЕДИЧНА РЕФОРМА

В цьому році набуває чинності реформа освіти. Це означає, що в 2018 році діти,
які прийдуть в перший клас, вчитимуться
12 років. Відповідно, випускниками вони
стануть в 18-19 років. За задумом Міносвіти, за підсумками реформи останні 3
роки в школі будуть профільними - учні
зможуть більш глибше зосередитися на
предметах, які їм знадобляться у вищих
навчальних закладах. Але якщо тривалість навчання в школі збільшиться на 1
рік, то на бакалавра у ВНЗ необхідно буде
вчитися на рік менше - не 4, а 3 роки .
Втім, супротивники цієї новації говорять,
що частенько навіть випускники шкіл погано розуміють, ким вони хочуть стати в майбутньому. А тепер такий вибір доведеться
робити на 3 роки раніше - в 14-15 років.
Крім того, великі зміни торкнуться мов
викладання, через що Україну розкритикували майже всі сусідні країни. Так, в
новому навчальному році класи з викладанням предметів на мовах національних
меншин залишаться тільки в молодшій
школі. З 5 класу викладання предметів

В новому році стартує скандальна медична реформа. На першому етапі (до
липня) українці повинні будуть вибрати
собі сімейного лікаря та укласти з ним
договір на обслуговування.
Відмітимо, що на сьогодні до цієї реформи готова мізерна кількість медустанов - близько 50 на усю країну. Причому,
частина з них - це комерційні клініки, де
консультації та лікування частенько непідйомні для більшості українців. Що ж
до державних медустанов, то кожному сімейному лікареві держава з бюджету виділить 370 грн в рік на кожного пролікованого пацієнта. Правда, ці кошти підуть не
лише в персональний дохід лікаря - з них
потрібно буде заплатити за комуналку,
купівлю витратних матеріалів і зарплату
медперсоналу амбулаторії. Більше того,
лікарям доведеться лікувати пацієнтів у
борг, оскільки навіть ці гроші прийдуть
в сімейні амбулаторії тільки постфактум
- вже після того, як поліклініка прийме
пацієнта, вилікує його, а потім надасть усі

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

СКІЛЬКИ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ?
Польща прийняла у себе українців
з охоплених конфліктом територій,
зменшивши тим самим міграційний
тиск на інші країни ЄС. Про це
йдеться у статті глави Міністерства
закордонних справ Польщі
Вітольда Ващиковського у виданні
Rzeczpospolita.
"В результаті нашої політики понад
мільйон громадян України - країни, яка
страждає від російської агресії і складної
економічної ситуації, живе в Польщі. Ми
прийняли їх, щоб їм допомогти. Західні
члени ЄС не хочуть цього помічати, навіть
не хочуть визнавати того, що наша позиція
запобігла велику міграційну хвилю зі східного напрямку в той час, коли ЄС значною
мірою страждав від негативних наслідків

міграційної кризи", - підкреслив Ващиковський.
Він підкреслив, що, згідно з даними Євростату, більше ніж половина легальної
трудової міграції в країни ЄС в 2016 році
було направлено саме в Польщу. Міністр
переконаний, що за результатами 2017
року ця статистика буде виглядати приблизно так само.
Міністр соціальної політики Польщі
Елжбета Рафальська кілька днів тому повідомила, що серед іноземців з-за меж
ЄС найбільше дозволів на роботу видано
українцям (85%).
Як повідомлялося, голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецкій заявив,
що в останні роки країна прийняла у себе
понад 1,5 мільйона українців, з яких кілька
десятків тисяч - переселенці з територій,
охоплених конфліктом.

Водночас у Посольстві України у Варшаві спростували заяву польського прем'єра
про десятки тисяч українських біженців.
Зокрема, як заявила керівник консульського відділення Посольства України
Світлана Щур, порівняно з попередніми
роками кількість українських біженців в
Польщі або охочих отримати міжнародний
захист зменшилася, а цифра, озвучена
главою польського уряду, не відповідає
дійсності. Вона підкреслила, що протягом
січня-листопада 2017 року тільки 625 громадян України звернулися до польської
влади з проханням надати їм міжнародний
захист. Порівняно з попереднім роком, ця
кількість зменшилася вдвічі. Дипломат зазначила, що українські громадяни приїжджають до Польщі й інші країни Євросоюзу
з метою працевлаштування. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія
Лутковська також заявила, що більшість з
1,5 мільйона українців, які перебувають на
території Польщі, приїхали на заробітки.

№5. РЕФОРМА ОСВІТИ

ЦІНА ХЛІБУ
В Україні ціна на соціальний, тобто
найдешевший хліб, в цьому році буде
постійно зростати. Такий прогноз дав
на своїй сторінці в Facebook директор
Української асоціації постачальників
торговельних мереж Олексій Дорошенко.
«Підняття мінімальної заробітної плати на
16% і девальвація гривні в грудні на 3% викличе
зростання ціни на такий хліб в січні — лютому на
10%. Таким чином, на початок березня кілограм
білого і чорного коштуватиме більше 14 грн за
кілограм», — йдеться в його повідомленні.
Дорошенко нагадав, що на сьогоднішній день
середня вартість соціального хліба становить 13
грн за кілограм.
Ціни на житньо-пшеничний хліб в Україні з вересня 2016 року по вересень 2017 року зросли
на 20,9%.
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Практично все доросле населення України твердо упевнене:
у владі суцільні злодії, сволота та покидьки.
максимум на 150 євро в місяць.
Зокрема, тепер посилок без мита може
бути максимум три упродовж календарного місяця. І сумарна вартість їх не може
перевищувати 150 євро. Починаючи з
четвертої посилки вони вже оподатковуватимуться митом і акцизом. Раніше до
150 євро могла коштувати одна безмитна
посилка - а ось кількість відправлень не
обмежувалася.

на мовах національних меншин повністю
ліквідовується. Тобто усі школи з викладанням на будь-якій мові, окрім державного, повинні будуть перепрофілюватися
в українські школи.

№6. ДЛЯ АВТОМОБІЛІСТІВ

В Україні вступили в силу зміни Правил дорожнього руху (ПДД). Вже з 1 січня
2018-го водіям буде дозволено рухатися в
містах зі швидкістю до 50 км/год. У ПДД
відзначається, що в нічний час (з 23.00
до 6.00) як і раніше можна буде їздити із
швидкістю 60 км/год. Відповідну постанову №883 уряд прийняв 10 листопада
2017 року - після трагедії в Харкові, в якій
загинуло шість людей. На трасах і магістралях місцева влада має право встановити більш високу швидкість.
Ще одна новація чекає водіїв, які отримують права уперше. Вони володітимуть
ними тільки два роки. Наступне посвідчення видаватиметься на 30 років, якщо
за цей час водії вчинять не більше двох
порушень.
Наступного року набуде чинності закон, по якому повертається право примусової евакуації неправильно припаркованих автомобілів. Крім того, за це
порушення значно зростуть штрафи.
Також з 1 січня міняються правила виїзду українських автомобілістів на територію Євросоюзу. Вони зобов'язані будуть мати при собі талон техогляду, який
необов'язковий в самій Україні.
Теоретично з 1 січня повинні різко подешевшати електромобілі - на них відміняється ПДВ, ввізні мита і акцизний збір.
Вірогідно, з ціни такого автомобіля повинно зникнути 20% ціни за рахунок ПДВ і
109 євро акцизу.

СУСПІЛЬСТВО

3

РЕФОРМИ ПРОТИ НАРОДУ

УКРАЇНЦІ НЕ ПІДТРИМАЛИ ЖОДНУ З РЕФОРМ ВЛАДИ

№8. БІОМЕТРІЯ ДЛЯ РОСІЯН
НА КОРДОНІ

З 1 січня на кордоні заробив біометричний контроль для іноземців з "неблагонадійних" країн. На пропускному пункті їх
особи ідентифікуватимуть по відбитках
пальців правої руки, паспорти перевірятимуть по базах Інтерполу. У список 70
країн, громадяни яких можуть представляти загрозу для українців, потрапила і
Росія. Для відвідування країни їм треба
буде зареєструватися за місцем перебування і заповнити анкету з детальним
викладом свого маршруту по території
України. Усі ці норми не торкаються дітей
до 18 років.
Системою біометричного контролю
оснащені більше 150 пунктів пропуску на
російсько-українському кордоні.

№9. СОРТУВАННЯ СМІТТЯ

З 1 січня набули чинності (на папері) і
нові правила сортування сміття - його забороняється зберігати на полігонах в не
переробленому виді. Це означає, що на
етапі міста відходи треба буде сортувати
для полегшення утилізації. Сортувати
сміття необхідно по видах матеріалів : органіка, метал, скло, пластик і папір. Для
цього в спеціальних місцях повинні стояти окремі контейнери для кожного виду
відходів, а займатися сортуванням люди
повинні самостійно. Чиновників за відсутність умов для сортування сміття (відсутність різних контейнерів) штрафуватимуть на 2550 грн.

№7. ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ'ЯЗОК
І ПОШТОВІ ПОСЛУГИ

З 1 січня граничні тарифи на стаціонарні телефони підвищаться в середньому
на 8,3%. Відповідно до вказаних на сайті
компанії даним, у рамках базового тарифного плану станеться зростання місячної
плати з 62 до 68 грн в містах і з 54,57 грн до
63 грн в селах та селищах.
Також з 1 січня " Укрпошта" підвищила
тарифи на пересилку поштових відправлень в межах України на 12,3%, а за кордон
- на 43,2%. В цілому підвищення граничних
тарифів на універсальні послуги поштового
зв'язку очікується в середньому на 16%.
У кінці грудня президент Петро Порошенко погоджував одну з найскандальніших норм Податкового кодексу - обкладення додатковими митами посилок з-за
кордону. Це завдасть сильного удару по
невеликих інтернет-магазинах, які перепродували товари з Китаю дешевше, ніж
їх більш крупні конкуренти.
Крім того, значно обмежені і приватні (не оптові) замовлення з Піднебесної:

№10. СУДОУСТРІЙ

Набули чинності і деякі положення судової реформи. Так, з 1 січня представляти інтереси громадян в апеляційному суді
може тільки адвокат. А президент втратив
право ліквідовувати і створювати суди. Тепер це робиться тільки окремим законом.
Самі суди чекає масштабна реструктуризація: створюватимуться окружні суди,
об'єднуючі два-три райони. Критики реформи вважають, що в результаті такої
реорганізації людям, щоб добитися правди, доведеться їздити в сусідні райони за
багато кілометрів від своїх осель. Правда,
чиновники обіцяють, що в кожному районному центрі залишиться канцелярія,
при цьому судді прийматимуть рішення
тільки в окружних судах. Районні суди в
містах також укрупнюватимуться.

ВІТАЄМО!

На Новий 2018 рік відсвяткував своє 95 річчя один із старійшин соціалістичного
руху на Херсонщині, беззмінний керівник первинної організації партії
с. Федорівка Білозерського району

Микола Якович ГУДИМ
Соціалістична партія України ще тільки народжувалась, а Микола Якович уже
гуртував людей на підтримку і утвердження соціалістичної ідеї на Херсонщині. Очоливши сільську первинну організацію,
він став не тільки провідником соціалістичних ідей, але й активним організато-

ром відстоювання прав односельців. Завдяки його старанням вдалося провести
газифікацію села Федорівка, повернути
сільській громаді вкрадений у неї водогін. Микола Якович і понині невідступно і
безкомпромісно відстоює законні права
місцевих земельних пайовиків.

Міцного здоров’я Вам, шановний ювіляре, довгих-довгих років
життя, любові, поваги, шанування рідних та друзів.
Херсонська обласна рада
політичної партії “Олександра Мороза
“За правду і справедливість”

чуття безвиході. Раніше
у невибагливого електорату була хоч ілюзія вибору : якщо не Ющенко,
то Янукович, якщо не
Янукович, то Юля, і так
далі. Сьогодні ж в масовій
свідомості людей практично увесь політичний
спектр забарвлений в коричневі тони різних відтінків сірості, а вся наша
"демократія"
зводиться
до того, що з усього цього
убозтва ми маємо право
вибрати "найменше зло".
Тут мені мимоволі згадується прапорщик Дауерлінг з "Пригод бравого
солдата Швейка", який
теж надавав своїм підлеглим "свободу вибору".
Підходячи до солдата,
він звичайно говорив:
"Вибирай, слон: або в
рило, або три дні строгого арешту"?. Якщо солдат
вибирав три дні строгого
арешту, то Дауерлінг все
одно давав йому "згори"
ще двічі в морду і додавав у вигляді пояснення:
"Боїшся, боягуз, за свій
хобот, а що ти робитимеш, коли заговорить
важка артилерія"?. У
цьому, на мій погляд, і
полягає суть нинішнього політичного моменту
в Україні: кого не вибери
з розпіарених політиків і
партій - все одно отримаєш "в морду".

Олександр МИХАЙЛОВ

Незважаючи на всі зусилля провладних українських
ЗМІ, що співають під дудку діючого режиму, в країні
все-таки залишилася достатня кількість громадян, які
зберегли здатність адекватно сприймати дійсність.
Про це, зокрема, свідчать останні опитування
соціологічного Центру Разумкова.
Згідно з цими дослідженнями, супротивників
реформ, які були прийняті
або заплановані владою в
2017 році, поки що налічується значно більше, чим
прибічників цих антинародних і неконституційних перетворень. В той же
час, варто відмітити і явні
успіхи дурманячої урядової пропаганди.
Для ілюстрації візьмемо
хоча б медичну реформу,
яка однозначно приведе до масового закриття
медустанов і скорочення медиків, і переведе на
платну основу практично усю серйозну медичну допомогу. Так от, за ці
"покращення"
сьогодні
виступають більше 21%
українців. Врахувати, що
впровадження медреформи стане справжнім геноцидом українського народу, то 21% - це дуже багато.
Аналогічно і з скандальною реформою освіти, яка
спочатку задумана для
масового закриття шкіл і
скорочення учителів, а у
результаті приведе до повної дебілізації підростаючого покоління. До цієї
реформи позитивно відноситься вже кожен четвертий українець (26%).
Як видно з приведеної інфографіки, значна кількість прибічників налічується і у інших "реформ",
єдина мета яких - узурпація влади і пограбування
народу.
Звертає на себе увагу
і високий відсоток тих,
кому "все одно" та "важко
відповісти". Це свідчить
про найвищий рівень соціальної дезорієнтації та
апатії, коли люди вже настільки заплуталися в усіх
цих політичних чварах,
розчарувалися в якихось
позитивних змінах, що
просто махнули на все рукою - за принципом "будь,
що буде".

Якщо проаналізувати
усі останні соціологічні
дослідження і виразити
їх суть одним реченням,
то практично все доросле населення України
твердо упевнене: у владі
суцільні злодії, сволота
та покидьки. Особливість
теперішнього
моменту
полягає лише в масовому
усвідомленні того факту
(для багатьох українців
це стало несподіваним
відкриттям), що і в парламентській опозиції зібралися такі ж злодії, сволота і покидьки : рейтинги
опозиційних політиків і
партій практично не відрізняються від рейтингів
правлячої верхівки. І це
закономірно в країні, де
всі пануючі висоти на політичному (у тому числі
- "опозиційному") Олімпі
зайняли олігархічні сили,
а лівий рух практично
зведений нанівець.
Втім, ця картина спостерігається вже давно,
але ще ніколи не було
такого безмежного від-

ВІДНОШЕННЯ ДО РЕФОРМ
Питання: "Враховуючи ту інформацію,
яку Ви маєте, яким є Ваше відношення
до таких реформ"? (% опитаних)
Позитивно

11,7

Негативно

26,0

Все одно

15,0
6,9

21,2

Важко відповісти

16,3
6,9

19,9

11,7
56,9

41,8

Освіти
22,5 14,6
10,5
52,3

Земельна

Медицини

26,3
11,9

12,6

49,1

Судова

56,9

Пенсійна

25,7
12,0

12,4

49,9

Масова приватизація
держпідприємств
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ДОРЕФОРМУВАЛИСЯ…
“За правду і справедливість”

Україна: ми зараз живемо бідніше, ніж в 90-му році минулого століття.

ПРИХОВАНЕ ГОЛОДУВАННЯ - НОРМА ДЛЯ БІЛЬШОСТІ УКРАЇНЦІВ
Олександр ПОЛУЯНОВ

Соціологічні опитування свідчать при оцінюванні реформ питання
матеріального добробуту впевнено
вийшло на перше місце серед українців.
Характерно, що попередні два роки
головним питанням наші співгромадяни
вважали боротьбу з корупцією. Експерти
пояснюють: боротьба з корупцією - це,
швидше, пріоритет для середнього
класу, а ось виживання і доступні
ціни - вимога бідного суспільства. За
опитуванням компанії Nielsen, навіть
страх перед війною на Сході вже не так
лякає людей, як убогість і невпевненість
в завтрашньому дні.
Незважаючи на підвищення мінімальних зарплат і пенсій, зростання цін
продовжує шокувати українців - товари
і послуги дорожчають практично кожен
місяць. Причому, у виробників і торговців постійно знаходяться аргументи,
щоб виправдати перегляд цін - якщо не
росте курс долара, то обов'язково підвернеться якась надзвичайна подія: будь
то африканська чума свиней, зростання
цін на світових ринках, несприятливі
погодні умови і так далі .
"В результаті більшість продуктів харчування в Україні вже наздогнали, а то
й перегнали за ціною аналогічну продукцію в східній Європі, незважаючи на
колосальну різницю в дохід громадян", говорить глава асоціації постачальників
торгових мереж Олексій Дорошенко.
Вичерпавши усі можливості економити на чомусь іншому (прості українці вже майже не купують автомобілі,
побутову техніку, меблі, набагато рідше
роблять обновки, не їздять у відпустки, відмовляють собі в лікуванні та ін.)
людям доводиться все більше урізувати
себе в харчуванні.
У цьому плані велике підґрунтя для
роздумів дає текст нещодавно зареєстрованого законопроекту № 7420-1
(про зниження ПДВ на деякі види сільгосппродукції), який опублікований
на сайті Верховної Ради України. У пояснювальній записці до цього документу говориться, що за підсумками
2016 року (за 2017 даних доки немає)
українці в середньому споживали м'яса
і м'ясопродуктів майже на 30% менше,
ніж це рекомендовано Українським НДІ
харчування. По молоку і молочних про-

ПРО ОФІЦІЙНИЙ
ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ
В 1700 ГРН НЕ ВАРТО
НАВІТЬ ГОВОРИТИ, АДЖЕ
ФАКТИЧНИЙ ПРОЖИТКОВИЙ
МІНІМУМ, ЯКИЙ ЩОМІСЯЧНО
РОЗРАХОВУЄ МІНІСТЕРСТВО
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПО
ІСНУЮЧИХ ІНСТРУКЦІЯХ І
НОРМАХ, СЬОГОДНІ СКЛАДАЄ
4023 ГРН. ПРИЧОМУ, В ЦЮ
СУМУ НЕ ВХОДИТЬ ОПЛАТА
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ
ПОСЛУГ, А ТАКОЖ ВИТРАТИ НА
ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я І ОСВІТУ.
дуктів "недобір" склав 38,1%, по яйцях 22%, і так далі.
Автори законопроекту цілком резонно
зв'язують це з неухильним зростанням
цін на продукти, яке стабільно випереджає зростання реальних доходів населення. В зв'язку з цим вони пропонують
знизити ставку ПДВ до 10% для м'яса,
молока і яєць, щоб хоч би таким чином
стабілізувати ціни і зробити ці продукти
доступнішими для населення. В якості
ще одного аргументу автори законопроекту також приводять порівняльну таблицю споживання основних продуктів

харчування, з якої виходить: за роки незалежності українці стали харчуватися
набагато гірше, ніж навіть в неблагополучному (в порівнянні з серединою
1980-х) 1990-му році. Так, в порівнянні з
1990-м, в 2016 році українці в середньому споживали м'яса і м'ясопродуктів на
17,3% менше, молока - на 36,4%, яєць - на
16,8%, риби - на 17,7%, і т.д.
"Надані дані чудово ілюструють, що
Україна - єдина з країн колишнього Союзу, яка за роки незалежності так і не
змогла вийти на рівень споживання 90го року : ми зараз живемо бідніше, ніж в
90-му році. А якщо комусь здається, що
мобільні телефони, поширені всюди, це ознака багатства, то не треба технічний прогрес використовувати в якості
механізму порівняння. Якраз якість
харчування - найоб'єктивніший показник. І ми бачимо, що за час незалежності єдине, що українці стали споживати
набагато більше - це соняшникова олія
і рослинні жири", - зазначив в зв'язку з
цим експерт Фонду громадської безпеки
Юрій Гаврилечко.
І дійсно, оскільки в Україні скасова-

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

“РЕВА-ІНФОРМБЮРО” ПОВІДОМЛЯЄ:
ПРО СУБСИДІЇ

Міністерство соціальної політики зменшить розмір субсидій на оплату житловокомунального господарства за рахунок
змін в порядок розрахунку. Про це заявив
міністр соціальної політики Андрій Рева в
інтерв’ю виданню Реаліст.
Він зазначив, що зараз домогосподарство в середньому платить менше 10% свого сукупного доходу, а деякі сім’ї – навіть
менше, ніж до підвищення тарифів.
“Я вважаю, що відсоток оплати повинен
бути трошки більше. Але це не означає, що
ми будемо міняти формулу. Формулу ми
міняти не будемо. А ось розрахункові одиниці ми, звичайно, змінимо. Як? Ми подумаємо. Щоб десь в районі 12-15% домогосподарство платило “, – підкреслив А.Рева.
За словами міністра, це питання можуть
розглянути вже в цьому році, адже мінімальні зарплати вже підвищили.

“Відсоток кількості одержувачів субсидій буде знижуватися природним чином.
При підвищенні доходів відсоток оплати,
який формула показує, буде збільшуватися. Коли їхні доходи будуть рости швидше,
ніж підвищуватися тарифи, кількість субсідіантів буде зменшуватися. Це природний
шлях”, – заявив А.Рева.
Відзначимо, що середній платіж за ЖКГ
в січні з урахуванням субсидій для 2-кімн.
квартир склав 1100-1500 грн. Якщо це менше 10% доходу домогосподарств, як стверджує А.Рева – виходить, що середній дохід
українця зараз становить 11-15 тис. грн. в
міс.
Державна служба статистики повідомляє, що середня зарплата в Україні – 5183
грн.

ПРО ДЕРЖАВНУ ВИГОДУ

Міністр соціальної політики України Ан-

дрій Рева у інтерв'ю РБК-Україна заявив,
що державі просто невигідно забирати у
людей житло за борги по комунальних послугах.
Далі пряма мова міністра: "Ми створимо додаткові проблеми, тому що далі таку
людину потрібно соціально захистити, де
тут вигода? Тому я хотів би усіх заспокоїти:
ніхто, з точки зору житла у людини за борги по комунальним послугам забирати не
буде"- підкреслив Рева.
Ви тільки вдумайтеся, який страшний
цинізм! Він не забиратиме у людей квартири за борги тільки тому, що йому це невигідно. Виходячи з такої логіки, очолюваному Ревою міністерству (соціальної політики
– ред.) просто плювати на тисячі людей,
викинутих на вулицю. Головне це вигода,
люди для них – ніщо…
ЯК ЛЮДЯМ ВИЖИВАТИ?!

ні Державні стандарти на виробництво
продуктів харчування, маса продуктів
і напівфабрикатів, які раніше виготовлялися за стандартами з м'яса, молока,
інших якісних, натуральних продуктів,
зараз готуються з трансжирів - на основі пальмової та інших олій. В результаті українці стали споживати набагато
більше дуже шкідливий для здоров'я
жир. При цьому білків тваринного походження в раціоні наших співгромадян
катастрофічно бракує. "Навіть картоплі,
про яку дуже часто говорять, що ми її переїдаємо, ми споживаємо на 35% менше,
ніж треба згідно з фізіологічними показниками людини. Маса хвороб виникає саме через неякісне і незбалансоване
харчування", - вважає Юрій Гаврилечко.
І хоча українська влада постійно "козиряє" тим, що в країні росте мінімальна
зарплата, але насправді навіть після підвищення (до 3723 грн) її і близько не вистачає для задоволення фізіологічних
потреб людини. Судіть самі: після вирахування податків у людини залишається
"чистими" трохи менше за 3 тисячі - і на ці
гроші вона повинна сплатити "комуналку", харчуватися, лікуватися, одягатися та
ін. В той же час фактичний прожитковий
мінімум, який щомісячно розраховує Міністерство соціальної політики по існуючих інструкціях і нормах, сьогодні складає
4023 грн. Причому, в цю суму не входить
оплата житлово-комунальних послуг, а
також витрати на охорону здоров'я і освіту.
Про офіційний прожитковий мінімум в
1700 грн не варто навіть говорити - це абсолютно абстрактна величина, що не має
нічого спільного з реальністю.
На жаль, при нинішній економічній
політиці найближчими роками кардинального поліпшення ситуації чекати не
варто. За оптимістичними прогнозами
МВФ, до 2022 року зростання номінальних доходів українців складе 37%, а реальних - не перевищить 20%. Це означає,
що в 2022 році рівень життя ледве досягне
рівня 2011 року. За іншими підрахунками вітчизняних експертів, при нинішніх
темпах зростання ВВП (після шокуючого
обвалу економіки в 2014-2015 роках), рівня 2013 року ми досягнемо тільки через
20 років. Як мовиться, коментарі зайві.

ДО РЕЧІ
Рівень інфляції в Україні за підсумками 2017 виявився найвищим серед країн
Європи і СНД. Навіть за явно заниженими офіційними даними, споживчі ціни в
Україні з початку року виросли на 13,6%
(незалежні експерти називають цифру,
удвічі більшу), тоді як середній показник
зростання цін в Європі складає 2,6%, в
країнах СНД - 6,7%.

CУМУЄМО
Чернігівський обласний комітет
Соціалістичної партії України з
глибоким сумом сповіщає, шо на
66-му році пішов з життя член партії з
2001 року

Олексій Сергійович
ДАНИЛЕНКО-АЛЄКСЄЄВ
Він тривалий час очолював НовгородСіверську районну організацію СПУ, був
відданим партійцем та небайдужою людиною. Прикладав багато зусиль в роботі по соціальному захисту населення,
постійно знаходив час для спілкування,
донесення соціалістичних ідей до своїх
сусідів, друзів, ветеранів.
Висловлюємо щирі
співчуття рідним
та близьким
Олексія Сергійовича.
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Кадры и бюрократия – близнецы братья! Кадры,
являются подлинной ахиллесовой пятой нашей энергетической общественности

ТОЧКА ЗОРУ

ТРИ ИСТОЧНИКА И ТРИ СОСТАВНЫЕ
ЧАСТИ НАШИХ НЕСЧАСТИЙ
Віталій 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 «Сублимация 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

(Окончание, начало в №№51,52 за 2017 г.)
ВТОРОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ, НО
НЕ ПО ВАЖНОСТИ, ЯВЛЯЮТСЯ
КАДРЫ И БЮРОКРАТИЯ.

Кадры и бюрократия – близнецы братья! Кадры, которые, как
известно, решают всё (но только
для своих, что менее известно),
являются подлинной ахиллесовой пятой нашей энергетической общественности. Если в
прежние времена селекция и выращивание кадров, абсолютно
прозрачная кадровая политика,
номенклатурные требования,
исключающие и случайность и
родственные связи, гарантировали и преемственность традиций, и необходимую квалификацию, были обязательными
требованиями для исполнения,
то ныне они поруганы, забыты и
выброшены за борт.
В связи с выработанным
принципом партийных квот
плюс необходимостью пристраивания как родственников, так
и близких людей на хлебные (по
их пониманию) места, началась
полная кадровая вакханалия,
пагубные последствия которой
придётся расхлебывать долгие и
долгие годы и десятилетия с непредсказуемыми, как принято
говорить, последствиями.
А пока каждый вновь назначенный начальник, считает
своим долгом устроить полный
кадровый разгром во всех отделах и департаментах. Какие
цели при этом преследуются –
неизвестно, а то, что приходит в
голову – печатать невозможно.
Крайне деликатная, многолетняя селекция, воспитание,
подготовка и аккуратное продвижение по служебной лестнице заменяются абсолютно
непредсказуемыми спонтанными кадровыми решениями. Зафиксированы даже случаи, ког-

да в трудовой книжке первая
запись – министр. Ну, какой из
такого кадра министр – не трудно представить.
Естественно, добром все это
не кончится и, когда наступят
критические дни, к сожалению,
страдать придется буквально
всем и долго. Кадровый дефицит – самый опасный, ибо его
невозможно устранить в одночасье.
Поскольку случайные люди
не разумеют дело, то они заменяют конкретную работу
всевозможными
бюрократическими ухищрениями, дабы
имитировать бурную деятельность,
продемонстрировать
свою значимость и необходимость. Начиная с перманентных
совещаний и заканчивая выпуском никому не нужных бумаг,
часто еще и безграмотно оформленных. Таким образом рождается махровая бюрократия, самодостаточная, самодовольная
и крайне злокачественная. Истины ради необходимо сказать,
иногда встречаются и грамотные кадры в среде бюрократов,
многоопытные и озлобленные.
И они могут подготовить такой
документ, что его исполнение
или в принципе невозможно,
или приведет к последствиям,
сравнимым со взрывом атомной
бомбы. Это сознательные враги,
и с ними необходимо поступать
как с врагами, но выявить их
чрезвычайно сложно.
Для энергетической отрасли
складывающееся
положение
с кадровым голодом абсолютно нетерпимо, чрезвычайно
опасно, а как с ним бороться и
справиться – мне непонятно. И
страх перед последствиями все
нарастает. Кажется вполне реальной ситуация, когда скажут-

В УРЯДІ РОЗПОВІЛИ…
ПРО ЗАРПЛАТИ

Восени 2018 року середня зарплата в
Україні може сягнути 10 тисяч гривень. Про
це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.
"Це реальні цифри... Станом на листопад
2017-го року середня зарплата вже становила близько 7,5 тис. грн. Це при мінімальній
зарплаті 3200 грн. Вже зараз ми з 1 січня
підвищили на 18% заробітну плату. Я переконаний, що станом на вересень (2018 року
– ред.) середня зарплата може досягнути 10

ся пагубные последствия потерянной перспективы развития
отрасли. Это следствие низкой
квалификации персонала высшего уровня ответственности.
А далее развитие ситуации несложно представить: некому
проектировать
электростанции, ЛЭП, строить, монтировать, налаживать, эксплуатировать и ремонтировать блоки,
ликвидировать аварии и так
далее. И это последствия низкого профессионализма уже соответствующих уровней ответственности. Картина жуткая,
но мы движемся в этом направлении уверенно, и совершенно непонятно – как свернуть с
этой порочной дороги, никакая
дорожная карта не поможет!

ТРЕТЬЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЧАСТЬ – ЭТО РАВНОДУШИЕ.

(Равнодушие по словарю Ушакова – состояние безучастное,
лишенное интереса, пассивное
отношение к окружающему).
Оно способно погубить любые,
самые необходимые и благие
намерения. Начиная с бессмертного утверждение насчет
«хаты с краю» и заканчивая таким же «мне, что, больше всех
надо?». Между этими утверждениями комфортно расположился и махровый конформизм, который удобно путать
с железной дисциплиной, и не
оказание элементарной помощи остро нуждающимся в ней,
и скромное желание не замечать всякие безобразия, потому
как опасно, и толерантность ко
всяческим извращениям, которая хорошо маскируется под
демократию, и политическая
пассивность и многие, очень
многие, но хорошо известные
нам явления.

Сущность ныне практикуемой демократии весьма просто
формулируется: вы говорите
(болтайте), что хотите, а мы будем делать (грабить), что и как
пожелаем. И в основе такой процедуры лежит только равнодушие. Нельзя делать равнодушный вид, что общественность
не знает, что кадр живет не по
средствам и не на свою зарплату, прикрываясь принципом,
что нехорошо считать деньги в
чужом кармане, понимая, что
несравненно хуже воровать. Это
не призыв к доносительству,
а обращение к компетентным
органам качественно и своевременно исполнять свои прямые
обязанности, свято соблюдая
принцип главенства закона перед всеми.
Жалко, что классики ограничили наши возможности
только тремя источниками и
составными частями. Непонятно, куда отнести рыночные отношения, которые вносят свой
неповторимый вклад и колорит
во все наши несчастья, когда
многие искренне считают, что
все покупается и продается и
дело только в цене; частную
собственность на средства производства, когда одни владеют
электростанциями, а другие
должны отвечать за их работу,
не имея никакой возможности
для модернизации и даже приличного ремонта.
Предлагаю для полной ясности отнести подобные дефиниции к источнику всех источников и составных частей
и назвать это явление лютым
словом истинного родителя
всех наших невзгод и несчастий
– господин капитализм.
Учитывая все вышеизложенное и недосказанное, можно
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сделать вывод, что мы знаем
больше, чем многим бы хотелось. В те времена, когда мы появились на предприятиях, скорее всего каждому определенно
сказали, что со своими знаниями мы представляем реальную
угрозу для общества, если немедленно начнем думать, что
мы инженеры. И началась кропотливая работа по переделке
щенков в инженеров. В настоящее время все в точности до
наоборот. Мы опять представляем опасность для общества,
по мнению некоторых власть
имущих, но потому что слишком много знаем того, как оно
должно быть на самом деле, а
не как есть в действительности.
Значит ли такое положение
вещей, что мы должны бросить дело, которому посвятили всю жизнь, на произвол и
прозябание? Отнюдь! На этом
этапе бытия многим из нас
суждено заниматься чисто просветительской деятельностью,
используя любые возможности,
чтобы донести до общественности наши знания и традиции,
даже, если она этого не хочет
слышать или не может понять.
И, прежде всего, убедить общественность, что мы этим занимаемся исключительно исходя
из государственных и моральных соображений, не претендуя ни какие-то должности или
вознаграждения. А если и есть
личная
заинтересованность,
то она немедленно сливается
с государственной, через профессиональную честь и еще
существующую совесть! Тогда возможно нас поймут и при
выводе в резерв блоков на длительный срок будут защищать
поверхности нагрева и консервировать их, целенаправлено
готовить энергетические кадры, которые будут знать, что
учитывать параметр потока
отказов – обязательно, потери в
сетях включать в тарифы – преступно, а выключатели на параллельных ЛЭП должны иметь
одинаковое быстродействие и
разрывную мощность отключений, вне зависимости от того,
кто и как выиграл тендер и какие фирмы их поставляют. И
многое, очень многое другое,
проверенное годами и десятилетиями, чему научили нас наши
великие предшественники и, к
величайшему сожалению, пока
не удается сделать нам! В этом и
только в этом потаённый смысл
изложенного.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР
тис. грн. І це не штучне регулювання урядом,
а чіткий і прогнозований економічний процес",– наголосив Розенко.
Віце-прем'єр також розповів, що у 2017 році
на 40–50% відбулося зростання (оплати праці
– ред), в першу чергу, у бюджетній сфері.
"Це зобов'язання уряду, там було найбільше зростання зарплат, і це соціально
справедливо: вчителі, лікарі, працівники
культури, соціальної сфери отримували невеликі зарплати... Ми продовжимо це зростання у 2018 році... Підвищується мінімальна зарплата, а отже всі посадові оклади всіх
бюджетників автоматично, плюс окремо

на 25% ми гарантуємо збільшення зарплат
освіті", – сказав Розенко
Він додав, що уперше за багато років
Україна увійшла в новий рік практично без
боргів по зарплаті бюджетникам.

ПРО БОРГИ

Україна в 2018 році повинна погасити 175
млрд грн заборгованості, з них на погашення зовнішніх запозичень буде спрямовано 61
млрд грн. Про це заявив заступник міністра
фінансів Сергій Марченко.
"Наступного року держава витратить 130
млрд грн на обслуговування існуючого дер-

жавного боргу, усього ми повинні погасити 175
млрд грн, з них на погашення зовнішніх запозичень піде 61 млрд грн", - сказав Марченко.
Відповідаючи на питання, скільки грошей
Мінфін планує позичити наступного року, чиновник відповів, що такі запозичення будуть
можливі тільки при сприятливій кон'юнктурі
ринку і вигідних умовах.
"Ходити випрошувати гроші ми не збираємося", - відмітив він. Варто нагадати, що
Уряд України схвалив новий список держав,
операції з резидентами яких контролюються в цілях трансфертного ціноутворення.
Про це повідомили в Міністерстві фінансів.
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“За правду і справедливість”

Гремят шальные грозы на востоке, и мирные не снятся людям сны…

НАША ПОШТА

ВЗОШЕЛ РОСТОК
НА ВЫЖЖЕННОЙ СТЕРНЕ

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Предлагаем маленький
цикл из подготовленного
к печати сборника
Владимира
Калиниченко «Росток
на выжженной
земле». Автор знаком
читателям газеты
своими прежними
публикациями.

То эпос зековский,
бессмертный, стало быть, –
ведь миллионы побывали в зонах.
Учились выживать, чтоб после – жить,
а не сажать цветочки на газонах.
Спасибо, Сан Исаич, за урок.
Вы правдой закаляли нам натуры.
Мы многое прочли,
и даже – между строк.
…А это ведь и есть Литература.
* Говорили на лагерном жаргоне.

***

…И было мне виденье не во сне:
на той земле, что минами изрыта,
слезами вдов и матерей умыта,
взошел росток на выжженной стерне.
Не кланяясь снарядам, он стоял –
как «киборги»,
бойцы аэропорта,
был символом достоинства оплота.
Он Украину олицетворял.

ДОЛЕЮ ОПЛАЧЕНІ
СЛОВА

***

В новій збірці Олександра Мороза «Долею оплачені слова»
вміщено вірші і переклади, створені в 2014-2017 роки.
В надзвичайно складний період сучасної Руїни шукаємо відповіді
на запитання: Чому так є? Чому ми такі? Що треба робити?
Ці питання турбують автора, він знаходить на них свої відповіді,
звертаючись до читача, намагаючись його переконати, що збереження України, людської гідності, захист Правди – совісна справа кожного і всіх разом.

ЗА СПРАВЕДЛИВУ
УКРАЇНУ!

В мозгу застой. В душе смятенье.
Строка блуждает в дебрях слов.
И забрело стихотворенье
в глушь заколдованных лесов.
Здесь тишина и сумрак чащи,
и привидений смутных рой.
Но видится все зыбко чаще,
так примерещится порой…
Я знал тайгу и тундру тоже.
Там, в заполярной широте
я веровал, что слово может
спасти судьбу, вести к мечте,
и стать залогом жизни новой.
А высший смысл, в конце концов,
он там: «В начале было Слово».
…Как много в мире первых слов!

***

Це видання, підготовлене Геннадієм Савосіним є авторським
продовженням публіцистичного часопису «За правду! За
народ! За Україну!»
В ньому більш детально визначаються практичні питання розбудови Соціалістичної партії України.
Більшість матеріалів присвячена людям праці, боротьбі за правду і
соціальну справедливість.

В октябре 2016 года в Москве на воротах
Музея Гулага повесили чучело лауреата
Ленинской и Нобелевской премий
А.И.Солженицына с табличкой «Предатель
Родины»…
Никаких последствий этот акт вандализма
в духе фашистской Германии времен
Гитлера не имел.
…Мы «Новый мир» прочли,
и онемел барак.
Не сравнивая беды и заботы,
Иван Денисович все втолковал нам так,
как мы уже давно «по фене ботали».*

***

Есть в мире и вулканы, и цунами,
и ураганы…
Как же им не быть?
Вся ненависть, накопленная нами,
в стихиях гневных продолжает жить.
Непредсказуема слепая ярость
рабов и слуг, восставших на господ.
В тысячелетьях это повторялось
и повторится! Знаю наперед.
Ведь, возомнив себя венцом природы,
мы часть ее, ничтожная, увы.
Нарушив равновесие свободы,
куда важней заветной булавы:
все повторится. Это неизбежно.
…Девятый вал вскипает в глубине,
и грязь сметает силою безбрежной,
и корабли покоятся на дне…

***

Я телевизор отключаю сразу –
ты струн, в душе оборванных, не трожь!
Лукавы новости, насквозь фальшивы фразы.
В безверии страну колотит дрожь.
Гремят шальные грозы на востоке,
и мирные не снятся людям сны.
Бои в Донбассе третий год жестоки,
и гибнут чьи-то братья и сыны
от путинских снарядов, «Градов», «Смерчей».
…А без войны какой он, к черту, царь?
Захват чужих земель в России вечен,
как вечен и всемирный календарь.
Так разрослась империя в размерах.
Да длится давний спор: а кто первей?
Но, исключая редкие примеры,
все не везет России на царей!
То самозванец, то больной душою.
Пришел «в одном флаконе» тот и тот,
и правит он теперь страной большою
по принципу: «Народ-то все снесет…»
Царек без роду-племени. Кровавый.
И ждет его отнюдь не Божий Суд –
как Чаушеску и не только… Право,
ни армия, ни деньги не спасут.

ФОТОФАКТ

Их знали только в лицо…

КАК “ПОКРАЩАЛИ” НАШИ МИНИСТРЫ:
Глава МИД Украины
КЛИМКИН

2015

Глава Кабмина Украины
ГРОЙСМАН

2018

2015

Министр юстиции Украины
ПЕТРЕНКО

2018

2015

2018
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Положення місяця відіграє велику роль в існуванні всіх живих процесів
рослинного світу на Землі

ПОСІВНИЙ КАЛЕНДАР НА 2018 РІК
Положення місяця відіграє велику роль в існуванні всіх живих
процесів рослинного світу на Землі. Врахувавши фази місяця можна
заздалегідь підготуватися до нового посівного сезону, що дасть
хороший врожай влітку і восени.
ЯК ВПЛИВАЮТЬ ФАЗИ МІСЯЦЯ
НА РОСЛИНИ?

Науковці провели ряд досліджень, за допомогою яких було
виявлено, що вибравши сприятливий день для висаджування,
поливання, прополювання рос-

баклажани
болгарський перець
кабачки, патисони, гарбузи
редис, редька, дайкон
картопля, топінамбур
морква, буряк, цибуля
квасоля, горох, боби
кавун, диня
капуста цвітна, білоголова,
петрушка і салера коренева

Травень
Червень
6-8, 20-24,
4,7, 17-22
5,6,19-23
26,27
5-7, 20-24
5-8,19-27
6-8,18-23
6-9, 20-23
6,7, 19-22, 25-26
5-9, 17-22
7-8, 19, 22,
5-7, 20-23,
5-9, 17-22
4, 19-20, 22-27
24-25
25-26
18-20, 26,27 6, 15, 19-22, 24-26
4-7, 16-17,
5-8,19-22, 24,25 6-9,16,19-22
19-23
22-24
6-9, 19-25
5-8,16-21
20-24
5-7, 20-26
18-23
7-9,21-25
5-9, 19-24
4-6
4, 6-8, 17-20,
5-7, 19-20, 24-26
5-9, 19-24
22-24
19-23
5-8,20-24
6-7, 21-25
16-21
20-25
7-9,19-24
7,8,19-25
8,9 17-22
5, 6, 19-20, 23-25
7-9, 19-23
5-8, 19-25
7-9, 16-21, 25-26
1,2, 18-21, 23-25
5-8,20-26
4-7, 20-25
5,6, 19-22, 25-26

ДОСВІДЧЕНІ САДІВНИКИ, ЯКІ РОКАМИ
КОРИСТУЮТЬСЯ МІСЯЧНИМ КАЛЕНДАРЕМ
РЕКОМЕНДУЮТЬ:

Квітень

ДО РЕЧІ
Звичайно, дотримання посівного календаря
тільки частково сприятиме доброму врожаю.
А головною умовою при вирощуванні городніх
культур - праця людини, захист від хвороб та
шкідників, прополювання, поливання, встановлення опори…, саме від догляду за культурами і
залежить врожай.

▶ У фазі, коли місяць спадає, добрий врожай дадуть корнеплоди, а також розвивається коріння дерев та кущів.
▶ У фазі зростаючого місяця, добрий врожай дадуть ті
рослини, в яких плоди над землею.
▶ У фазі молодик і повний місяць, землю чіпати не можна: ні полоти, ні збирати, ні садити, ні поливати…

КРОССВОРД
1
3

4

2

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

16
18

17

19

20

22

21

23

24

25

26

28

29

30

31
32 33
35 36

15

27

34

37

38

39

40

41

42

43

44

По вертикали:
1. Плов. 2. Крах. 4. Аврал. 5. Аул. 6. Аут. 7. Икота. 8.
Осип. 9. Село. 10. Пан. 12. Зорро. 13. Отсек. 15. Акт. 16.
Мат. 17. Низ. 19. Микроскоп. 20. Нефертити. 24. Таврия.
25. Взлом. 26. Ахилл. 27. Сериал. 33. Анатом. 34. Прикол. 36. Каблук. 37. Вокзал. 38. Осмотр. 39. Есенин. 41.
Жор. 42. Кар.

ПОСМІХНИСЬ ТА ПОДУМАЙ
Вопрос армянскому радио:
- Где сейчас находится
Арсений Яценюк?
- Точно не знаем, но кролик
всегда там, где есть капуста.

Поймал Максим Галкин
Золотую Рыбку, а она ему
тихо сказала:
"Иди ... Иди... у твоей
старухи уже все есть!"

БАБУШКИНА АПТЕКА

МЕД + КОРИЦА

Все люди пристегивают
ремень безопасности с
мыслью: "Вдруг авария!"...
И только наши с мыслью:
"Вдруг менты!"

Это сочетание меда и корицы, которое используется
в качестве народного средства, на протяжении 1000 лет.
Лечебные свойства меда и корицы делают это сочетание
идеальным для лечения множества проблем.
Оно активно используется при лечении инфекций желчного пузыря, сердечно-сосудистых заболеваний, высокого
уровня холестерина, простуды, гриппа, а так же артрита.
Как использовать мед и корицу для лечения различных
заболеваний?
Сочетание меда и корицы может быть использовано
различными способами. Вот несколько рецептов, которые
можно использовать.
Сердечно-сосудистые заболевания. Этот рецепт довольно вкусный! Вы просто должны намазать медом и корицей
ломтик хлеба на завтрак. Это снизит уровень холестерина
и предотвратит остановку сердца.
Высокий уровень холестерина. Возьмите 2 столовые
ложки меда и добавьте 3 чайные ложки корицы. Добавьте
смесь в стакан воды. Наслаждайтесь напитком по утрам,
чтобы снизить уровень холестерина на 10% всего за 2 часа.
Инфекции желчного пузыря. Возьмите 1 стакан кипяченой воды и добавьте 2 чайные ложки корицы и 1 столовую
ложку меда. Выпивайте один раз в день и инфекция пройдет.
Артрит. Для лечения хронического артрита, вы должны
принимать мед и корицу в различном сочетании. Начните
выпивать 1 стакан воды, смешанной с 2 столовыми ложками меда и 1 столовой ложкой корицы. Насладитесь напитком два раза в день и попрощайтесь с артритом.
Укрепление иммунной системы. Сочетание отлично работает, чтобы защитить организм от вирусных и
бактериальных инфекций. Просто потребляйте эту комбинацию каждый день, чтобы стимулировать иммунную
систему.
Простуда. Возьмите 1 столовую ложку меда и смешайте с
1 чайной ложкой корицы. Принимайте эту смесь два раза
в день, чтобы избавиться от простуды, заложенности носа
и хронического кашля.

ХРУСТ В СУСТАВАХ.
В ЧЕМ ПРИЧИНА?
На первый взгляд безобидное явление, но с течением
времени оно может перерасти в очень серьезные
заболевания, такие как артрит или артроз. Хруст является
предвестником разрушения суставов.

▶
▶
▶
▶
▶

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
3. Катапультирование. 10. Пострел. 11. Вздох. 14. Теорема. 18. Непал. 19. Матроскин. 21. Апорт. 22. Кит. 23. Зет.
25. Водка. 28. Надрез. 29. Хмелек. 30. Кресло. 31. Летчик. 32. Марпл. 35. Яков. 38. Отел. 40. Апокалипсис. 41.
Железнодорожник. 43. Дракула. 44. Проныра.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
3. Аварийная «стрельба» пилотом. 10. «Наш
... везде поспел». 11. Реакция легких на нелегкую
жизнь. 14. Пифагор придумал, а мы - доказывай!
18. Страна снежного человека. 19. «Кошачья»
роль Олега Табакова. 21. «Ищи» - «шерш», «стой»
- «тубо», а как будет «принеси»? 22. Млекопитающее, которое умеет делать фонтан. 23. «Молния»
из латиницы. 25. Жидкая, но крепкая. 28. Борозда от скальпеля. 29. Легкое опьянение (разг.). 30.
Стул-театрал. 31. Девушки у него на втором плане.
32. Старая дева леди Джейн, отличавшаяся далеко
не женской логикой. 35. Коммунист Свердлов. 38.
Роды у Буренки. 40. Самый пессимистический прогноз для человечества. 41. «Путевый» работник. 43.
Титулованный кровопийца. 44. Ловкач, умеющий в
любом заборе найти лазейку.
По вертикали:
1. «Гвоздь» узбекского стола. 2. Слово, которого
боятся все банкиры. 4. Штурмовая работа «за просто так». 5. Вотчина аксакалов. 6. Ситуация, в которой футболисты пытаются найти мяч на трибунах. 7.
Судорожное сокращение диафрагмы после еды всухомятку. 8. «Хриплое» имя. 9. Ни к нему, ни к городу.
10. Изобретение свирели приписывается этому греческому богу. 12. «Лисица» среди мстителей. 13. Кусок подводной лодки. 15. Важнейшее действие, имеющее широчайший диапазон, от театрального до
полового. 16. Трехэтажные выражения. 17. Расположение дна бутылки относительно горлышка. 19. Прибор, позволяющий проникнуть в интимную жизнь
микробов. 20. Теща Тутанхамона. 24. «Крымский»
псевдоним «Запорожца». 25. Открытие, совершенное с помощью фомки. 26. Герой с хилой пяткой. 27.
Продукция телевизионного мыловарения. 33. Специалист по всем нашим внутренностям. 34. И место
стоянки, и острая шутка. 36. Простейшее средство
возвыситься. 37. Место встреч и расставаний. 38.
«Обозрение» у врача. 39. Поэт, просивший у Джима
лапу. 41. Ажиотаж вокруг наживки. 42. Мультипликационная Ворона, сказав это слово, превратила
Котенка с улицы Лизюкова в Бегемота.
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Эти 2 ингредиента есть на любой кухне! Возможно, вы
слышали о многих домашних средствах, которые полезны
и помогают оставаться здоровым. Так вот мы сегодня
поделимся рецептом удивительного средства, которое
рекомендуется диетологами и специалистами.

лин, можна значно збільшити
врожай.
Завдяки цьому місячному календарю
можна максимально
ефективно розпланувати роботи
з рослинами і почати новий городній сезон.

Назва культури
Лютий
Березень
цибуля на перо, петрушка, селера
6,7,21-25
листкова, кріп, салат
огірки
7-9, 20-23
томати
9,10, 18-20 5,6, 19-23, 25-27

ДОМАШНІЙ КЛУБ

Когда говорят, что у нас
в стране скоро всё наладится, у меня тут же возникает вопрос: "С чего бы это
вдруг?"

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ХРУСТА:

малоподвижный образ жизни;
заболевания печени и желчного пузыря;
заболевания почек;
нарушение биомеханики;
травмы.

САМЫЕ ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ:

Петрушка. Измельчите один стакан корней, залейте 0,5
л. горячего молока, настаивайте в термосе ночь. Утром
вылейте содержимое термоса в тарелку, перемешайте,
остудите и съешьте в 3 приёма — утром, днем и перед сном.
Курс 10-12 дней.
Корни сабельника болотного и калгана. 200грамм сухих
корней сабельника и 100гр сухих корней калгана погрузить в 3х литровую банку и залить либо спиртом либо
водкой либо самогоном . Настаивать в темном месте в течении 28 дней ,периодически сбалтывать. После того, как
настоится: пить по 1ч.л. 3 раза в день. И натирать этой же
настойкой не только больные участки , но и все суставы.
Желе. 1 ст. л. желатина залейте стаканом воды, оставьте
для набухания на час. Подогрейте, не доводя до кипения,
до полного растворения. Добавьте по вкусу любое варенье,
размешайте. Вылейте в формочки, поставьте в холодильник для застывания. Улучшение вы почувствуете через 1-2
недели: пройдёт хруст, скованность движений.

И ПОМНИТЕ, БЕРЕЧЬ СУСТАВЫ НУЖНО СМОЛОДУ.
ЧАЩЕ ГУЛЯЙТЕ, КАТАЙТЕСЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ,
ПЛАВАЙТЕ, ЗАЙМИТЕСЬ ЙОГОЙ.
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“За правду і справедливість”

Неподалеку от центра городка находится один
из самых знаменитых барельефов той эпохи

Х-ФАЙЛИ

ЗАГАДОЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДРЕВНЕИНДИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

ПЕРЕДПЛАТА
íà 2018 ðiê

ТРИВАЄ

Наш щотижневик
“За правду і справедливість”
виходить на 8 сторінках
ВИДАВНИЧА ВАРТІСТЬ ГАЗЕТИ
НЕ ЗМІНИЛАСЬ – 2,00 ГРН. ЗА 1 НОМЕР!

60003
вартість передплати:

6

місяців

70,62 грн.

+послуги пошти

35,31 грн. 3
місяці

+послуги пошти

1

По материалам: Томас РИТТЕР,
http://paranormal-news.ru

місяць

Город Махабалипурам расположен в 58
км к югу от Мадраса, на почти пустынном,
славящемся своими белыми песками
побережье в индийском штате ТамилНаду. В этом местечке, насчитывающем
сегодня не более 12 тысяч жителей, нас
ждут бесчисленные археологические
редкости, представляющие огромный
интерес прежде всего с точки зрения
гипотезы о палеоконтакте.
Махабалипурам уже более двух тысячелетий тому назад был хорошо знаком финикийским, греческим и арабским купцам и мореходам. В VII в. н.э. его порт был
расширен и перестроен, а сам город стал
столицей царства Павалла. В VII—X вв.
н.э. город буквально процветал под властью царей династии Паваллы.
Славу этой династии принесли прежде
всего ее покровительство всевозможным
искусствам, а также воздвигнутые при
ней памятники сакрально-культовой архитектуры. Кроме того, в наши дни Махабалипурам считается колыбелью дравидической храмовой архитектуры на
южном побережье Индии.
Этот период, продолжавшийся почти
три века, закончился весьма неожиданным и загадочным образом. В X в. жители
внезапно покинули Махабалипурам. Сокровища древней архитектуры оказались
заброшенными и пребывали в забвении
вплоть до XVII в.
Одной из возможных (но не вполне проясняющих суть дела) причин подобного
ухода жителей с богатой и обжитой прибрежной полосы, по мнению археологов,
мог стать подъем уровня моря и связанное
с ним затопление части города. Местные
же жители, напротив, рассказывали, что
Махабалипурам был покинут по повелению «богов», и прежде всего — бога Шивы.
Многообразные связи с индийской мифологией и пантеоном индуистских божеств проявляются в Махабалипураме
и его окрестностях самыми различными
способами. Наибольшей известностью из
них пользуются храмовые здания и рельефы, созданные в правление Нарасимхавармана I (630—668 гг. н.э.). От прозвища этого
правителя — «Мамалла» (что означает «великий воин») город получил свое первоначальное название: Мамаллапурам.
Неподалеку от центра городка находится один из самых знаменитых барельефов той эпохи: изображение различных
мифических фигур, растений, птиц и

Щоб подивитися ролики
Олександра МОРОЗА на YouTube

в пошуковик пишемо українською мовою:
«За правду і справедливість»

19 серпня 2016 року
Міністерство юстиції
зареєструвало
політичну партію
“Олександра МОРОЗА
“За правду і справедливість”
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ДО
ИЧНА ІДЕЯ
СОЦІАЛІСТ
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.

животных, включая слонов, представленных в натуральную величину. Археологи
и историки давно спорят о том, является
ли этот громадный (длина его составляет
27 м, а высота — 9 м) фриз изображением
покаяния Арджуны или же речь идет о
картине мифического явления на земле
священной реки Ганг, описанного в эпосе
«Махабхарата».
Согласно этому изображению, а также
теории, благополучно сохранившейся и в
наши дни, Ганг возник из природной расселины в скалах. Справа от нее изображен
Шива, пропускающий прилив через собственные волосы и тем самым спасающий
мир от уничтожения в результате разгула
водной стихии. Но какая бы теория со
временем ни возобладала, это никак не
повлияет на притягательную силу этих
мастерски исполненных каменных изваяний.
На ближайшем склоне горы расположены сразу восемь мандапамов. Мандапам
— это древний пещерный храм, вырубленный непосредственно в толще твердых
скал. Внутри него находятся настенные
барельефы, изображающие сцены из индуистской мифологии.
Самый красивый из этих пещерных

храмов — мандапам Кришны. На его рельефах показано, как Кришна, используя
гору Говардхама в качестве своего рода
защитного экрана, спас своих пастухов и
стада овец от Индры, свирепого бога дождя и грозы.
Два из этих мандапамов остались незавершенными. Высказывалось предположение, что в данном случае речь идет
о моделях и попытках создания храмов
другого типа, характерных для южной
Индии. Установлено, что современные
статистические расчеты в области архитектуры в принципе мало чем отличаются
от древней практики.
Примером этого служит так называемая
школа скульптуры в Махабалипураме.
Это место служило своего рода древним
опытным полем — по крайней мере, к такому выводу приходят историки. Однако
вне поля их исследований оказывается
очевидная взаимосвязь между этими сооружениями и местными легендами, в
которых есть упоминания о технических
средствах и технологиях, применявшихся
при сооружении этих поразительных объектов.
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