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НЕЗРУЧНЕ СВЯТО ПЕРЕДПЛАТА
ЧОМУ КЕРІВНИКИ "АГРАРНОЇ НАДДЕРЖАВИ"
НЕ СВЯТКУЮТЬ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ?

Сьогодні вже насилу віриться, що ще декілька
десятиліть тому (на пам'яті поколінь, що нині
живуть) Україна була передовим центром
світової космічної науки та створених на її
базі технологій, аналогів яких тоді ще не було
в світі. Дивлячись на нинішню реальність, з
гіркотою розумієш: на скільки світлових років
- або, швидше, темних віків - віддалилася від
космосу, а головне - від лідируючих позицій в
науці та техніці - сучасна Україна.
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ТРИВАЄ
Наш щотижневик
“За правду і справедливість”
виходить на 8 сторінках
ГАЗЕТА ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

ВИДАВНИЧА ВАРТІСТЬ ГАЗЕТИ
НЕ ЗМІНИЛАСЬ – 2,00 ГРН. ЗА 1 НОМЕР!
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ХОЧЕТЕ СУБСИДІЮ? ВИ ЗАНАДТО ШИКАРНО ЖИВЕТЕ!
Безвідповідальна тарифна політика влади починає
приносити свої потворні плоди: кількість субсидіантів
безперервно збільшується, держбюджет не справляється
з виплатами, а населення нестримно нарощує борги за
"комуналку". Схоже, що "батьки нації" самі себе загнали
в глуху безвихідь: знижувати тарифи вони не бажають, а
відмінити субсидії - не можуть навіть при всьому бажанні,
інакше їх просто зметуть.
ПРОБЛЕМА НАЗРІЛА

Спершу відмітимо, що за
останні 13 років вартість комунальних послуг в Україні
зросла в 26 разів, і на сьогодні
ця стаття витрат з'їдає майже
40% бюджету середньостатистичної української сім'ї. Хоча
ще в 2004 році тарифи на газ,
світло, воду та опалювання у
нас були цілком доступними,

а по співвідношенню тарифів
до доходів ми були в найвигіднішому положенні в усій
Європі: в структурі сімейного
бюджету витрати на комуналку (і це без всяких субсидій)
не перевищували 5%.
Підвищивши до захмарних висот тарифи, держава
зобов'язалася
"допомагати"
населенню субсидіями. Ре-

зультати не змусили себе довго чекати: як з'ясувалося, для
багатьох українців "економічно обгрунтовані тарифи" виявилися не по кишені, і кількість субсидіантів стала рости
рекордними темпами:
2013 рік - 677 тисяч сімей;
2014 рік - 1,1 млн сімей
2015 рік - 4,8 млн сімей
2016 рік - 7,6 млн сімей
2017 рік - 8,1 млн сімей
"Сьогодні кількість субсидіантів в країні досягла практично 65%", - заявив днями
віце-прем'єр, глава Мінрегіонбуда України Геннадій
Зубко. Якщо врахувати, що в
Україні налічується близько
15 млн сімей, то 65% - це 9 млн
750 тисяч.

Що стосується інших громадян, яким субсидії не надаються, то вони стали нестримно нарощувати борги: якщо в
2016 році сукупний борг українців за житлово-комунальні послуги складав 17 млрд
гривень, то на кінець 2017-го
- близько 30 млрд, а до кінця
цього опалювального сезону вже 40 млрд гривень.
За словами експертів, якщо
так піде і далі, то це загрожує
крахом усієї комунальної сфери. У підприємств просто не
буде обігових коштів для закупівлі газу, комплектуючих,
виплати зарплат і підтримки
своєї життєздатності.
В той же час, виплата субсидій стала непосильною ношею

для дірявого держбюджету: в
2018 році на виплату житловокомунальних субсидій спочатку передбачалося виділити
55 млрд грн, але пізніше додали ще 15 млрд. В результаті
Верховна Рада затвердила бюджет на поточний рік з сумою
71 млрд грн на житлово-комунальні субсидії.
У цьому "конфлікті інтересів" між корумпованою владою і простими споживачами
є і третя сторона - міжнародні
кредитори, які вважають вказаний об'єм субсидій "недозволеною розкішшю" для такої убогої країни, як Україна.
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“За правду і справедливість”

Влада усіма своїми діями просто виштовхує українців за кордон

РЕЗОНАНС

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

В березні 2018 року відбувся з’їзд політичної партії
Олександра Мороза “За правду і справедливість”, на якому
одноголосно було прийнято рішення про перейменування
партії в “Соціалістичну партію Олександра Мороза”
Розглянувши низку питань, що стосуються
нинішньої соціально-економічної та політичної
ситуації в країні, з’їзд визначив невідкладні
завдання для активу. Вони, безперечно,
стосуються участі партії в згуртуванні людей
для відстоювання своїх прав, для припинення
свідомого руйнування держави нинішньою владою.

під час ближчих неминучих політичних кампаній та для
ідентифікації нашої партії серед населення і припинення спекуляцій довкола назви «соціалістична», з’їзд ухвалив рішення щодо перейменування партії. Тепер вона
має назву «Соціалістична партія Олександра Мороза».
Це повністю відображає суть і ставлення до політичного
процесу, розпочатого восени 1991 року. Процесу, до якого не мають жодного відношення різні псевдосоціалісти.

В зв’язку з потребою об’єднання позиції позапарламентських партій і громадських організацій, особливо

Партія зареєстрована Міністерством юстиції
України минулого тижня

ВИВИХ МОЗКУ
Олександр МИХАЙЛОВ

Судячи з усього, Петро
Порошенко вже настільки
увірував у власну велич
і непогрішність, що
навіть перестав критично
осмислювати те, що
говорить і робить. Мовляв,
народ і так "проковтне".
Суспільству постійно
нав'язуються маячні ідеї
в стилі "чорне - це біле":
офшори - це добре, високі
ціни на газ і електрику крок в Європу, корупція
- свідоцтво демократії і так
далі. Спроби дебілізації
населення вже увійшли до
системи.

ЗАЧИСТКА ТЕРИТОРІЇ ВІД
АБОРИГЕНІВ

ПОРОШЕНКО ПЕРЕМІГ
БЕЗРОБІТТЯ

Тепер ось виявилось, що і
масова втеча українських заробітчан за рубіж - це теж перемога євроінтеграції. Президент
Петро Порошенко заявив, що
трудова міграція - це зовсім
не втрата людського потенціалу і поглиблення страшної
демографічної кризи. Це не
свідоцтво відсутності перспектив для самореалізації людей
в Україні та їх відчайдушного
соціально-економічного становища. На думку гаранта, це
"інтеграція" в трудовий ринок
Європейського Союзу.
При цьому в самій Україні
"немає проблеми з безробіттям", тому що вітчизняні працедавці часто-густо скаржаться
на нестачу співробітників. Про
це заявив президент Петро Порошенко на розширеній урядовій нараді з питань децентралізації і регіонального розвитку у
Вінниці.
"Вже немає проблеми безробіття, є проблема з точністю
до навпаки. Зрозуміло, що це
середня температура по палаті
- десь людям ніде працювати,
а десь на кваліфіковану робочу силу полюють рекрутери, у
тому числі й іноземні", - підкреслив Порошенко.
За його словами, цьому сприяє підписання Угоди про асо-

Європі. І це в "столиці" українського націоналізму! Що ж
говорити тоді про інші регіони і
пануючі там настрої молоді?
Характерно, що така тенденція в середовищі молодих українців відображає настрій їх батьків. Соціологічні опитування
свідчать: більше половини українців, які мають дітей, хотіли б,
щоб їх нащадки вчилися, працювали і жили за межами України. У цьому сенсі львівське опитування серед студентів показує
лише те, що батьки нині свідомо
налаштовують своїх дітей на
еміграцію. Хоча, якщо дивитися
в корінь, найефективніше це робить сама влада, яка усіма своїми
діями просто виштовхує українців за кордон.

ціацію з ЄС, дія якої створює
вільний рух товарів, послуг, капіталів та робочої сили.
"Україна стає частиною європейського ринку праці. Це є
об'єктивним чинником - з цим
стикалися усі нові члени ЄС і
сусідніх країн. Але цей чинник
спонукає власників бізнесу і
топ-менеджмент збільшувати
зарплати в країні. Хочу сказати,
що тенденція дуже позитивна",
- сказав Порошенко.

ТЕНДЕНЦІЯ - ВТЕЧА

А тепер спробуємо поставити
усе це з голови на ноги, і подивитися на проблему об'єктивно.
Попри те, що за межами
України вже працює майже
половина працездатного населення, у тих громадян, хто
ще залишається тут, чітко простежується все та ж тенденція
- втеча. Практично усі соціологічні дослідження останніх років показують, що третина від
населення, яке залишилося,
має намір покинути батьків-

За оцінками польських експертів, в найближчі двадцять
років - при поточному рівні
зростання ВВП в 4-5% в рік - їм
знадобиться близько 10 млн.
трудових мігрантів. Половину
(тобто 5 мільйонів) вони мають
намір отримати з України.
Не можна скидати з рахунків
і Росію, де нині працює близько
трьох-чотирьох мільйонів українців. При цьому українська
влада постійно заявляє про
готовність розірвати усі відносини з РФ, ввести візовий режим,
Те, що Україна втратить ще 3-4
посилити правила
мільйони працездатних громадян
в'їзду українців на
(плюс, можливо, членів їх сімей) територію країниагресора і так далі.
це дрібниця, яку ніхто і не помітить.
Іншими словами,
Залишається лише одне питання:
перед нашими співхто ж залишиться тут, щоб
вітчизниками
на
наповнювати бюджет країни
повний зріст встане
банальний
вибір:
податками, а пенсійний фонд або назад додому в
відрахуваннями для оплати пенсій
убогість, або зміна
нинішнім людям похилого віку?
цивільного статусу
в гостях. Питання,
що саме виберуть
щину. Велика частина - наза- мільйони українців, працюючих
вжди. При цьому всього десять в Росії, - швидше риторичне. Тим
відсотків молодих людей у віці паче, що і пенсії там вище, і освіта
від 18 до 30 років має намір піс- для дітей трохи краща, і медиля роботи за кордоном повер- цина дешевша і якісніша. Те, що
при цьому Україна втратить 3-4
нутися додому.
Показове в цьому сенсі опи- мільйони працездатних громатування, проведене серед сту- дян (плюс, можливо, членів їх
дентів львівських вищих на- сімей) - це дрібниця, яку ніхто і
вчальних закладів. Вісімдесят не помітить.
Залишається лише одне пивідсотків опитаних має намір
назавжди покинути Україну з тання: хто ж залишиться тут,
тим, щоб жити і працювати в щоб наповнювати бюджет кра-

ЗАМАЛЬОВКИ
ДО ПОРТРЕТА
Німецька радіостанція
Deutschlandfunk
звинуватила Петра
Порошенка в тому,
що він займається
окозамилюванням,
замовчуючи розгул
корупції, а також
"заробляє на війні".
"Антикорупційний
закон,
який президент вніс до парламенту, не був схвалений Венеціанською комісією, ЄС, Міжнародним валютним фондом
(МВФ) і Всесвітнім банком,
тому що цей закон забезпечував самому президентові
контроль над боротьбою з корупцією", - говориться в повідомленні радіостанції.
Порошенку також докоряють
в тому, що він особисто заробляє на конфлікті, який триває
на південному сході країни. Як
повідомляє Deutschlandfunk,
тільки за останній час приватні підприємства президента
отримали державні замовлення у розмірі 800 тисяч євро, у
тому числі підряд на ремонт
фрегата у розмірі більше 400
тисяч євро.

їни податками, а пенсійний
фонд - відрахуваннями для
оплати пенсій нинішнім людям похилого віку? Адже при
таких розкладах, скоро на одного працюючого у нас буде
три-чотири пенсіонери.
Наслідки такої політики
очевидні: це як мінімум повна
деградація соціальної сфери
(медицина, освіта), а також якнайглибша криза пенсійного забезпечення і соціальних виплат.
Крім того, коли підійде черга
виходу не пенсію тих, хто зараз
оплачує пенсію нинішніх пенсіонерів, то їм вже і оплачувати
буде нікому. І ця ситуація стане
очевидною в найближчі п'ять
років, а то і раніше.
Так що прогнози вітчизняних демографів про те, що до
2040 року населення України
складатиме не більше 25 млн.
чоловік, мають усі шанси збутися. При цьому дві третини з
них будуть старші 50 років.
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Приходится констатировать: большинство наших дорог,
особенно в районах, стали настоящими дорогами смерти

РЕАЛІЇ

НЕ ДОРОГИ, А КАТАСТРОФА
Александр ПОЛУЯНОВ

Как журналисту со стажем, мне приходилось писать о дорогах не один, не два, и
даже не десять раз. Но если в былые годы
пишущая братия направляла острие своих
перьев на аварийное состояние каких-то
отдельных улиц (трасс), то сейчас гораздо
легче перечислить участки, где еще можно
ездить - без риска угробить машину или
здоровье. Приходится констатировать:
большинство наших дорог, особенно в
районах, стали настоящими дорогами
смерти, по которым не то, что ездить – ходить опасно. "У нас разбиваются даже велосипедисты. Садишься в автобус – и молишься, чтобы машина не перевернулась",
- пишет Наталья М. из Уманского района.
По ее словам, в некоторых селах автобусы
возят детей в школу по полям – так удобней и безопасней.
Даже закаленные в постоянной борьбе
с хроническим бездорожьем водители уже
хватаются за голову, с трудом подбирая
цензурные слова. Вот лишь самые безобидные комментарии, взятые из социальных сетей:
"Ходовую часть здесь убиваешь целиком. Путь отсюда один – на СТО", - пишет
Александр К. о своей поездке в Звенигородку.
"Дорога из Черкасс на Корсунь за зиму
рассыпалась в хлам. Даже владельцы автобусных маршрутов уже грозятся закрыть
рейсы из-за полного отсутствия дорог", комментирует ситуацию Вадим С.
"Неделю назад ехал в Золотоношу – думал, что хуже уже не бывает. Вчера ездил в
Городище, и понял – бывает. Там вообще
уже местами земля вместо асфальта", - делится впечатлениями Артем Т.
"Это ты еще через Смелу не ездил. Это
реальное издевательство над людьми и
транспортом. Да фиг, с ним, с железом, я
себе чуть зубы не выбила", - отвечает ему
Людмила Г.
Это лишь ничтожная доля "теплых отзывов" по одной Черкасской области, и
такие комментарии можно приводить до
бесконечности. И если оценить ситуацию
по стране в целом, то приходится с горечью

обеспечить себя на будущее работой и соответственно — доходами. Учитывая все
вышесказанное, вывод следует неутешительный: хороших дорог при такой системе мы вряд ли дождемся.

ПО ОСТАТОЧНОМУ ПРИНЦИПУ

Это уже стало народной традицией:
вместе с прилетом ласточек и
появлением первой весенней травки,
в Украине поднимается мощная волна
негодования по поводу состояния
дорог. Ее суть можно выразить одним
характерным для этого времени года
газетным заголовком: "Снег сходит
вместе с асфальтом". Особенность
текущего момента состоит в том, что
в высказываниях граждан все чаще
звучат нотки тоски и безысходности.
Создается впечатление, что уже
почти никто и не верит, что у нас
будут не то, что европейские, а хотя
бы просто приемлемые для езды
дороги.
ПО ПОЛЮ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПО ДОРОГЕ
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констатировать: наши дороги уже превратились в одно большое скопище ухабистых трактов, на которых не только петь
песни, но и просто разговаривать нельзя –
прикусишь язык или раздробишь зубы. Не
только в сельской местности, но и в городах огромное количество дорог способно
только вытрясти душу – там приходится
ехать лишь со скоростью велосипедиста
или даже пешехода.

Это значит, что если подрядчик выиграл
тендер на ремонт дороги, и ему на эти цели
из местного бюджета должны выплатить
миллион, - то как минимум 30% от этой
суммы (в нашем случае – 300 тысяч) он
должен отдать черным налом чиновникам
(которые в большинстве случаев и обеспечивают ему победу в "конкурсе").
И вот подрядчик вместо миллиона получает 700 тысяч. Недостающие 300 тысяч
нужно как-то компенсировать - и это доНАДО МЕНЬШЕ ВОРОВАТЬ
стигается за счет более дешевых (но менее
Есть и вторая сторона традиции, о кото- качественных) материалов, и их жесткой
рой мы упомянули в самом начале нашего экономии – опять же, в ущерб качеству.
Бывает так, что сметная стоимость проразговора: после всплеска народного негодования обычно наступает приступ де- екта (по сговору с властями) завышена изловой активности среди чиновников. Они начально, и этих 700 тысяч подрядчику
имитируют бурную
вполне бы хватидеятельность, рвут
ло – но надо же
С ЭТОГО ГОДА ПРАВИТЕЛЬСТВО
на себе рубахи, заи самому что-то
ОСТАВИЛО В СВОЕЙ
урвать от этого
являя о том, что доОТВЕТСТВЕННОСТИ ТОЛЬКО
"пирога"! Поэтороги для них – это
главный приоритет,
му воровство ма47 ТЫСЯЧ КМ ДОРОГ
делятся грандиозтериалов и злостГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ.
ными планами, и
ное нарушение
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 120 ТЫСЯЧ КМ
обещают очередной
технологий уже
МЕСТНЫХ ДОРОГ ПЕРЕШЛО НА
прорыв. Но с каждавно стало норБАЛАНС МЕСТНЫМ ОРГАНАМ
дым годом состоямой.
САМОУПРАВЛЕНИЯ. "ЩЕДРОСТЬ"
Как утверждание дорог становится все хуже и хуже.
ют специалисты,
ТАКОГО ПОДАРКА МОЖНО ОЦЕНИТЬ
В чем же дело?
самым
выгодХОТЯ БЫ ПО ТОМУ ФАКТУ, ЧТО ОНИ
Самое простое
ным с этой точки
ИЗНОШЕНЫ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 90%.
объяснение,
козрения является
"ямочный" реторым обычно и
"козыряют" чиновники – недостаток фи- монт. По технологии, яму нужно вычинансирования. И в это можно было бы по- стить, продуть сжатым воздухом, покрыть
верить, если бы не одно "НО": почему даже горячим битумом, положить асфальт, за"отремонтированные" дороги уже через тем загладить и утрамбовать виброплитой.
месяц-два покрываются глубокими тре- Но во многих случаях дорожники лишь
щинами и зияют свежими дырами, а через засыпают ямку асфальтом, кое-как утрамгод-два вообще невозможно поверить, что бовывают, а отчитываются как за полноих ремонтировали после распада СССР?
ценные работы. Еще более проблематичИ тут объяснение одно: коррупция, во- ным является учет: сколько ям записано
ровство, и как следствие – некачествен- в отчете, и сколько их было на самом деле
ный ремонт. Схема старая, простая и до — проконтролировать практически непредела пошлая. Как утверждают ведущие возможно.
украинские эксперты, откаты в дорожной
Еще один фактор: дорожно-строительсфере составляют как минимум 30%, а не- ным компаниям просто невыгодно строкоторые называют цифру в 50% и более. ить и ремонтировать дороги качественЧто это значит?
но — их специально делают плохо, чтобы

В "Укравтодоре" подсчитали, что на ремонт всех дорог Украины необходимо 2
трлн гривен. В этом году из бюджета на эти
цели выделят 45 млрд гривен — это самая
большая сумма за годы независимости.
Нетрудно подсчитать, что при таких темпах на ремонт всех дорог потребуется 44
года – и то, при условии, что уже отремонтированные дороги не будут портиться.
Как отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян, количество ремонтируемых дорог – "Это капля в море.
За четыре года отремонтировано только
3 тысячи километров". Причиной столь
низких показателей министр назвал финансирование ремонта дорог по остаточному принципу.
Однако он пообещал, что с 2020 года
все изменится. Дело в том, что с этого
года правительство оставило в своей ответственности только 47 тысяч км дорог
государственного значения. В то же время 120 тысяч км местных дорог перешло
на баланс местным органам самоуправления. "Щедрость" такого подарка можно
оценить хотя бы по тому факту, что они
изношены более чем на 90%.
Еще в Украине есть около 260 тыс. км
коммунальных дорог — это улицы городов
и других населенных пунктов. За их ремонт тоже будут отвечать местные власти.
При этом финансирование останется
централизованным. Для этого создается Дорожный фонд, который будет наполняться из центрального и местных
бюджетов. Деньги в первую очередь будут
выделяться на "Укравтодор" (на балансе
которого остались дороги государственного значения), и по остаточному принципу - на ремонт дорог местным органам
самоуправления.
"Самостоятельность"
местных властей сводится лишь к тому,
что они сами смогут решать - что ремонтировать.
И что-то подсказывает, что и дальше
все будет проходить по накатанной схеме:
власти и дорожные службы периодически
будут вешать лапшу о титанических трудностях (бюрократические проволочки с
тендерами, несвоевременное и недостаточное финансирование, неблагоприятные погодные условия и т.д.), героически
их преодолевать. А дороги и дальше будут
приходить в упадок.
В заключение стоит отметить, что состояние дорог и качество их ремонта в
Украине уже давно стали важным элементом междоусобной грызни и политической борьбы: различные партии и группировки, попеременно находящиеся то во
власти, то в "оппозиции", привычно "переводят стрелки" друг на друга — по принципу "сам дурак".
И пока "можновладцы" поливают друг
друга грязью и выясняют отношения,
Украина все больше приходит в упадок, а
простые люди чем дальше — тем больше
терпят различные неудобства.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

"АНТОНОВ" ПРИРЕЧЕНО НА ЗАГИБЕЛЬ?
ЗНАМЕНИТЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО СТАНЕ
ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИМ ЦЕНТРОМ
Нещодавно колишній заступник головного конструктора
українського держпідприємства "Антонов" Анатолій Вовнянко
опублікував велику статтю, в якій розповів про жалюгідний
стан знаменитого підприємства, і агонію усієї української
авіаційної промисловості.
Він підкреслив, що доки Росія
стрімкими темпами розвиває авіа
та двигунобудівництво, Україна нестримно втрачає і те, що було.

Головний висновок, який напрошується після прочитання цього матеріалу : при нинішній політиці влади підприємство "Антонов" приречено на

загибель. Досить сказати, що останні
декілька років позиції топ-менеджерів
там займають люди з досвідом роботи не в авіаційній, а в автомобільній і
тракторній промисловості.
"Біда в тому, що втрачаються традиції, зв'язок поколінь, передача досвіду. Знищується конструкторське
бюро - люди роз'їжджаються: хто в
Росію, хто в Китай, хто в Європу. І це
триває усі чотири роки після Майдану. Тому що до Майдану були підписані дуже вигідні для України угоди
з Росією, які, серед іншого, припускали спорудження десятків літаків.
Звичайно, усі ці плани зруйновані

нинішньою владою", - прокоментував статтю політолог Олександр
Дудчак.
На його думку розраховувати на
відновлення виробництва заводу
можна було б тільки за умови співпраці з Росією.
"Але якщо підприємство не випускає літаки і навіть не збирає з наявних на складах запчастин, то, природно, підприємство перспектив не
має. Замовлення, про які говорять
на Україні, залишаються тільки словами, тому що замовники прекрасно розуміють, що Україна зараз не в
змозі самостійно випускати літаки,

це можна було робити в кооперації
з Росією", - зробив висновок Дудчак.
Він також заявив, що аграрній
державі не потрібна авіаційна промисловість, тому незабаром на місці
"Антонова" цілком може з'явитися
ТРЦ.
"На територіях АНТК ім. Антонова
скоро буде ТРЦ "Антонов", ще є аеродром під Гостомелем, який належить поки що авіапідприємству.
Цілком можна висадити на цих площах сад з антонівки - в пам'ять про...
якомусь… чи то авіаконструктора чи
то агронома", - написав він на своїй
сторінці в Facebook.
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“За правду і справедливість”

СУСПІЛЬСТВО
CУМУЄМО

На семидесятому році
життя, 9 квітня 2018 року,
передчасно пішов із життя
Борис Сергійович Діденко.

Він народився 9 травня 1948 року у селі
Заболотці, Бродівського району, Львівської
області.
Ще в дитинстві батьки переїхали до міста
Хорол, Полтавської області. Працювати почав у
ранньому віці. Згодом вступив до Полтавського
інженерно-будівельного інституту, де здобув
спеціальність інженер-будівельник. У той же
час Борис Сергійович зустрів Валентину - свою
майбутню дружину, яка стала для нього вірною
супутницею та коханням усього його життя.
Після закінчення інституту проходив
військову службу на офіцерських посадах
у Далекосхідному військовому окрузі
Радянського Союзу.
Після
закінчення
військової
служби
повернувся у Полтаву, де працював за
спеціальністю в областному ремонтнобудівельному тресті, та пройшов шлях від
майстра до керівника. На посаді керуючого
тресту Борис Сергійович організовував і
забезпечував будівництво промислових і
спортивних комплексів в Полтавській області
та в інших регіонах України, брав особисту
участь у будівництві житлових комплексів для
постраждалих під час аварії на ЧАЕС.
Борис Сергійович приймав активну участь в
реалізації державної програми по створенню
об'єднань співвласників багатоквартирних
будинків. Під його керівництвом було створено
більше десяти ОСББ у м.Полтава.
Займався підприємницькою діяльністю,
багато часу приділяв партійній роботі в лавах
Соціалістичної партії України.
Останні роки свого життя присвятив розвитку
політичної партії Олександра Мороза,
очолював обласну партійну організацію на
Полтавщині.
Вічна пам'ять і шана прекрасній людині, колезі,
батькові, дідусеві.
Мороз О.О.,
Голова Соціалістичної
партії Олександра Мороза,
Політвиконком партії.

ОДНИМ РЯДКОМ
▶ Кабмін заявив, що розглядає можливість
підвищення мінімальної зарплати до 4,2 тис.
грн. В Асоціації постачальників торгових мереж
підрахували, що з кожним підвищенням виплат
купівельна здатність населення з невисоким рівнем
доходів не лише не росте, але і, навпаки, падає.
Оскільки ціни на соціально значимі продукти ростуть набагато швидше, ніж зарплати і пенсії.
▶ Експерти прогнозують: цього року ціни на продукти в середньому по Україні зростуть на 13-14%.
Так що, навіть якщо уряд все ж наважиться у черговий раз підвищити мінімалку та пенсії, краще жити
від цього люди не стануть. А криза у вітчизняній
економіці ризикує тільки посилиться.
▶ У Київському політехнічному університеті
ліквідували факультет авіаційних та космічних систем, який випускав спеціалістів ракетно-космічної
галузі України.

У жебрацькій та обтяженої боргами держави Україна немає грошей на таку витратну
і дорогу справу, яким є освоєння космосу

НЕЗРУЧНЕ СВЯТО
ЧОМУ КЕРІВНИКИ "АГРАРНОЇ НАДДЕРЖАВИ"
НЕ СВЯТКУЮТЬ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ?

Олексій ГРАДОВ

Сьогодні вже насилу віриться, що ще декілька десятиліть тому (на пам'яті
поколінь, що нині живуть) Україна була передовим центром світової
космічної науки та створених на її базі технологій, аналогів яких тоді ще
не було в світі. Дивлячись на нинішню реальність, з гіркотою розумієш:
на скільки світлових років - або, швидше, темних віків - віддалилася від
космосу, а головне - від лідируючих позицій в науці та техніці - сучасна
Україна.
ЗАЛИШКИ МИНУЛОЇ РОЗКОШІ

В наші дні від минулої слави і досягнень не залишилося практично
нічого. Правда, ще до 2014 року українські підприємства брали досить діяльну участь в спільних міжнародних космічних програмах - за участю
інших пострадянських заводів, використовуючи вцілілі науково-технологічні ланцюжки. Але при нинішній
владі ці зв'язки були остаточно зруйновані, разом з надією на відродження і розвиток. Дніпропетровський
"Південмаш" переважно простоює,
а його працівники вимагають віддати їм борги по зарплаті та масово
від'їжджають на заробітки за кордон.
Навіть лідер місцевої профспілки
не так давно написав про свої пригоди в Естонії, де він працював чорноробом в рибообробному цеху, і у
результаті був жорстоко обдурений
працедавцем. А представники колективу конструкторського бюро
"Південне" 11 квітня (якраз напередодні Дня космонавтики) запустили
інтернет-сайт, щоб розповісти країні
про жалюгідне існування свого КБ,
історично пов'язаного з найвідомішими сторінками освоєння космічного простору.
Співробітники підприємства написали, що "Південне" не в змозі забезпечити розробками широко анонсований спільний космічний проект
Австралії і України, - хоча український посол Микола Кулинич вже
пообіцяв австралійцям, що спільний
старт можна здійснити хоч "завтра
вранці".
"Посол Кулинич обдурив австралійців, адже Україні нічого запустити
ні завтра, ні післязавтра", - пояснюють на своєму сайті останні фахівці
української космічної галузі.

Вони також нагадують, що через
постійні прострочення Бразилія закрила бразильсько-українську програму "Циклон-4" - внаслідок чого
Україна втратила як мінімум 800
мільйонів доларів і залишилася без
свого стартового космічного майданчика. А американська корпорація "Боїнг" виграла в рідному каліфорнійському суді справу проти КБ
"Південне", відсудивши дебіторську
заборгованість за програмою "Морський старт" в розмірі близько 356
мільйонів доларів.

ГІРКО УСВІДОМЛЮВАТИ,
АЛЕ НАС ВЖЕ ПРИВЧАЮТЬ
ПИШАТИСЯ НЕ ПЕРЕДОВИМИ
КОСМІЧНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ,
А ЕКСПОРТОМ РАВЛИКІВ І
ДЖМЕЛІВ, А ЩЕ - НАЙБІЛЬШИМ
У СВІТІ ТРИЗУБОМ, ЯКИЙ
МОЖНА РОЗГЛЯНУТИ
З КОСМОСУ ПОСЕРЕД
ХЕРСОНСЬКОГО ПОЛЯ - НЕХАЙ
І ЧЕРЕЗ ТЕЛЕСКОПИ ЧУЖИХ
СУПУТНИКІВ.
На сьогодні КБ "Південне" і "Південмаш" ще поставляють останні
двигуни для європейського ракетоносія Vega - але вже в 2019 цей
проект повністю відмовляється від
українських компонентів. А це означає остаточне згортання серйозних
космічних програм за участю українських фірм, які виживатимуть за рахунок розпродажу старих радянських
технологій. Так, КБ "Південне" зараз
домовляється з Китаєм про продаж
схем радянського спускаючогося місячного модуля. А індійська сторона

вже наполягла на передачі їй проектній документації радянсько-українського ракетного двигуна - який, по
суті, сьогодні можна вважати індійським.

ВКРАДЕНИЙ КОСМОС

"Космічні" обіцянки українських
чиновників, які буквально днями заявили про рішучість відкрити до 2062
року власну космічну базу на Місяці,
на цьому фоні сприймаються, як несмішний анекдот. Адже річ навіть не
в тому, що конкуренти усіма способами витіснили Україну з дуже специфічного і вузькоорієнтованого ринку
авіакосмічних технологій. Все набагато гірше.
Деіндустріалізована країна значною мірою розгубила науковий,
виробничий і кадровий потенціал
колишніх років. Та й триматися на
плаву за допомогою напрацювань
"проклятого тоталітарного режиму"
більше не можна - оскільки вони значною мірою вичерпали свій технічний і моральний ресурс.
У жебрацькій та обтяженої боргами держави немає грошей на таку витратну і дорогу справу, яким є освоєння космосу - не кажучи вже про
корупційні скандали, які регулярно
приголомшують все те ж "Південне".
Вищі навчальні заклади майже не
готують необхідних для цього технічних фахівців, а ті, хто зараз вимушений розрубувати морожену рибу
в прибалтійських цехах, одного разу
підуть на пенсію (якщо вона збережеться на той час в нашій країні), не
залишивши після себе ніякої заміни.
Гірко усвідомлювати, але нас вже
привчають пишатися не передовими космічними технологіями, а
експортом равликів і джмелів, а ще
- найбільшим у світі тризубом, який
можна розглянути з космосу посеред
херсонського поля - нехай і через телескопи чужих супутників.
Майбутнє "аграрної наддержави"
(яке чесно обіцяють українцям американські покровителі), передбачає
вирощування соняшнику і кукурудзи - а зовсім не участь в польотах на
Марс або на Місяць. І тому в національних новинах України звучатимуть переможні реляції про баржу, що
пропливає через Дніпропетровськ,
з кавунами - а зовсім не новини про
космічні старти та досягненння, які
були нудною банальністю в колишні
радянські часи.
Тому і недивно, що українська влада вважає за краще тихо замовчувати
незручне для них свято Дня космонавтики, який практично не відзначається на офіційному рівні першими особами держави, - як частину
тоталітарної спадщини колишніх
років.
У кращому разі нам можуть розповісти про етнічні українські корені Корольова, який пройшов через
табори - представляючи справу так,
ніби унікальна космічна програма
створювалася виключно усупереч
радянському керівництву, і була непотрібною іграшкою, яка занадто дорого дісталася нашим народам.
Але пам'ять про космос все ще зберігається у людей нашої країни. Вона
проявляється скрізь - починаючи від
візерунків не до кінця декомунізованих мозаїк і силуетів давно нефарбованих ракет, які подекуди збереглися
на дитячих майданчиках провінційних містечок, - і закінчуючи фотографіями Гагаріна на стрічках українських соціальних мереж, хоча 12
квітня ніхто не запускав із цього приводу флэшмоб.
Це пам'ять про часи, коли Україна
обирала прогрес, розвиток і майбутнє, символом якого і служив вкрадений у нас космос.
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За останні 13 років вартість комунальних послуг в Україні зросла в 26 разів

РЕАЛІЇ

ХОЧЕТЕ СУБСИДІЮ?

ВИ ЗАНАДТО ШИКАРНО ЖИВЕТЕ!
Олександр ПОЛУЯНОВ

(Початок на стор. 1)

Безвідповідальна
тарифна політика влади
починає приносити свої
потворні плоди: кількість
субсидіантів безперервно
збільшується, держбюджет
не справляється з
виплатами, а населення
нестримно нарощує борги
за "комуналку". Схоже, що
"батьки нації" самі себе
загнали в глуху безвихідь:
знижувати тарифи вони
не бажають, а відмінити
субсидії - не можуть навіть
при всьому бажанні, інакше
їх просто зметуть.
Судячи з інформації, що
надходить, вирішувати цю
проблему уряд планує за двома напрямками: скорочувати кількість субсидіантів, а
тим, хто залишився урізувати
розміри допомоги.

УСІХ - ДО ОДНІЄЇ КІМНАТИ

В Україні вже незабаром можуть значно урізати нормативи
споживання. Тобто, ті об'єми
комунальних послуг, на які
нараховується субсидія (те, що
споживається понад норму оплачується за повною ціною).
Іншими словами, чим менше
нормативи, тим менший об'єм
комунальних послуг, на який
надається знижка.
Як відомо, в кінці кожного
опалювального сезону уряд і
так скорочує нормативи. Наприклад, ще кілька років тому
"норма" на опалювання 1 кв.м.
житла була більше 13 кубометрів газу, а на даний момент всього 5 кубів .
При цьому експерти "Нафтогазу" підрахували, що реальне
усереднене споживання газу
на опалювання 1 квадратного
метра житла в сезоні 2016/2017

склало близько 4 кубометрів (у
НКРЕКП взагалі говорять про
2 кубометри). Судячи з усього,
саме цю цифру уряд і візьме за
орієнтир. Відповідно, зменшиться і норма гігакалорій
(при централізованому опалюванні). У будь-якому разі - і
в експертному середовищі, і в
уряді стверджують: нормативи
в Україні необхідно знижувати.
"Можливість
знижувати
нормативи споживання є по
всіх комунальних послугах", стверджує координатор організації "Опора" Тетяна Бойко. За
її оцінками, нормативи на воду,
тепло і газ можна скоротити як
мінімум на 10-15%. Для прикладу, якщо норматив по газу
на опалювання уріжуть на 10%,
українцям з субсидіями доведеться витрачати не більше 4,5
кубометра, замість діючих 5.
Зниження соціальних нормативів передбачене в меморандумі з МВФ, на такому рішенні
також наполягають й інші міжнародні партнери України. Так,
замдиректора Європейського
банку реконструкції і розвитку
(ЄБРР) Марина Петров заявила, що "умови для субсидіантів

в Україні занадто шикарні для
такої бідної країни". У приклад
Петров привела Молдову, де
субсидія надається на опалювання не усього будинку, а, наприклад, однієї кімнати. Тому
бідні сім'ї, які оформили субсидії, на зиму закривають увесь
будинок і переїжджають до однієї опалюваної кімнати.
На даний момент точної відповіді, коли і як можуть урізувати норми, немає. Проте
відповідне рішення можуть
прийняти вже найближчим
часом. Також варто відмітити,
що новий етап скорочення соціальних нормативів можуть
прописати і в меморандумі з
МВФ, як це робили в минулі
роки. У Фонді наполягають,
що програма субсидій в Україні
повинна бути більш жорсткою і
монетизуватися. Але перед тим,
як платити субсидії грошима,
Кабміну так чи інакше доведеться упевнитися, що розмір
субсидій не завищений.

ДО НАС ЇДЕ РЕВІЗОР

Іншим кроком влади по урізуванню числа одержувачів субсидій буде посилення перевірок

їх матеріального становища.
Не секрет, що багато українців, не бажаючи платити по
грабіжницьких тарифах, звертаються за субсидіями - свідомо занижуючи свої статки. Виявляти таких "зловмисників"
повинні соціальні інспектори,
але на сьогодні їх занадто мало,
і їм бракує прав.
У зв'язку з цим Мінсоцполітики ініціює ухвалення нового
законопроекту "Про забезпечення держконтролю на час надання соціальної підтримки",
який вже знаходиться в Раді.
Якщо документ приймуть,
влада зможе краще виявляти
зловживання при отриманні
усіх видів соціальної допомоги,
передусім субсидій на комунальні послуги - і таким чином
заощадить витрати держбюджету. За словами чиновників
та експертів, у разі реалізації
нових правил, кількість субсидіантів повинна скоротитися
як мінімум на 20% (це не менше
1,5 млн сімей).
За словами глави Департаменту соцзахисту населення
Мінсоцполітики Віталія Музиченка, соціальні інспектори
отримають нові повноваження. По-перше, ревізор зможе
заходити в житло субсидіантів
з перевірками, а мешканці не
матимуть права йому відмовити (зараз мають). По-друге,
інспектор зможе ініціювати
самостійне обстеження матеріально-побутових умов сімей
(зараз - тільки по планах керівництва).
Крім того, ревізори зможуть
безкоштовно отримувати дані,
необхідні для встановлення
права на соціальну допомогу.
Наприклад, у банках - про наявність депозитів, в Міграційній службі - про перетин субсидіантом або членами його сім'ї
кордону (може, вони їздили
на відпочинок за рубіж), у БТІ
- про наявність неврахованої
житлоплощі, в Сервісному цен-

трі МВС - про наявність авто і
так далі.
В першу чергу ревізори підуть
з перевірками до тих субсидіантів, до яких у соціальних служб
вже є питання. Наприклад,
хтось в сім'ї задекларований як
безробітний, але є інформація,
що він знаходиться за кордоном
на заробітках, або людина нелегально підробляє возячи на
своєму автомобілі, здає "зайву"
квартиру і т. д.
У законопроекті передбачено, що відповідальність за відмову допустити інспектора для
перевірки буде "відповідно до
закону". Що ховається під цим
формулюванням - доки невідомо, але експерти вважають, що
це буде автоматичне позбавлення права на субсидію.
Також передбачається, що соціальних інспекторів повинно
стати значно більше - щоб перевірки стали масовими. Також
Музиченко впевнений, що інспекторам треба різко підняти
зарплату, яка зараз лише трохи
вище за мінімальну.

С карты Киева
исчезнет улица
Маршала Жукова.
Соответствующее
решение приняла
профильная комиссия
городского совета.
Магистраль, носившую
имя великого
военачальника,
переименуют в
"Кубанскую Украину".
Учитывая, что сейчас
(благодаря таким деятелям,
как Вятрович и всей компании, включая неонацистов),
с исторической памятью у
многих украинцев возникли
большие проблемы, приведем небольшую историческую справку.

Как известно, украинский
народ относится к числу тех,
кто сильнее всего пострадал от гитлеровской агрессии и оккупации в годы
Великой Отечественной войны. По самым скромным
подсчётам, война унесла
жизни примерно каждого

пятого жителя УССР, причём основная масса потерь
приходится на мирное население.
Вот всего лишь один показательный пример: зверская расправа нацистов и
их украинских пособников
в городке Корюковка (Черниговская обл.), в ходе которой погибли около 7 тыс.
человек, стала самым массовым
единовременным
убийством мирного населения за всё время Второй
мировой войны.
Одним из тех, кто внёс
огромный вклад в дело освобождения Украины, стал
Георгий Жуков. Так, летом
1943 года Жуков был одним
из инициаторов Белгородско-Харьковской стратегической наступательной опе-

рации "Румянцев", а затем
— представителем Ставки
в ходе зимней кампании,
по итогам которой была освобождена
значительная
часть Украины.
По оценкам военных экспертов, разработанные при
участии Жукова планы операций позволили советским
войскам действовать настолько быстро, что немцы
даже не успевали ремонтировать свою бронетехнику.
Высокий темп наступления
Красной армии ограничивал возможности нацистов
по применению тактики выжженной земли, что спасло
множество людей и немало
жизненно важных инфраструктурных объектов.
После того, как боевики УПА тяжело ранили под

ПРЯМА МОВА

- Останнім часом розміри
субсидій різко скорочуються,
і ця тенденція набирає оберти. Це відбувається за рахунок
урізування соціальних норм - з
одного боку, і підвищення номінальних доходів громадян
(мінімальних зарплат і пенсій)
- з іншого.
За даними держслужби статистики, середній розмір допомоги на одне домогосподарство
в грудні 2016-го склав 1364,5 грн,
а в грудні 2017-го - всього 993,4
грн. В лютому поточного року
середня субсидія скоротилася на
36% в порівнянні з лютим 2017 р.,
і склала 1005 грн/міс.
А найближчими місяцями
середній розмір субсидій може
скоротитися ще більше: під
час перерахунку вже буде враховано жовтневе підвищення
пенсій, а також підвищення
мінімальних зарплат (з 1 січня) - з 3200 до 3723 грн . Відповідно, при доходах, що зросли,
розмір державної компенсації
зменшиться, - вважає заступник голови Соціалістичної партії Олександра Мороза Василь
Цушко.

ОСВОБОДИТЕЛИ УКРАИНЫ – УЖЕ НЕ ГЕРОИ?
Алексей ГРАДОВ

5

Ровно генерала Ватутина,
Сталин приказал Георгию
Жукову лично возглавить
1-й Украинский фронт.
Именно под командованием Жукова войска фронта приняли участие в одной
из самых крупных операций
Великой
Отечественной
войны — ПроскуровскоЧерновицкой. Напомним,
что в ходе этой блестящей
операции Красная армия
освободила 57 городов в
Винницкой, Хмельницкой,
Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и
Ровенской областях.
Впрочем, этим связь Жукова с Украиной не ограничивается. Ещё до войны
он командовал Киевским
военным округом и руководил в 1940 году осво-

бождением аннексированных Румынией Северной
Буковины и Бессарабии.
Таким образом, во многом
именно благодаря Жукову
Черновцы и Измаил являются сегодня украинскими
городами.
И это все – реальные
дела, тогда как "Кубанская
Украина" существует исключительно в воображении недоученных "историков" и самых оголтелых
националистов.
Кстати,
согласно переписи 2010
года, более 88% населения Краснодарского края
назвали себя этническими русскими, и лишь 1,6%
— украинцами. При этом
украинские
националисты претендуют не только
на Кубань – по их мнению,
украинскими землями являются Ростов, Белгород,
Воронеж и Брянск.
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Безнравственная власть страшней проказы
В. Калиниченко

СУСПІЛЬСТВО

УБИЙСТВО КНИГИ
Евгений ЛУКЬЯНЕНКО

В 80-е годы пришлось
мне систематически
иметь дело с проблемами
книгоиздательства.
Далеко не всё было гладко.
Главная трудность состояла
в том, что предложение
действительно стоящих
творческих работ
превышало экономические
возможности и технический
потенциал книжных
издательств.
Цензура? Да! Беда! Но и
при ней, преодолевая её
сопротивление, находились
возможности давать
читательскую жизнь тому,
что вскоре признавалось
вершинными достояниями.
Навсегда, к примеру, запомнилось какое непростое, казалось
бы, даже варварское, но, по сути,
единственно возможное спасительное решение вынужден был
принять мой шеф, известный писатель, опытный книгоиздатель,
вдумчивый партийный работник Вадим Скомаровский, чтобы спасти от уничтожения книгу
Ивана Дзюбы. В книгу, как выяснилось, попало запрещённое
цензурой имя. В.Скомаровский
предложил издательству и автору
заменить один лист уже отпечатанной книги (тираж, кажется,
5 тысяч экземпляров). Книга не
пошла под нож – пошла к читателю. Кстати, Вадим Скомаровский всегда был таким в ответственной и сложной работе:
мудрым, конструктивным и…
рисковым.
Вспоминается, как и мне
самому, по его примеру, пришлось защищать интересы из-

дания книг, в том числе единожды самого Ивана Драча.
В общем в то советское время
издания художественной литературы радовали массовым
проявлением талантов и вдохновений, а ещё и книгоиздательским мастерством.
В то время творчески вырос и
обширно радовал любителей поэзии Владимир Калиниченко,
не сдавшийся человек трудной
судьбы. Был он малолетним узником фашистского концлагеря,
сыном освободившего его полка… По ложному обвинению более 6 лет сидел в отечественном
ГУЛАГе. Полностью реабилитирован. Многие годы занимался
журналистским
творчеством.
Объездил почти весь Союз, а в
последнее время до августа 1991
года был на творческой работе в
городе Енакиево.
Книги его издавались в Москве, Донецке, Киеве, Краснодаре. Стихи переведены на
иностранные языки.
Владимир Калиниченко –
обладатель ряда престижных
наград за творчество, в том чис-

НАША ПОЧТА

ле лауреат двух Международных премий – имени Григория
Сковороды и Владимира Винниченко.
Но вот сегодня получил я от
него странный подарок – сборник, доведенный до вёрстки и на
том прервавший свой путь к читателям. Причём речь идёт об одной из лучших, вершинных (так
сужу) книг Владимира Калиниченко – «Росток на выжженной
земле». И автор предисловия,
взыскательный Александр Мороз пишет: «…мы дети одного
времени, у нас одинаковое понимание Родины – сиротливая
любовь к отчей земле… Любовь
к отчей земле сегодня проходит
немыслимые испытания. Поэт
не может на это смотреть равнодушно, мучаясь от состояния изгнанника на родной земле…»
Стихи из сборника звучат
правдиво ярко и жёстко. К примеру, вот так:
…вновь в Украине беда
и с пенсиями, и с минздравом…
Да некому, в общем, пенять,
когда вся держава в раздрае,
а где президент – не понять.

Страна на распутье, слепая,
что ж поводырей не видать?
Нардепы хоромы скупают,
Пришла хуторянская знать.
Сплошь бедные миллионеры
с зарплатою сказке сродни.
Факт: многих премьеров
в Европе
куда побогаче они.
Согласитесь, сегодня именно такие стихи обязательно
должны доходить до читателя,
чтобы будоражить и подвигать
его к взыскательному гражданскому волеизъявлению.
Но сам автор, увы! настроен
пессимистически, чего раньше
за ним не замечалось. Говорил
мне: «Я и сам, реалистически,
трезво мысля, думал, что это
уже будет моя последняя книга. Но, наверное, не увидит она
света. Видимо, последняя моя
книга осталась в 2015 году».
Душа болит. Не хочется верить, что так оно и случится.
Но, к сожалению, у самого меня
твёрдой оптимистической нотки для друга не нашлось.
Сегодня в Украине книгу, по
– моему, убивают. Широко издаётся лишь литература по коммерческому, доходному принципу и методу, без заботы о высоких
художественных ценностях. Держится ещё как – то дело на энтузиазме и находчивости таких мастеров, как Иван Малкович.
Я сейчас далёк от книгоиздательской кухни. Но, сохранив
дружеские связи с известными украинскими писателями,
слушая их сетования и откровенный пессимизм, всё же могу
судить о бедственной судьбе
литературно – художественной
книги в современной Украине. На показ на выставках, для
продажи на ярмарках что – то
находится. Но шедевры былого
уровня – вряд ли.
Власти предержащие об издании книг понятия не имеют.
И не только об издательских
делах. Кандидаты на Шевчен-

ковскую премию, видимо, перекочевали в украинскую диаспору за рубежом.
Очень и очень многие подлинно именитые писатели, как
Владимир Калиниченко, не
имеют средств на издание своих произведений.
Помню, как даже у Бориса
Олийныка прорвалось: «Где
же добыть деньги? Как найти спонсора?» Выкручиваться
помагали Александр Мороз,
Михаил Шевченко, привлекая
влиятельных, не бедных людей.
Мне как – то пришлось бороться за издание на сегодня
последней книги Анатолия
Краченко, – известного мастера поэзии, в прошлом одного из
секретарей рады НСПУ, как и
Калиниченко, дважды лауреата
Международных премий. Сам
он, покалеченный инвалид, постоять за себя уже не мог. Пришлось дойти до самого Ющенко
(безрезультатно), потом до Януковича, лично знакомого с поэтом – своим земляком. И что?
Мудрую, художественно яркую
книгу философской поэзии
«Уривок з вічності» выпустили
просто издевательским тиражом … 200 экземпляров.
Никому из государственных
мужей и в голову не пришло в
этом случае подвигнуть государственное издательство на
приличный тираж. Вот таковы реальности в независимой
Украине. Особенно сегодня.
Гнусное издевательство над
творчеством и именем большого
поэта, общественного деятеля!
Я очень хочу, чтобы Владимир Калиниченко и другие мастера слова ошиблись в своих
пессимистических настроениях. Надеюсь, найдутся им в помощь неравнодушные, имеющие средства люди. Но не в этом
выход. Нужна другая государственная власть и другая государственная книгоиздательская
политика.

ШКОЛА МІСЦЕВОГО АКТИВІСТА

Пауки
Давно-предавно, где-то в гуще веков
Была на планете страна Пауков,
Там люди, увы, хаты с краю лепили,
Поэтому власть Пауки захватили.
Из щелей, из схронов, не видевших света,
Они поползли напролом в кабинеты.
И были они омерзительно-гадки,
И всюду вводили Паучьи порядки:
Цветущие степи, дома и плотины
Они затянули своей паутиной,
Всё то, что гармонией тешило глаз,
Уродством назвал высочайший указ,
А низость, измена, коварство и ложь
Там были усладой Паучьих вельмож...
В стране той несчастной не стало житья,
И люди бежали в другие края.
Дома опустели, поля заросли,
Весной не летели туда журавли.
Там даже вороны не строили гнёзд,
Вокруг - паутина на тысячи вёрст...
Давно-предавно без чумы и войны
Не стало на свете красивой страны.
Такое всегда, к сожаленью, бывает,
Когда люди власть Паукам уступают.
А. Ковтун

МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННЯ –
КВАЛІФІКОВАНІ КАДРИ!
Анатолій ПИЛИПКО,
адвокат, магістр державного управління

Не секрет, що сьогодні депутати,
за рідкісними винятками, втратили
зв'язок з виборцями. Це зумовлює
розрив між реальним життям
і рішеннями органів місцевого
самоврядування, державної
влади та повною недієвістю
статті 5 Конституції України
щодо гарантій здійснення влади
народом безпосередньо. Щоб
усунути цей розрив, місцевим
активістам потрібна відповідна
підготовка, щоб реально впливати
на задоволення потреб людей.
Як організувати цю справу, щоб думка
людей враховувалась в діяльності депутатів, органів місцевого самоврядування та
державної влади? Як виборцям впливати
на державні процеси? Як підготуватися до
виборів і перемогти на них? Як не втратити
довіру виборців після виборів? Як, при потребі, організувати всеукраїнські збори?
Все це – теми школи місцевого активіста.
Підготовка активіста починається зі
з’ясування його готовності бути кандидатом на таку роль: чи вірно він розуміє зна-

чення статусу місцевого активіста, депутата, старости або голови громади?
Людина, яка бажає бути активним громадським діячем, депутатом чи головою
громади повинна, ясна річ, мати якості лідера. Це фундамент для навчання. Все інше
— організаційні навички, методи управління тощо — досягається навчанням.
Що розуміється під якостями лідера?
Така людина прагне бути публічною особою, відчуває внутрішню силу відстоювати правду, має сміливість, честь, гідність, здатність спілкуватися з людьми,
здатність виконувати громадську роботу
на громадських засадах, високу працездатність та відповідальність, психологічну
стійкість. Ці якості громадяни повинні побачити в лідері, повірити йому.
Бажаючим пройти лідерську підготовку, потрібно спочатку здійснити тестове
завдання – організувати і провести збори
місцевих жителів з обговорення і вирішення якогось життєво важливого питання
місцевого значення (стихійний смітник біля
будинку, захоплення двору під автостоянку тощо). Виконання завдання за короткий
період (протягом тижня) дає відповідь на
питання про відповідні якості кандидата.
Проведені збори оформлюються протоколом, який направляється органу місцевого

самоврядування чи державної влади, компетентному вирішити питання, порушене
жителями і зазначене в протоколі зборів.
Кількість учасників зборів може бути 3-510 чоловік. Важливо, чи здатний кандидат
у лідери організувати такі збори. (Копія
протоколу надсилається до адміністрації
школи, там передбачені також заняття з
оформлення протоколу зборів, дистанційно на одному з голосових серверів в мережі Інтернет.)
Наступним етапом навчання є підготовка активіста до організації зборів за
місцем проживання з кількістю дорослого
населення до 200 чоловік, згодом – до організації зборів усієї громади. Пройшовши
успішно навіть ці кілька випробувань, лідер
стає відомим у місці проживання, оточуючі
визнають його таким і на чергових виборах
у нього уже є великі шанси бути обраним
до місцевої ради депутатом, в сільській
місцевості — старостою громади. А якщо
у активіста є життєвий досвід, навички керівника, він є місцевим жителем, то можна
говорити також про шанс бути обраним
головою територіальної громади. Школою
місцевого активіста готуються лідери нової формації. Вони виведуть Україну у число кращих за рівнем добробуту, з кризи,
«розбудять» людей. Бажаючі пройти навчання в школі місцевого активіста, звертайтеся до редакції газети. В подальших
публікаціях буде висвітлюватись послідовність підготовки місцевих лідерів та обмін
їхнім досвідом.
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Над выбором семян для открытого грунта следует тщательно подумать
НА ЗАМЕТКУ СЛАДКОЕЖКЕ

Медовые рулетики
«Волшебная ночь»
Ингредиенты: 100г творога, 100г
сливочного масла, 2-3 столовые ложки
муки, 1/2 чайная ложка соды, 1/2 чайная
ложка сока лимона, 2 яйца, мёд.
Приготовление:Замесить тесто из
творога, масла, 1 яйца, сахара, соду погасить лимонным соком, добавить муку.
Готовое тесто поставить в холодильник
на час, затем разделить на 9-10 шариков.
Каждый шарик раскатать в лепёшку и намазать с одной стороны мёдом, свернуть
рулетом. Верх каждого рулетика обмазать медовой смесью (1-2 словые ложки
мёда смешать с яичным желтком).
Рулетики уложить на смазанный маслом противень и выпекать в духовке при
средней температуре до золотистой корочки.
Горячие медовые рулетики обсыпать
сахарной пудрой.

Торт "Банановый рай"
Ингредиенты:
Для теста: 3 яйца, 250г майонеза, 1
банка сгущённого молока, 1 десертная
ложка гашённой соды, 1,5 стакана муки,
1 чайная ложка ванилина.
Для крема: 100г сметаны, 1 стакан
сахара.
Для начинки: 2 кг бананов, 0,5 стакана молотых грецких орехов.
Приготовление:Замесить тесто и испечь 3 коржа: два тонких, один толстый.
Для крема смешать 2/3 сметаны и стакан
сахара.
Один тонкий корж смазать оставшейся сметаной. Из толстого вырезать середину и выложить на тонкий корж. В
отверстие толстого коржа уложить порезанные бананы, полить кремом (1/2 от
общего количества).
У второго тонкого коржа также вырезать середцевину, заполнить бананами,
полить кремом. Вырезанную серединку
уложить сверху.
Соединить все части и украсить торт
орехами.

Корзиночки "Формула
любви"
Ингредиенты:
Для теста: 1,5 стакана муки, 100 г
масла или маргарина, 1,5 ст. л. сахарного
песка, 1 яйцо, щепотка ванилина.
Начинка: пакетик желе, фрукты, сливки ванильные и шоколадные.
Приготовление: Муку просеять, выложить масло или маргарин и, смешивая с мукой, порубить ножом. Добавить
сахар.
В мучной смеси сделать углубление,
вылить в него взбитое яйцо, добавить
ванилин, осторожно замесить тесто в
однородную массу, охладить минут 3040. Затем тесто тонко распределить по
формочкам.
Тесто на дне формочки наколоть вилкой, чтобы не образовались воздушные
пузырьки. Выпекать в духовке до яркожелтого цвета.
Дольше включаем фантазию. Моя подсказала мне следующее:
Желе развести согласно инструкции,
охладить, поставить в холод, дать застыть...
Тем временем в остывшие формочки
положить фрукты. Я брала консервированное фруктовое ассорти. Затем к фруктам добавить кусочки желе и украсить
сверху сливками. Вот и все. Приятного!
Рецепты предложила
Клава ЧЕБУРЕКИНА

ДОМАШНІЙ КЛУБ

БОЛИТ И ХРУСТИТ!?
ЧТО ПОМОЖЕТ ПРИ АРТРОЗЕ
Большинство дегенеративных
заболеваний суставов связано
со старением организма. Тем не
менее безропотно поддаваться
этим болезням не следует. В любом
возрасте с ними можно и нужно
бороться! Артроз часто поражает
крупные суставы, подвергающиеся
большой нагрузке (коленные,
тазобедренные), а также мелкие
суставы кистей и позвоночник.
КАРТИНА ЯСНАЯ

Тремя основными симптомами заболевания являются:
▶ Длительно продолжающаяся боль
(усиливающаяся при движении и
ослабевающая в покое). Её могут
усиливать погодные условия (холод
и сырость) и изменения атмосферного давления, меняющие давление
в полости сустава.
▶ Хруст, треск или скрип в суставе при
движении (так называемая крепитация).
▶ Опухание больного места, возникающее в связи c воспалительным отёком околосуставных тканей. Если
больное место сильно опухло и на
ощупь горячее – это скорее говорит о
развитии вторичного синовита (воспаление синовиальной оболочки). О
наличии воспаления можно судить и
по таким признакам, как внезапное
беспричинное усиление боли, появление ночных болей, утренней скованности.

СНИМАЕМ БОЛЬ

Для снятия умеренной боли назначают парацетамол и местные формы

нестероидных противовоспалительных препаратов в виде мазей, кремов,
гелей или накожных пластырей. Следует помнить, что парацетамол надо
принимать с осторожностью – превышение дозы (максимальная разовая
доза – 350 мг, а в сутки – не выше 3
г) опасно для ЖКТ, печени и почек,
к тому же может привести к развитию
гипертонии.
Более сильные боли могут снять нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВС) в виде таблеток.
Но принимать их можно лишь коротким курсом и по рекомендации
врача во избежание серьёзных проблем с ЖКТ, печенью, почками. При
приёме этих препаратов необходим
контроль артериального давления и
течения хронической сердечной недостаточности. При неэффективности
обезболивающих могут назначаться
опиоидные анальгетики на короткий
срок. Для улучшения амортизационных свойств синовиальной жидкости
используются внутрисуставные введения препаратов гиалуроновой кислоты (но только не в воспалённый сустав). В случаях стойкого вторичного
синовита из полости сустава откачивают жидкость и вводят кортикостероидные препараты (гормоны), но не
чаще 2–3 раз в год.
Однако все эти препараты хоть и
быстрого действия, но оказывают
лишь симптоматический эффект, не
влияя на течение болезни.
В настоящее время международным сообществом, занимающимся
проблемами остеоартрита, в качестве
первого шага медикаментозной терапии при боли в суставах рекомен-
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дованы так называемые хондропротекторы – препараты хондроитина
сульфата и глюкозамина. Они обладают доказанным обезболивающим
и противовоспалительным действием и высокой безопасностью, а также
могут улучшать функцию суставов.
Обезболивающий эффект наступает не ранее чем через 2–3 недели от
начала приёма, но зато сохраняется
в течение нескольких месяцев после
завершения курса лечения. Хондропротекторы следует принимать от 3
до 6 месяцев (с повторными курсами
через такой же срок) или постоянно в
течение ряда лет.

ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ

Лечение артроза всегда должно
быть комплексным. Медикаменты
необходимы, но образ жизни важен
не меньше.
Прежде всего необходимо добиться нормализации веса и ежедневного
поддержания необходимой физической активности (например, аэробной нагрузки). И то и другое помогает
снижать боль и сохранять функцию
суставов. Некоторые упражнения
(например, для укрепления четырёхглавой мышцы бедра при коленном
артрозе и силовые упражнения при
проблемах с тазобедренными суставами) достоверно уменьшают боль
и сопоставимы по эффективности
с нестероидными противовоспалительными препаратами. Ежедневная
физкультура просто необходима.
Также при артрозе нужны ортопедические приспособления (коленные ортезы, стельки, трости, шины),
которые уменьшают нагрузку на
больное место, а также оказывают
обезболивающий эффект и улучшают функцию суставов. Эффективны
и физиотерапевтические методы, но
только если они были одобрены врачом.

ОГОРОДНИК СОВЕТУЕТ

ВЫБИРАЕМ СЕМЕНА ДЛЯ ПОСАДКИ
Мало кто из огородников
знает, что семена,
идеальные для теплиц,
не годятся для посева в
грядки. Отсюда и жалобы
на низкий урожай.
Над выбором семян
для открытого грунта
следует тщательно
подумать. Главное
достоинство семян,
выращенных в открытом
грунте, в том, что они
дают более ранний,
а при соблюдении
определенных условий, и
более обильный урожай.

СОРТ ИЛИ ГИБРИД?

Часто перед дачниками
встает вопрос: что лучше
выбрать – сорт или гибрид?
На пакетиках гибриды отмечены маркировкой F1 (гибриды первого порядка) или
F2 (гибриды второго порядка). Особенно много таких
маркировок среди семян
томатов, перцев и огурцов.
Получают такие растения
путем искусственного скрещивания разных сортов. В
результате гибриды не дают
семена, зато имеют большую всхожесть, устойчивость к болезням, обильное
плодоношение, менее требовательны к почве и уходу.

Средняя масса плодов
гибридов превышает массу
плодов сортов. Правда, некоторые дачники уверены,
что по вкусовым свойствам
гибридные плоды значительно уступают. Но тут
уж, как говорится, на вкус и
цвет… Наверное, лучше собрать полноценный урожай
гибридов, чем бороться за
выживаемость сортов.
Делая вывод, можно сказать, что в плане высадки
в открытый грунт томатов,
огурцов и перцев гибридные
сорта
предпочтительнее.
При выборе семян той или
иной ценовой категории,
обращайте внимание на их
вес (бывает, что в пакетике
оказывается всего 4-5 семечек), а также форму выпуска.
Популярны сейчас так называемые дражированные
семена (петрушки, салата,
моркови, петуньи). Дражирование проводят в два этапа: протравка семян фунгицидами, защищающими
от различных болезней, и
обволакивание семечка специальным материалом, в состав которого входят питательные вещества и средства
защиты. Так что всхожесть
у таких семян повышена, и
никакой
предпосадочной
подготовки (например, за-

мачивания) они не требуют.
Другая популярная форма
выпуска семян – на посадочной ленте. Все, что от вас
требуется, это уложить ленту
в борозду, присыпать землей
и полить. Плюс такой посадки в том, что прореживать
растения не придется.

ИЗУЧАЕМ
УПАКОВКУ СЕМЯН
Внимательно читайте информацию на пакетике с
семенами: название сорта,
производитель, срок годности, количество семян в
упаковке. Имейте в виду,
что срок годности – понятие относительное. У одних
культур он большой (томаты, кабачки, капуста, фасоль, горох, дыня – до 5 лет),
у других – нет (пастернак,
сельдерей – до 1 года). Конечно, если семенам пошел
второй год, то всхожесть у
них будет ниже.
Обращайте внимание на
указание времени созревания культуры: бывают сорта
ранние, средние и поздние.
Если вы хотите получать
обильный урожай все лето,
то покупайте семена с учетом этого фактора.
Выбирая сорт огурцов,
учтите цель их выращива-

ния. Существуют так называемые салатные сорта.
Из таких семян вырастают
крупные огурцы, часто с
полостями внутри, которые
абсолютно не годятся для
консервирования. Засолочные сорта дают более мелкий урожай. Такие огурчики прекрасно помещаются
в банки, а также сохраняют
прекрасный вкус в маринаде. Бывают и универсальные сорта, которые годятся
и для еды, и для засолки.
Если вы не уверены в своем выборе, посоветуйтесь с
продавцом.
Не смотрите на красивую
фотографию томатов или
перцев: это просто рекламный ход для привлечения
внимания покупателей. Не
факт, что ваш урожай из
данных семян будет таким
же. Внимательно читайте
описание культуры – оно
правдивее.
Приобретайте
семена только в специализированных магазинах. Чек
сохраняйте до момента всхожести семян. Дома на пакете
с семенами поставьте дату
покупки, а пакеты сохраните. Мало кто знает, но при
плохом качестве семян можно предъявить претензию
к производителю и вернуть
потраченные на них деньги.
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“За правду і справедливість”

Историки и археологи давно мечтали разгадать загадку вилюйских котлов

Х-ФАЙЛИ

БАЙДУЖА
Е
Н
У
М
О
К
ДО ТИХ, ИЧНА ІДЕЯ!
СОЦІАЛІСТ

Політична партія “Соціалістична партія Олександра Мороза”
Ідентифікаційний код: 40314784
Юридична адреса: 03058, м.Київ, Вулиця Генерала Тупикова, будинок 11-А
Голова партії: Мороз Олександр Олександрович
Заступник Голови партії: Цушко Василь Петрович

Контактні телефони регіональних
осередків політичної партії
«Соціалістична партія
Олександра Мороза»

м. Київ 073-074-00-80

КАКУЮ ТАЙНУ ХРАНЯТ

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

что означает «там, где находятся котлы».
Местные жители утверждают, что из открывающихся крышек-полусфер раз в сто
лет вырываются столбы и шары огня, направляемые демоном Уот Усуму Тонг Дуурай.
Неужели под котлами скрыта энергоустановка? Но какой же цивилизации –
древней земной или инопланетной – приУфолог.ру
В якутской тайге найдена база
надлежит этот реактор?
В 30-х годах ХХ века житель села Сюльнеизвестной цивилизации –
дюкар Саввинов заночевал с внучкой в
гигантские металлические «котлы»,
«железном доме». Они отыскали приприкрывающие входы в подземную
плюснутую красноватую арку, где за винбазу пришельцев. Якуты называют это
легендарное место Елюю черкечех,
тообразным проходом оказалось много
металлических комнат.
что означает «Долина смерти».
В 1971 году документально засвидеСтарики считают его запретным:
«Зимой под котлами тепло, как летом,
тельствованы показания старого охотника-эвенка о том, что в районе междуречья
а люди, переночевавшие в них,
Нюргун Боотур («Богатырь») и Атарадак
неминуемо отправляются в «пасти
(«Шибко большая трехгранная железная
небесных оленей»...
острога») есть железная нора, в которой
«лежат худые, черные, одноглазые люди в
– Находиться в долине жутко, – расскаВ начале ХХ века исследователь древних железных одеждах». Неужели это инопланезывает якутский краевед Айталина Ники- культур Николай Архипов тоже зафикси- тяне в скафандрах? А бункер их земная база?
Историки и археологи давно мечтали
форова. – Деревья стоят мертвые, черные, ровал сведения об этих странных объеквокруг топи. Как свидетельствуют древние тах: «Среди населения бассейна реки Ви- разгадать загадку вилюйских котлов. Из
года в год предпринимасказания, посреди болот из земли выступает
приплюснутая арка, под которой находится
лись попытки отыскать
ЛЮБОПЫТНЫЕ ОХОТНИКИ ЗАХОДИЛИ ВНУТРЬ
множество металлических комнат. Внутри
их в Долине смерти. Но
«КОТЛОВ», ДАЖЕ НОЧЕВАЛИ В ЭТИХ ПОМЕЩЕНИЯХ,
даже в самые лютые якутские морозы тепло,
все они были безуспешНО ПОТОМ НАЧИНАЛИ СИЛЬНО БОЛЕТЬ И УМИРАЛИ
как летом. Любопытные охотники заходили
ны. Никто из исследовнутрь, даже ночевали в этих помещениях,
вателей так и не смог
но потом начинали сильно болеть и умирали. люй издревле бытует предание о наличии приблизиться к разгадке таинственных
Об этом же месте в XIX веке писал гео- в верховьях этой реки громадных бронзо- котлов – их просто не могли найти!
Повезло только чешскому путешественграф Ричард Маак: «На берегу речки вых котлов-олгуев. Предание это заслуАглый тимирнить, что означает «Большой живает внимания, так как к этим пред- нику - Иван Мацкерле наконец-то отыкотел утонул», находится гигантский ко- полагаемым районам местонахождения скал их!
Айталина Никифорова принимала учател из меди. Величина его неизвестна, так мифических котлов приурочено несколькак над землей виден только край».
ко речек с якутским названием Олгуйдах, стие в его экспедиции. Она была очень
трудной.
– Площадь Долины смерти огромная, –
рассказывает Айталина. – Искать в тайге
ром со спичечную голови болотах котлы – все равно, что иголку
ку каждая. Лечил я их всю
в стогу сена. Но Иван выдал гениальную
жизнь, но они до сегодняшидею: территорию нужно облететь на паметалл сверху покрыт слоем
В архиве Национальной
него дня так и не прошли».
неизвестного
материала,
«Все наши попытки отлобиблиотеки
рамоторах – парашютах с моторчиками. И
похожего на наждак. Но это
буквально на 3-4-й день экспедиции они
сохранено письмо
мить хоть кусочек от странне окисная пленка, не накипь
нашли странный круг с удивительно ровМихаила Корецкого
ных котлов, – свидетельству– ее тоже ни сколоть, ни произ Владивостока,
ет Корецкий, – не увенчались
ными, четкими краями, запорошенный
успехом. Единственное, что
снегом. Снег сошел практически везде в
утверждавшего, что
царапать».
мне удалось унести, – это
«Уходящих в глубь земтайге, а в том месте – четкий-четкий круг
он находил семь таких
камень. Но не простой – пов снегу. Следом нашли и второй. Зафиксикотлов:
ли колодцев с комнатами, о
которых говорится в местловинка идеального шара
ровали координаты по спутниковому надиаметром шесть сантиме«Я побывал там трижных легендах, – вспоминает
вигатору, а после добрались к этому месту
Михаил Корецкий, – мы не
пешком. И удивились – снегом были приды. Долина смерти тянется
тров. Он был черного цвета,
встречали. Но я отметил,
вдоль правого притока реки
не имел никаких видимых
порошены металлические котлы!
что растительность вокруг
Вилюй. По сути, это целая
следов обработки, но был
А буквально на следующий день после
котлов аномальная – совсем
цепочка из долин вдоль ее
очень гладкий, словно отпообнаружения котлов Иван Мацкерле внене похожа на ту, что распоймы. Что касается таинлированный. Я поднял его
запно почувствовал недомогание:
с земли внутри одного из
– Я проснулся утром и тут же почувствоственных объектов, их там,
тет вокруг. Она более пышэтих котлов. Он потом у меня
наверное, много, потому
ная: крупнолистные лопухи,
вал, как у меня кружится голова, начал тедома лежал без дела, пока
что за три сезона мы видеочень длинные лозы, странрять сознание. Давление и сердце были в
не понадобилось вставлять
порядке, но я как будто был в состоянии
ли семь таких котлов. Все
ная трава выше человечестекла в окна, а стеклореони представляются мне сосильного опьянения. Мы переждали день,
ского роста в полтора-два
но мое состояние не улучшалось. Когда же
раза. В одном из котлов мы
вершенно загадочными: воза не было. Я сам пробовал
ночевали всей группой».
мы покинули эту территорию, мне, как по
первых, размер от 6 до 9 мецарапать ребром (гранью)
«Ничего плохого не ощумановению волшебной палочки, сразу пополовинки этого каменного
тров в диаметре. Во-вторых,
шара – оказалось, что он реизготовлены из непонятного
щали, ушли спокойно, без
легчало…
металла. Дело в том, что коткаких-либо неприятных проНо все же многое осталось невыясненжет стекло с удивительной
легкостью. После этого моей
лы не берет даже отточенное
исшествий. Но у одного ченым: что за металл использовался для
находкой много раз пользубило (пробовали, и не раз).
загадочных котлов? Почему люди, испырез три месяца полностью
Металл не отламывается и
выпали все волосы, а у меня
зовались как алмазом все
тавшие его воздействие на себе, сильно
не куется. Даже на стали мона левой стороне головы (я
родственники и знакомые.
болеют и даже умирают? И какой же цивина ней спал) появились три
Теперь никто не знает, куда
лоток обязательно оставил
лизации принадлежат существа, создавмаленькие болячки размеподевался тот камень…»
бы заметные вмятины. А этот
шие эти исполины?

«ЯКУТСКИЕ КОТЛЫ»?

Он побывал там трижды…
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УЛЫБНИСЬ И ПОДУМАЙ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
※ История учит только тому, что
ничего в этом мире не делается
без юмора. Когда-то и цари шутили, теперь и шуты царствуют.
※ Только в нашей стране: чем
больше взятка, тем выше уровень законности.
※ Смотришь на «покращення» и
думаешь: «Ну и где ты - человек
с ружьем?»
※ Как ипотеку взять, так зарплата не позволяет! А как субсидию оформить, так доход
превышен...
※ Граблі треба було б зробити
нашим гербом замість тризуба.
Пилоты Боинга чуть не сошли
с ума, когда летящий в Турцию
самолет ТУ-134 с нашими туристами побибикал и мигнул
фарами…
- Сынок, сходи в магазин?
- А волшебное слово?
- Отключу интернет!
- Уже бегу!
Созрел адский план: поливать лужи, которые остаются за
котом, валерианкой. Пусть тоже
мучается, гад!
- Дорогая! А что, суп вчерашний?
- Я тебе больше скажу, он
еще и завтрашний!
Идеальная жена и идеальный
муж:
- Милый, иди водку пить!
- Милая, я еще полы не
домыл!
Вчера был трудный день. В
запарке отдал зарплату любовнице, а жене по ошибке принес
шампанское.

Юлия Владимировна
согласно поданной
декларации о доходах
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