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60003
вартість передплати:
Влада обіцяє українцям більше грошей: в
Кабміні розглядають можливість підвищення
мінімальної зарплати до 4,2 тисяч гривень.
І хоча з наповненням бюджету є проблеми
(за підсумками першого кварталу цього року
прибуткова частина виявилася недовиконаною
більш ніж на 6 млрд грн), передвиборна
риторика може зробити свою справу. Очікуване
підвищення мінімалки стане вже другим
в нинішньому році (з 1 січня 2018 р. вона
виросла з 3,2 тис. до 3,7 тис. грн). Але чи стануть
громадяни від цього багатше - велике питання.

6

місяців

70,62 грн.

+послуги пошти

35,31 грн. 3
місяці

+послуги пошти

Читайте на СТОР.3

1

місяць

11,77 грн.

+послуги пошти

ОПЕРАЦИЯ «ДЕПОПУЛЯЦИЯ»
Одним из наиболее наглядных, и в то же время страшных
результатов "реформ" нынешнего режима, является
ужасающая демографическая ситуация. Украина на глазах
пустеет, а общая убыль населения уже сопоставима с
потерями в Великой Отечественной войне. Сколько же
нас осталось, и почему власть не спешит с проведением
переписи населения?
ПРАВДА ГЛАЗА КОЛЕТ?

На территории России в настоящее время проживает около трех миллионов украинцев
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел
Климкин во время встречи с
активом украинской общины в
Торонто.
"Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона
украинцев живут в РФ. То есть
почти каждый 12-й украинец

сейчас — в России. И среди них
есть много тех, кто не любит и
Путина, и Россию, но считают, что не имеют другого выбора. Они говорят: мы так всю
жизнь зарабатывали деньги,
— и их надо понять… для меня
это очень печальная ситуация",
— отметил глава МИД.
По его словам, сближение
Украины и ЕС несколько повлияло на распределение украинских трудовых мигрантов:

якобы некоторые из них переезжают из России в ЕС, однако
этот процесс происходит очень
медленно.
Получается интересная картина: по мнению Климкина,
если украинцы уезжают работать в страны ЕС, то это нормально, и даже хорошо – главное, чтобы не в Россию.
Впрочем, по оценкам независимых экспертов, Климкин
еще "поскромничал": на самом
деле в РФ свой хлеб насущный
добывают не 3, а 4-5 млн украинцев. Если учесть, что еще
примерно столько же заробитчан проживают и работают в
других странах – Польше, Германии, Италии, Чехии, Португалии, США и др., то можно
говорить о том, что опустоше-

ние Украины достигло критической черты.
Понятно, что наши "европейские реформаторы" изо всех
сил стараются "не замечать" сей
прискорбный факт. Начнем с
того, что последняя перепись
населения на Украине была
произведена более 16-и лет назад — в декабре 2001 года. И это
– несмотря на то, что ООН настоятельно требует от всех государств мира проводить переписи раз в десять лет. Однако наши
власти регулярно переносят
решения о проведении исследования, изначально запланированного на 2011 год. Последний
раз постановление Кабмина об
очередном переносе переписи
с 2016-го на 2020 год подписал
Яценюк (в декабре 2015-го).

При этом отметим, что норма
ООН о проведении общенациональной переписи является
не просто рекомендацией, а
настоятельным требованием.
Согласно данным самой ООН,
с 2001 года такие исследования не проводились только в
10 странах. Как правило, речь
идет о самых "неблагополучных" государствах, раздираемых длительными войнами и
гражданскими конфликтами:
Афганистан, Эритрея, Западная Сахара, Ирак, Ливан. Как
видите, Украина (единственная европейская страна) и здесь
оказалась в очень "достойной"
компании.
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“За правду і справедливість”

РЕЗОНАНС

Коли люди на своїх місцях, займаються тим,
чим здатні, тоді суспільство процвітає, коли ні, то занепадає

КРАЇНА БУДЕ ТАКОЮ,
ЯКОЮ МИ ЇЇ САМІ СТВОРИМО

Звертаючись до відомих в Україні людей з пропозицією підписати цього листа, не зустрів ані
найменшого сумніву щодо його змісту. Одне, що викликало сумнів, – а чи буде якась реакція влади (не
на сам лист, а на проблему)?
Сподіваюсь, однак, що буде. Адже з бездумністю, з безглуздям, яке спостерігається в забудові столиці
(та й інших міст), в багатьох змінах, які чомусь називаються позитивними реформами, Україна рухається
до катастрофи. Ми не маємо права ї ї допустити.
Привертаючи увагу суспільства до такої небезпеки, автори листа сподіваються, що кожен співвітчизник
відчує власну відповідальність і за те, що є, і за те, чому воно є саме таким.
Немає нейтральних спостерігачів. Ми всі – учасники дійства. Країна буде такою, якою ми ї ї самі
створимо.
О. Мороз

Президенту України
П. Порошенку
Прем’єр-міністру України
В. Гройсману
Київському міському Голові
В. Кличку

Шановні Петре Олексійовичу, Володимире Борисовичу,
Віталію Володимировичу!
Залишаючись небайдужими до всього, що
відбувається в країні, хочемо привернути вашу
увагу до питання, яке потребує принципового і
термінового вирішення.
Йдеться про стан і перспективу розвитку столиці
України. Навіть без професійного аналізу і
висновків спеціалістів стає очевидним, що Київ
розбудовується шаленими темпами, але без
елементарної логіки містобудування, інколи без
здорового глузду.
Розвиток міста ніяким чином не враховує життєвих
потреб його мешканців і особливостей столичного статусу. Все підпорядковано лише приватним інтересам
забудовників, можливостям одержати вигоду окремим
бізнесменам та наживу чиновникам, причетним до
розпорядження землею у місті, до інших дозвільних,
регулюючих та контролюючих функцій, що в сукупності означає корупційно-мафіозну систему. (Хто сумнівається в такій оцінці, нехай порівняє об’єктивну
собівартість будівництва і заявлену ціну житла на його
первинному ринку, пояснить природу вартісних «ножиць», які покриваються з кишені споживача.)
Київ став одним із найнезручніших для проживання
міст у Європі. Суцільні транспортні затори, брак парковок, ущільнення забудови, дефіцит шкіл і дитячих садків, скорочення зеленої зони, перевантаженість метро,
розбиті дороги і тротуари, фактична відсутність місць
для відпочинку у дворах, перетворення їх у платні автостоянки. Це лише зовнішні ознаки хаотичної забудови,
не згадуючи про принципове для мегаполісу завдання –
баланс між чисельністю мешканців і їх трудовою зайнятістю. Складається переконання, що останнє питання
міська влада не здатна ні аналізувати, ні розв’язувати.
Викликає занепокоєння практика нової забудови.
В гонитві за вигодою відбувається повсюдне скупчення висотних споруд у новостворених кварталах, воно

пригнічує людей. На випадок будь-якої природної чи
техногенної ситуації (пожежі, наприклад) із кварталу
– «колодязя», захаращеного транспортом та різними
малими архітектурними спорудами, неможливо вибратися. В Києві за попередньою інформацією відсутні
пожежні машини, здатні зарадити вогню вище 15-го
поверху, при тому індивідуальне утеплення квартир і
переобладнання балконів ще більше посилює небезпеку пожеж.
Власники житла, несучи непомірну вагу комунальних платежів, змушені сплачувати необґрунтовані
суми на обслуговування прибудинкових територій,
хоч цільове використання цих астрономічних сум кияни не бачать.
Можна приводити багато інших прикладів щодо міських негараздів (спотворений архітектурний ландшафт
колись одного з найкрасивіших міст у світі; в центрі Києва заростає Дніпро, а пісок видобувається злочинним
способом за околицями, знищуючи природне середовище; по-хижацькому привласнюються зони відпочинку
і спорту на річці; багато незавершених споруд, покинутих будівельниками; відсутній смак і міра щодо вивісок,
реклам, демонструється принизлива запопадливість у
використанні іноземних термінів; неорганізованість з
прибиранням і утилізацією відходів; перетворення багатьох місць столиці в провінційні базари та смітники).
Проте є важливіші питання. Перше з них: для кого
розширюється Київ, чи є і на що орієнтований генеральний план його розвитку? За попередніми даними
в Києві та його околицях набудовано більше 200 тисяч квартир, уже не витребуваних споживачами. В той
же час, велика частина будинків використовується як
«прибуткове житло», здається в оренду. В місті не налагоджений порядок використання цих площ: хто і на
яких підставах заселяється, скільки фактично перебуває людей в орендованому житлі, звідки вони і чим
займаються в Києві, як захищені в своїх правах кияни,
котрі проживають поряд…

(До речі, названі проблеми характеризують ситуацію
в містах – «міліонниках» і не тільки. Йдеться про складний етап перемін в житті суспільства і держави. Суть
цього етапу, його об’єктивні і суб’єктивні причини, очікувані наслідки та інш. в державі ніхто не аналізує, прогнозів не дає. Осторонь цих процесів знаходиться наука,
можливості якої підірвані відсутністю фінансування.)
Друге, і можливо найгостріше для Києва питання:
чи відповідає пропускна здатність і потужність інженерних мереж (найперше, каналізаційна система) додатковому навантаженню від новобудов? Ще недавно
добитися відведення ділянок під будівництво було
майже неможливою проблемою. Як сталося, що межі
Києва без якихось загальнодержавних рішень розширилися навсібіч – до Вишневого і Віти Поштової, до
Броварів і Борисполя, до Обухова і Вишгорода та Ірпеня? Відомо, що Бортницька система аерації повністю
зношена. Хто дає дозвіл на нові будови і хто буде відповідати за ймовірну катастрофу, що здатна зачепити
інтереси не лише українського Подніпров’я, а й причорноморських країн?
Вважаємо необхідним:
1. На державному рівні розглянути комплекс питань,
що визначають стан та перспективу, зокрема, столиці та загалом країни. Створити для того Державну
раду стратегічного планування (з офіційним і громадським статусом її членів), залучаючи і колективи
АН України;
2. Ухвалити рішення щодо припинення нової житлової забудови Києва, зосередивши ресурси бюджету
та приватних кампаній на благоустрої міста, ремонті і реставрації житла та інших споруд, приведенні в
зразковий порядок зон відпочинку, зокрема в Гідропарку та скрізь понад Дніпром;
3. Вирішити проблеми транспортного обслуговування населення (паркінги та термінали при в’їздах у
міську зону, парковки, обмеження транзиту, об’їзна
дорога, комунальний транспорт, оновлення мостів і
переходів тощо);
4. Виділити з бюджету кошти для розрахунку із забудовниками, організувати освоєння нового житла
киянами, що роками стояли в черзі, під умови довгострокового кредитування (25-30 років) за реальними, а не спекулятивними цінами;
5. Створити з новобудов обмінний фонд житла, щоб
відселити призначені для заміни «хрущовки» та панельні дев'ятиповерхівки, зорієнтувати можливості
забудовників на реконструкцію житлового фонду.
Світовий досвід вчить, що влада, не зважаючи на
свою тимчасовість, все-одно мусить дбати про нинішнє і майбутнє міста (усієї поселенської мережі) та про
якість життя в ньому людей.
Масол В.А.
- Голова Ради міністрів УРСР (1987-1990 рр.),
Прем’єр-міністр України (1994-1995 рр.)
Матвієнко Н.М.
- народна артистка України
Мороз О.О.
- Голова Верховної Ради України II і V скликань
Патон Б.Є.
- Президент АН України
Плачков І.В.
- Міністр енергетики України (1999 р.),
- Міністр палива та енергетики (2005-2006 рр.)
Радзіховський А.П.
- Доктор медичних наук, професор кафедри загальної
та невідкладної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.
Симоненко В.К.
- Перший віце-прем'єр-міністр України (1992 р.),
- Голова Рахункової палати України (1996-2011 рр.),
- член-кореспондент НАН України
Скляров В.Ф.
- Міністр енергетики та електрифікації
- УРСР (України) (1982-1993 рр.),
- Академік Інженерної академії наук України
Скорик Л.П.
- професор Національної академії образотворчого
мистецтва та архітектури,
- Народний депутат України І скликання
Фокін В.П.
- Голова Ради міністрів УРСР (1990-1991 рр.),
- Прем’єр-міністр України (1991-1992 рр.)

№17 (73) • 2 травня 2018 року
“За правду і справедливість”

РЕАЛІЇ

Чому зростання мінімальних зарплат і пенсій не робить українців багатшими

І ЗНОВУ «ПОКРАЩЕННЯ»
Олександр МИХАЙЛОВ

Влада обіцяє українцям
більше грошей: в
Кабміні розглядають
можливість підвищення
мінімальної зарплати до
4,2 тисяч гривень. І хоча з
наповненням бюджету є
проблеми (за підсумками
першого кварталу цього
року прибуткова частина
виявилася недовиконаною
більш ніж на 6 млрд грн),
передвиборна риторика
може зробити свою справу.
Очікуване підвищення
мінімалки стане вже другим
в нинішньому році (з 1 січня
2018 р. вона виросла з 3,2
тис. до 3,7 тис. грн). Але чи
стануть громадяни від цього
багатшими - велике питання.
ПРИСТРАСТІ
ПО МІНІМАЛЦІ

Минулого року, приймаючи
державний бюджет, уряд планував підвищити мінімальну
зарплату з 1 січня цього року
до 3 723 гривень, а з 1 квітня до 4 200 гривень. За умови, що
гроші на це в державній казні
будуть.
І з 1 січня зарплату дійсно
підвищили до обіцяного розміру. А ось підвищити з 1 квітня
не вийшло.
"Якби ми з квітня підвищили мінімальну зарплату до 4200
гривень в місяць, нам треба
було б розширити витрати бюджету на цей рік мінімум на 13
млрд. гривень. І це мінімальна
сума, яка потрібна тільки на
підвищення "мінімалки", - без
урахування підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної
тарифної системи", - пояснив
заступник міністра фінансів
Сергій Марченко.

І додав: якщо врахувати ще
і підвищення тарифного розряду, то знадобилося б ще 30
млрд. грн. Але узяти їх ніде.
У результаті мінімалку залишили на тому ж рівні, збираючись підвищити її розмір
з 1 липня. Проте днями віцепрем'єр-міністр України Павло
Розенко повідомив, що ситуація
змінилася, і збільшити розмір
мінімальної зарплати реально
можливо вже в середині травня.
Правда, ці плани уряду вже
різко засудили наші міжнародні інвестори. Як відмітив представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, для підвищення
зарплати в Україні немає ніяких економічних підстав. А
керівництво Всесвітнього банку радить: хочете підвищувати
зарплати - скорочуйте штати
усіх державних установ, з школами і лікарнями включно
(тобто, підвищення відбудеться
за рахунок зарплат скорочених
працівників).

Від себе відмітимо, що в цій
думці є велике раціональне
зерно. Тільки починати слід
не з учбових і медичних установ, а з вкрай роздутих штатів
Верховної Ради, Адміністрації
президента, Кабміну, Державного управління справами - і
вниз по вертикалі по всіх бюрократичних інстанціях. Але,
як показує практика, усі ці
установи у нас є "недоторканними", і усі скорочення їх благополучно обходять. Навіть
наша хвалена децентралізація
посприяла роздуттю чиновницького апарату, оскільки органи об'єднаних територіальних громад почали дублювати
функції райрад та районних
держадміністрацій - і, відповідно, вимагати грошей на своє
утримання.

ЧИ СТАНЕ КРАЩЕ
ЖИТИ?

Не схвалюють заплановане
"покращення" і українські еко-

номісти. На їх думку, зростання
мінімальної зарплати в наших
реаліях має свою закономірність: чим більше вона росте,
тим нижче падає купівельна
спроможність населення. Особливо у громадян з невисоким
рівнем статків. Річ у тому, що
ціни на соціально значимі продукти ростуть набагато швидше, ніж зарплати і пенсії.
Глава Асоціації постачальників торгових мереж Олексій
Дорошенко пояснює це просто:
зростання зарплат і пенсій у нас
штучне і не забезпечене реальними досягненнями економіки". При зростанні ВВП на 2-4%
в рік, як в Україні, збільшення
зарплат і пенсій повинне теж
складати 2-4%. Інакше купівельна здатність населення підвищується лише на короткий
час, а потім настає новий виток
інфляції, і люди, навпаки, бідніють", - говорить він.
Такої ж точки зору дотримується і голова Комітету економістів України Андрій Новак.
Він нагадав ситуацію першої
половини 90-х років, коли усі
були убогими мільйонерами:
"Зрозуміло, що соціальні платежі треба піднімати. Але робити це необхідно відповідно до
економічного зростання. У нас
реальне економічне зростання
2,5% за підсумками минулого року. При такому зростанні
ВВП соціальні платежі можна
піднімати на 3%, максимум на
5%, але не більше. Інакше це
самообман, який обернеться
підвищенням інфляції та, зрештою, зменшенням купівельної спроможності населення",
- заявив А. Новак.
За словами економіста,
останні підвищення мінімальної зарплати - спочатку з
1600 до 3200 грн, а потім і до
3723 грн - мало значно більше
мінусів, ніж плюсів. А полягає
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негатив передусім в інфляції,
яка буквально зірвалася з ланцюга. Адже саме через збільшення єдиного соціального
внеску і роздмухування зарплатного
фонду підприємці
були вимушені підвищувати
ціни на товари та послуги - і
деякі дрібні бізнесмени просто не "пережили" подібних
новацій. Частина бізнесу або
самоліквідувалась, або пішла
в тінь, збільшуючи і без того
величезний сектор тіньової
економіки. І це було цілком
прогнозовано - адже застосовувати подібні "покращення"
варто лише тоді, коли економіка знаходиться на підйомі, а
не навпаки.

РЕЗЮМЕ

- В принципі, і Порошенка, і
Гройсмана, які наполягають на
збільшенні мінімальних зарплат, зрозуміти можна: в очікуванні президентських та парламентських виборів є великий
попит на соціальний "позитив".
Адже одним лише безвізом
та єдиною помісною церквою
ситий не будеш - виборець вимагає і суто матеріальних "чинників заохочення". І тут ідея з
мінімальною зарплатою могла
б спрацювати, а наслідки можновладців не хвилюють. – вважає Василь Цушко, заступник
Голови Соціалістичної партії
Олександра Мороза.
- Зараз збираються підвищувати мінімалку до 4200 гривень,
але вже є плани подальших підвищень, і на 2021 рік озвучується цифра в 6400 гривень.
Василь Петрович пояснює,
що цифра в 6400 грн на перший погляд виглядає переконливо (зростання практично на
80% в порівнянні з нинішніми
3723 грн). Але при збереженні
нинішнього рівня інфляції,
6400 грн в 2021 році по реальній купівельній спроможності навряд чи перевищуватиме
сьогоднішні 3700. Ось така
арифметика.

О ЧЕМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР

АВТОПРОМ НАМ НЕ НУЖЕН
Нынешние власти настойчиво и методично превращают Украину в
отсталую "банановую республику", ликвидируя последние остатки
отечественной промышленности. В первую очередь уничтожению
подлежат высокотехнологичные отрасли.
В марте текущего года автомобильные заводы Украины произвели "аж" 773
автотранспортных средства, что в 52 раза меньше, чем в аналогичный период десять
лет назад
Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации автопроизводителей Украины.
"В марте с заводов Украины вышло 773 автотранспортных средств.
Производственные мощности национального автопрома продолжают функционировать лишь на 2% от своих возможностей, а такой объем выпуска автотранспорта в 52
раза меньше мартовского результата десятилетней давности", — говорится в сообщении. Таким образом, полномасштабное производство легковых авто в Украине полностью остановилось. В данный момент выполняется лишь крупноузловая сборка.
"Уже не первый месяц статистику легкового сегмента национального автопрома
формируют исключительно отчеты о крупноузловой сборке. В прошлом месяце количество собранных легковых автомобилей составляло 683 шт. (все на заводе "Еврокар")", — указано в сообщении ассоциации.
В целом, производство коммерческих авто в Украине уменьшилось на 36% по сравнению с мартом 2017 года и на 20% по сравнению с февралем 2018 года, составив
всего 28 автомобилей.
Также отмечается, что в марте в Украине изготовили 62 автобуса, что на 24% меньше
показателя годичной давности и на 23% ниже февральского объема производства.
Напомним, что в наследство от СССР Украине досталась действующая и отлаженная автомобильная промышленность. В частности, в стране был производитель
легковых автомобилей — ЗАЗ, завод, по производству авто повышенной проходимости — ЛуАЗ, производитель автобусов — ЛАЗ, грузовиков — КрАЗ.
Однако в годы независимости все эти автомобильные заводы пришли в упадок. Не
последнюю роль в этом сыграло появление "эффективного собственника" в процессе приватизации и вся политика государства.

УКРАИНЕ ГРОЗИТ
ОСТРАЯ НЕХВАТКА
МЕДИКОВ
Упрощение трудоустройства
украинских медиков в Польше
существенно усугубит ситуацию с
нехваткой медицинских работников
в стране. Об этом в комментарии
ГолосUA сообщил Председатель
Свободного профсоюза медицинских
работников Украины Олег Панасенко.
"Упрощение трудоустройства украинских
медиков в Польше существенно усугубит ситуацию с нехваткой медицинских кадров в нашей стране. Украинцев скоро некому будет
лечить. Все к этому идет. В Польше нашим врачам предоставляют жилье, выгодные условия
труда и хорошую заработную плату, чего нет в
Украине. Кроме того, наши медики выезжают
на работу в Германию, Францию и Швецию, где
оклад еще выше, чем в Польше. Отток кадров
за рубеж будет продолжаться, пока медикам не
поднимут заработную плату",- заявил О. Панасенко.
По его словам, за рубеж в основном
выезжают молодые специалисты, так как они
не видят будущего в Украине и не соглашаются
на не выгодные условия труда.
"Молодежь не хочет получать нищенскую за-

работную плату и стремится к лучшей жизни за
границей. В итоге мы теряем наилучшие кадры,
и это плачевно закончится для нашей страны.
Другими словами, медицинская реформа действует, – резюмировал О. Панасенко.
От себя добавим, что в глубинке острая нехватка медиков наблюдается уже сейчас, а в
отдельных случаях это положение стало просто катастрофическим. В качестве наглядной
иллюстрации можно привести хотя бы Степанковскую территориальную громаду (Черкасская область), где на 17 сел приходится
всего два (!) врача. При этом большинство из
этих населенных пунктов не имеют ни одного медицинского работника, который бы находился в селе постоянно. Местные жители
просят чиновников немедленно исправить эту
невыносимую ситуацию (на прием к врачу попасть практически невозможно), однако те
даже ничего не обещают.

КСТАТИ

Вместо того, чтобы как-то стимулировать
молодых специалистов ехать на работу в сельскую местность, власти решили "декоммунизировать" высшие учебные заведения. Теперь – в
соответствии с положениями реформы образования, они будут называться не ВУЗы, а ЗВО
("заведения высшего образования"). Об этом
информирует пресс-служба Министерства
образования и науки Украины. Каким образом
перестановка местами слов в названии отразится на качестве высшего образования - не
уточняется.
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“За правду і справедливість”

В 2019 році набувають чинності нові правила розрахунку пенсії:
коефіцієнт оцінки стажу знижений з 1,35% до 1%.

СУСПІЛЬСТВО

ШКОЛА МІСЦЕВОГО АКТИВІСТА

ОТГ: ПЕРЕВІРКА
НА ЛІДЕРСТВО
ЧОМУ МАЙБУТНІЙ ДЕПУТАТ,
СТАРОСТА ЧИ ГОЛОВА ОТГ МАЮТЬ
БУТИ ЗДАТНИМИ ОРГАНІЗУВАТИ
ЗБОРИ ГРОМАДИ?
Анатолій ПИЛИПКО,
адвокат, магістр державного управління

Сьогодні ми детально розберемо необхідність
перевірки майбутнього кандидата в депутати, старосту
чи голову ОТГ на якості лідера. Наше суспільство
ділиться на певні категорії людей, які, діючи спільно,
здатні забезпечити сталий і поступовий розвиток
держави. В будь-якому суспільстві є мислителі,
управлінці, бізнесмени та виконавці. Історія свідчить,
що коли мислителі дають правдиві поради управлінцям,
вони (на основі цих порад) вправно адмініструють,
захищають суспільство від безчинства та ворогів,
захищені бізнесмени створюють обіг товарів та коштів,
робочі місця, де працюють виконавці, які отримують
гідну заробітну платню.

Коли люди на своїх місцях, займаються тим, чим здатні, тоді суспільство процвітає, коли ні, то занепадає. Наприклад, коли бізнесмен
стає депутатом чи головою громади, думки про прибуток його не покидають і вся його діяльність на посаді голови громади чи при роботі
депутатом перетворюється в сприяння власному бізнесу. Природу не
спинити! Тому життєво необхідно виявляти бізнесменів, які йдуть у владу ще на стадії підготовки до виборів і не давати їм можливості займати
ключові посади та бути депутатами. Це не упередженість до бізнесменів, це життєва необхідність звільнити дорогу до влади тим, хто буде
її використовувати за призначенням — забезпечувати соціальну справедливість і створювати умови для задоволення потреб усім верствам
населення. Бізнесмени ж в свою чергу — найкраще можуть створювати
робочі місця та розвивати економіку, маючи захист від держави та розумні податки. Саме через незахищеність бізнесу багато бізнесменів
йдуть в депутати, а ставши ними, захищають його. Але статус депутата
— це не місце для захисту бізнесу, а місце для служіння людям.
Як виявити кандидата в посадовці з числа бізнесменів? Потрібно
дати йому своєрідне тестове завдання на лідерство — організувати
збори жителів, на яких вирішити якесь питання, котре турбує людей.
Більшість кандидатів — бізнесменів відмовляться від такого тесту...
Отже, деталі тестування на лідерство. Кандидат в депутати, старости чи на посаду голови громади повинен організовувати свою
діяльність, орієнтуючись на вирішення потреб людей. А як дізнатися про ці потреби? Тільки спілкуючись з жителями безпосередньо.
Майбутній депутат, староста чи голова громади не може здійснювати свою діяльність у відриві від людей. А основна форма спілкування
з усією громадою чи жителями виборчого округу, — збори. Тільки
збори громади проявляють реальність, якою живе громада. Тому
кандидат у лідери мусить вміти організовувати такі збори. Їх можна
організувати, повісивши об'яву, оголосивши по радіо, або запросивши на збори людей персонально.
Підготовка і проведення зборів, як тестове завдання має свої етапи.
Перший з них — вибір питання, яке буде виноситись на збори. Це може
бути будь-яке, але не другорядне питання, яке турбує певну групу
людей. Кандидат у лідери повинен знайти таке питання. Знайшовши
його, формулюється порядок денний зборів, готується об'ява, призначається день і час зборів. Організатор зборів повинен бути впевнений,
що люди на ці збори прийдуть. Тому той, хто їх ініціює, має забезпечити явку. Відмовки ініціатора, який не провів збори “люди неактивні”,
“люди байдужі” свідчать тільки про одне — відбір на лідерство невдалий і кандидат не годен навіть до наступного етапу навчання (як забезпечити участь у зборах громади 100% дорослого населення кандидати у лідери дізнаються на наступних етапах навчання).
Коли організатор забезпечив явку на збори, він повинен уміти
письмово оформити його результати.
Викладаємо основні 5-ть пунктів протоколу зборів, які мають бути
заповнені. Вступна частина (назва документу — протокол зборів,
дата і місце проведення; хто присутній на зборах; вибори головуючого, секретаря, лічильної комісії). Описова частина (причина скликання зборів і порядок денний зборів). Мотивувальна частина (який
проект рішення пропонується і чому саме такий). Резолютивна частина (яке рішення прийняте; скільки голосів “за”, “проти”, “утримався”). Заключна частина (інформація про закриття зборів; підписи головуючого та секретаря зборів).
Якщо цей захід під силу кандидату в лідери, можна з ним продовжувати навчання. Якщо не під силу, слід шукати іншого. Тільки після
проходження тесту та складання протоколу справді проведених зборів, кандидат може приступати до наступного етапу навчання у Школі
лідерства. Бо наступним етапом навчання є підготовка перших загальних зборів усієї громади. Якщо кандидат у депутати, старости чи
на голову громади зможе організувати збори усієї громади, у нього є
шанс перемогти на виборах. Чому? Дізнаєтесь у наступній публікації.

ГРАБУЮТЬ?
МИ ВЖЕ ЗВИКЛИ
Олексій ГРАДОВ

Експерти вже зараз
заявляють, що нинішня
пенсійна реформа це зухвале і цинічне
пограбування майбутніх
пенсіонерів (з цією метою
вона і замислювалася).
Такі антинародні ініціативи
викликали б цілу бурю
протестів у будь-якій
європейській країні - але
Україна і тут підтвердила
свою репутацію "країни
чудес": у нас це взагалі не
викликає ніяких емоцій
серед трудящих.
Йдеться про те, що в 2019 році
набувають чинності нові правила розрахунку пенсії : коефіцієнт оцінки стажу знижений
з 1,35% до 1%. Іншими словами,
якщо раніше за кожні 10 відпрацьованих років належало
13,5% від розрахункового заробітку, то тепер буде усього 10%.
За оцінками експертів, це
приведе до того, що середня
пенсія різко знизиться, і складатиме тільки 26% від середньої зарплати по країні, хоча по
нормах Міжнародної організації праці цей показник повинен
складати не менше 40%.
"Солідарна система за показниками демографії праці не
може дати нам можливість зробити пенсію, яка б замістила трудові доходи на рівні 40% і більше.
Це свідчить, що наші доходи на
пенсії впадуть на 60% мінімум",
- відмітила експерт з пенсійних
питань Галина Третьякова.
А остаточним підсумком цих
нововведень стане те, що переважна більшість пенсіонерів
зможуть розраховувати тільки
на жебрацьку мінімалку.
Чому ж у такому разі ми не
бачимо масових протестів трудящих, і що про це думає "прогресивна" українська молодь
(яка свого часу дружно вийшла
на Майдан через відмови Януковича підписувати угоду про
Асоціацію з ЄС)?
Таку пасивність громадян
аналітики пояснюють трьома
причинами. По-перше, значна
частина молоді вже не бачить
себе в цій країні, маючи намір
в перспективі виїхати за рубіж.
По-друге, ті українці, у яких
пенсію вже "видно на горизонті",
- просто змирилися зі своєю долею (у кращому разі вони потурбувалися про якісь альтернативні джерела доходів на старість).
І по-третє, багато наших громадян просто не звикли планувати щось наперед в країні, де
все може змінитися будь-якої
хвилини. Ця остання обставина повною мірою підтверджує і
соціологічне дослідження, нещодавно проведене за підтримки Агентства по міжнародному
розвитку USAID (США).
Головний висновок дослідження : українці не думають
про пенсію заздалегідь (як це
практикується на заході) і вважають, що за них це повинна
робити держава.

ЕКОНОМІСТИ ВЖЕ ДАВНО
ДОВЕЛИ: "ЗАРОБЛЯТИ" НА
ПЕНСІЮ, СПЛАЧУЮЧИ ПОДАТКИ
ДЕРЖАВІ - МЕНШ ВИГІДНО,
НІЖ САМОМУ РЕГУЛЯРНО
ВІДКЛАДАТИ ТАКІ Ж СУМИ НА
ТОЙ ЖЕ БАНКІВСЬКИЙ ДЕПОЗИТ,
АБО ДО НЕДЕРЖАВНОГО
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ.
57% українців не можуть робити заощадження, тому що їм і
так ледве вистачає на поточні
витрати. Близько 9% респондентів заявили, що вони могли
б відкладати "на старість" максимум 4% місячного доходу (це
близько 300 грн від середньої
зарплати), а ще 9% могли б відкладати до 9% (до 675 грн від
середньої зарплати). Зрозуміло,
що це далеко не ті суми, за допомогою яких можна собі забезпечити безбідну старість.
Виділяти на ці цілі від 30% до
50% своїх доходів можуть лише
2% українців. Нині мають заощадження тільки 24% опитаних, а 70% не мають їх зовсім.
Ще 6% не змогли або не захотіли відповідати на це питання.
Гостро стоїть і питання про
те, кому люди готові довірити свої "пенсійні" гроші. Так,
приватним банкам, страховим
компаніям і недержавним пенсійним фондам повністю довіряють тільки по 3% населення.
У інвестиційних фондів, лізингових компаній, кредитних
спілок, рівень довіри ще нижчий - всього 2%. Найбільшою
довірою користуються державні банки - їм довіряють "аж" 6%
українців.
Підводячи підсумок, можна
сказати одне: саме життя вимагає від українців відмовитися від колишніх стереотипів
Остаточним підсумком нововведень
та
самостійно
пенсійної реформи стане те, що
(кому ще не пізно) шукати шляпереважна більшість пенсіонерів
хи
вирішення
зможуть розраховувати тільки на
своєї особистої
жебрацьку мінімалку.
"пенсійної проблеми".
До речі, про це вже відкрито
вели: "заробляти" на пенсію,
сплачуючи податки державі - говорять і вищі чини держави :
менш вигідно, ніж самому ре- "Шанс на отримання високих
гулярно відкладати такі ж суми пенсій є, але тільки якщо людина той же банківський депозит, на розпочне зі студентської лави
або до недержавного пенсійно- замислюватися про свою майго фонду.
бутню пенсію", - заявив в зв'язку
Але і тут є великі проблеми. з цим віце-прем'єр-міністр
За даними соцопитування, України Павло Розенко.
Опитування показало, що
про майбутню пенсію замислюються у кращому разі 47%
людей працездатного віку. При
цьому тільки 20% роблять якісь
заходи, щоб забезпечити собі
гідне існування в старості.
При цьому кожен другий житель України старше 18 років навіть не знає, в скільки років люди
виходять на пенсію. А яким має
бути мінімальний трудовий стаж
для того, щоб отримувати державну пенсію, можуть відповісти
тільки 31% опитаних. Ще менше
людей мають уявлення про те,
які зараз мінімальна, максимальна і середня пенсії в Україні
(менше 20%).
Більшість українців нічого не
чули ні про другий, ні про третій рівень пенсійного забезпечення - обов'язкову і добровільну накопичувальні системи.
Розбираються в цих питаннях
тільки 6% населення, а 34-37%
"щось про це чули".
А на питання "Хто повинен
піклуватися про гідну старість",
67% людей відповіли, що держава. При цьому 68% вважають, що вони у будь-якому разі
не отримають гідної пенсії.
Здавалося б, якщо люди не вірять в гідні пенсії від держави,
то вони повинні відкладати на
старість самостійно. Тим паче,
що економісти вже давно до-
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Сколько же нас осталось, и почему власть не спешит
с проведением переписи населения?
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РЕАЛІЇ

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

5

ДЕ ВЯТРОВИЧ –
ТАМ БРЕХНЯ І СКАНДАЛ
Скандально відомий директор
Українського інституту національної
пам'яті Володимир Вятрович
зробив немислимий крок – він
наважився розкритикувати відразу
56 американських конгресменів. Їх
"провина" полягає в тому, що вони
підписали звернення в Держдеп
США, в якому закликали зробити
дипломатичний тиск на Україну за
"вшановування колабораціоністів"
(тобто - прославляння посібників
фашистів) і "фінансованого державою
антисемітизму".

Александр Полуянов

Одним из наиболее наглядных, и в то же время страшных результатов
"реформ" нынешнего режима, является ужасающая демографическая
ситуация. Украина на глазах пустеет, а общая убыль населения
уже сопоставима с потерями в Великой Отечественной войне.
Сколько же нас осталось, и почему власть не спешит с проведением
переписи населения?
(Начало на стр. 1)

ХЛЕБ НЕ ОБМАНЕТ

В связи с этим возникает закономерный, и далеко не праздный (об этом –
в конце материала) вопрос: сколько же
людей осталось в Украине?
По разным оценкам, население
Украины за период с 2013 года по сей
день сократилось примерно на 30%: с
45,5 до 30-32 миллионов человек. Например, киевский политолог Михаил Павлив утверждает, что "реальное
население страны на данный момент
вряд ли составляет больше 30 миллионов человек. Остальные либо выехали,
либо регулярно отсутствуют в стране,
находясь в трудовой миграции".
При этом он подчеркнул, что данная оценка еще является "оптимистической". По другим данным, реальная
численность населения уже не дотягивает и до 30 миллионов.
В частности, экономист Лариса
Шеслер подсчитала, что численность
населения Украины на 2017 год без
Крыма и Донбасса составляет 24,5 млн
человек. Такой результат она получила
с помощью анализа потребляемого в
стране хлеба и муки. Кстати, это довольно точный метод: например, в советское время информация о количестве хлеба, поставляемого в воинскую
часть, была секретной, так как по потреблению хлеба легко устанавливалась численность личного состава.
Украинские экономисты зафиксировали, что производство хлеба на
Украине с 2000 года сократилось в 2.2
раза. И если верить официальной статистике о количестве населения, то
сегодня средний украинец потребляет
всего 26 кг хлеба в год.
При этом отметим общемировую
тенденцию: чем беднее население и
ниже его платежеспособность – тем
больше люди потребляют хлеба (так
как это высококалорийный и относительно недорогой продукт).
Из этого можно допустить два варианта: либо украинцы сильно разбогатели и их питание стало очень разнообразным, либо их стало намного
меньше. Попутно заметим, что более
зажиточные болгары потребляют по
96 кг/год, греки - 65 кг/год, французы
и немцы - по 54 кг/год, бельгийцы 60
кг/год, голландцы 58 кг/год, итальянцы – 52 кг/год, а поляки - 56,7 кг/год.
"Кто-то поверит, что поляки едят
хлеба в 2 раза больше, чем украинцы?"
— иронизирует автор. И делает вывод, что такое резкое сокращение по-

требления хлеба (а также муки - с 2.8
млн тонн до 1.43 млн тонн за период с
2008 по 2016-й) свидетельствует лишь
о катастрофическом сокращении населения.

ЭТО "РОССИЙСКАЯ
ПРОПАГАНДА"?

Само собой, что обслуживающие
власть пропагандистские ресурсы
дружно бросились опровергать эти
шокирующие данные. Правда, все их
"опровержения" выглядят довольно
бледно. Например, существующий на
западные гранты ресурс StopFake увидел в этом "российскую пропаганду" (у
них всегда Россия виновата).
StopFake пишет: "Тенденцию снижения употребления хлебобулочных
изделий можно связывать и с тем, что
украинцы изменили рацион питания".
То есть — если верить грантоедам,
мы просто перестали есть хлеб. Невольно вспоминается эпохальная
фраза, которую приписывают французской королеве Марии-Антуанетте,
относительно голодных людей, бунтующих из-за нехватки хлеба: "Пусть
едят пирожные". Неужели украинцы
массово перешли на пирожные?
На самом деле, использование статистики потребления основных продуктов питания для демографических
исследований является общепринятой мировой практикой. Да, всегда
необходимо учитывать такие тенденции, как переход людей на здоровое
питание, или изменение этнической
ситуации, когда в стране нарастает
доля мигрантов, рацион которых отличается от местного. Но в Украине не
наблюдается ни того ни другого.
Что же, по мнению потребителей
соросовских грантов, едят нынешние
украинцы, если они дружно отказываются от хлеба? Даже данные того
же Госкомстата свидетельствуют, что
за последние годы у нас резко сокра-

тилось потребление рыбы, мяса, молочных продуктов, фруктов. Чего же
мы в таком случае едим больше? Может быть, красной икры, лобстеров и
устриц?
Конечно, это очень удобно - объявлять данные по депопуляции Украины "российской пропагандой" – и тем
самым заткнуть рот всем неугодным
экспертам. Но даже откровенно провластный политолог Тарас Березовец,
которого сложно заподозрить в пророссийских настроениях, недавно заявил: за рубежом уже находится около
12 миллионов украинцев. Вычитаем
это из официальных статистических
данных — и получаем, что в Украине
сейчас проживает около 30 миллионов
человек.
Об этом же говорят и данные исследований Института демографии Академии наук Украины.
Все, что смог противопоставить
этим данным StopFake (назвавший
данные о депопуляции Украины "фейком") - так это цифры Госкомстата о
том, что численность населения Украины составляет более 42 миллионов
человек.
По этой убийственной "логике", если
факты противоречат официальной
точке зрения - то тем хуже для этих
фактов — просто объявим их "российским фейком".
Кстати, планы по депопуляции
были озвучены еще во время революции достоинства. Тогда, в накале борьбы, мало кто обратил внимание на
слова одного из "комендантов" Майдана Юрия Луценко. "Сейчас идет война
между ЕС и Россией за то, куда поедут
40 миллионов умных, образованных
белых христиан", - заявил он в конце
ноября 2013 года.
Заметьте: вариант, при котором умные и образованные украинцы оставались бы у себя дома, на Родине, лидеры Майдана даже не рассматривали.
То есть они прекрасно понимали, что
в случае победы их проекта миллионы
(причем не пять, не десять, а все сорок)
украинцев будут вынуждены покинуть свою страну. Вот мы и наблюдаем
осуществление данного плана, озвученного давно. Или Луценко — тоже
часть "российской пропагандистской
машины"?

КСТАТИ
По словам экспертов, власть сознательно затягивает с переписью населения, чтобы
на этом "нагреть руки", а также получить желаемый результат на выборах.
"При отсутствии переписи населения невозможно понять, на какое количество
людей идет расчет льгот и субсидий, какое количество избирателей в Украине. Если
выяснится, что нас 30, а не 40 миллионов, то придется ответить на вопрос, куда делись
деньги, выделенные на 40 миллионов? Это касается, в первую очередь, социальных
выплат, расчета субсидий, различных компенсаций…
Остается год до выборов. Но сколько у нас избирателей? Чем меньше население,
тем сложнее манипулировать данными", - считает эксперт "Фонда общественной
безопасности" Юрий Гаврилечко.
По его словам, расходная часть бюджета планируется на ту численность населения,
которую дает Госкомстат.

На думку Вятровича, лист членів Конгресу США є
"змішенням некомпетентності та свідомого спотворення інформації, змішуванням правди та брехні".
При цьому директор Інституту Нацпам’яті здивований великою кількістю шанованих американських політиків, які підписали документ.
"Коли прикладом вшановування колабораціоністів
називають в'язня Заксенхаузен Степана Бандеру або
Романа Шухевича, який з 1943 року очолював один з
наймасовіших антинацистських рухів опору в окупованій Третім рейхом Європі (Чи не за це він одержав два
гітлерівські хрести? Чи порівнюється цей опір з днями
партизанів в Україні та Білорусії, з «макі» у Франції,
партизанів Тіто в Югославії, словацьких партизанів,
з якими воювала СС «Галиччина»? Боротьба… з 1943
року, після Сталінградської битви, коли гітлерівський
гідрі був зломаний хребет і виникла проблема з гаслом
«боротися з найбільшим ворогом – большевизмом»?
– Ред.), то це свідчить тільки, як мінімум, про низький
рівень знань тих людей, які поставили свій підпис", - заявив Вятрович.
Він нагадав, що в зверненні як приклад "пронацистської або колабораціоністської пропаганди" наводиться інформаційна кампанія його Інституту Нацпам’яті ,
присвячена УПА.
"Ця інформаційна кампанія складалася з двох виставок "УПА : відповідь нескореного народу", і одна
з цих виставок якраз розповідала про масову антинацистську боротьбу Української повстанської армії.
Один із стендів цієї виставки розповідав, зокрема, про
євреїв, які в рядах УПА боролися проти нацизму, а потім боролися проти комунізму", - заявив Вятрович.
Словом, все витримано в стилі "В Україні немає ні
фашизму, ні антисемітизму".
Таким чином, пан Вятрович виставив американських конгресменів такими недоумками, які нібито не
знають, що говорять. Хоча, швидше за все, його заява
розрахована виключно на внутрішнього споживача
- адже в Україні спотворення історії вже давно стало
нормою.
Ми тут не зупинятимемося додатково на особах
Бандери та Шухевича (це тема окремої розмови), а
подивимося лише на останні дії цілком сучасних українських неонацистів, які дуже комфортно себе почувають в нашій країні.
Так, 13 квітня вони зірвали покладання квітів до
пам'ятника Ватутіну в Києві - з побиттям людей-ветеранів та оскверненням самого пам'ятника. Відеозвіт
про "виконану роботу", не бентежачись, виклали на
своїй сторінці в соцмережі неофашисти з угрупування
С14.
Хто забув, нагадаємо: Микола Ватутін - радянський
воєначальник, командував 1-м Українським фронтом в
ході битви за Дніпро та звільнення Києва. Загинув 15
квітня 1944 року в Києві після поранення, отриманого
при нападі групи УПА. Був похований в Маріїнському
парку, де над могилою пізніше встановлено пам'ятник.
Вже 22 квітня в Полтаві неофашисти осквернили
монумент Скорботної матері і пам'ятний знак євреямжертвам нацизму. На монументі Скорботної матері
вони написали "Heil Hitler" (Хайль Гітлер) і "Смерть жидам".
Того ж дня у Львові відкрили виставку, присвячену
75-ій річниці створення української дивізії СС "Галичина". В ході "свята" по місту каталися молодчики в есесівській формі та з українським прапором.
Чи треба говорити, що усі ці дикі витівки залишилися абсолютно безкарними - правоохоронці на них просто не реагували. В той час, як георгіївська стрічечка,
прикріплена ветераном на 9 Травня, переслідується за
всією суровістю українського закону.
Судячи з усього, саме такі "подвиги" сучасних фашистів і стали причиною, що 56 американських конгресменів звернулися в Держдеп з відповідною ініціативою. Швидше за все, за океаном не залишиться
непоміченим і гавкотня "корисного ідіота" Вятровича через таких, як він, Україна вже розгубила повагу практично всіх сусідів, і навіть прихильність "покровителів".
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Ми пропонуємо створення нових рад на місцях
із європейськими функціями та можливостями

СВІДОК ІСТОРІЇ

ЗГАДАТИ, ЩОБ ПЕРЕМОГТИ
30 квітня виповнився рік, як пішов з життя Олексій Петрович Малиновський, один із
засновників Соціалістичної партії України, народний депутат України IV і V скликань.
Один з тих, кого називають вірним – ідеї, дружбі, щирим людським стосункам. До
нього можна було звернутися в будь-яку хвилину – і кожна розмова з ним зігрівала
теплом, вселяла впевненість і надію. “Друг і брат”, – це про нього згадував Олександр
Мороз у своїй поемі «Безсоння».
Йому було всього 61. Так мало відвела доля цій прекрасній, вірній людині… Все
свідоме життя Олексій Петрович був у політиці. Відповідно і дивився на життя не
через рожеві окуляри.
- Чи зможемо жити краще?, - запитували у нього люди.
- Так, зможемо, але шлях до соціальної справедливості лежить тільки через
народовладдя, – був впевнений Олексій Малиновський.
Про те, як це зробити - в інтерв’ю Олексія Петровича, яке він дав півтора роки тому,
але актуальність якого не змінилася і нині.

ЧИ ЗМОЖЕМО ЖИТИ КРАЩЕ?
Олексій МАЛИНОВСЬКИЙ

Сьогодні ми маємо таку
ситуацію, коли ніхто не
може бути байдужим
до тих процесів, які
відбуваються в нашій
державі.
Окупація Криму,
війна на Донбасі,
руйнація економіки,
безпрецедентна бідність
населення, соціальна
незахищеність і безправ’я
людей — суспільство
отримало всі наслідки
ліберально-олігархічного
правління, причому в такій
концентрації, що це вже
загрожує безпеці України
та ї ї громадянам.
Так, за всі роки незалежності влада в нашій державі
змінювалася неодноразово.
Але незмінною залишалася її суть і політика, яка нічого спільного з бажанням
наших громадян — жити
краще й бачити свою країну
процвітаючою, не мала.
Тому і маємо закономірний
результат: купка капіталістів нестримно збагачується,
а народ злидарює. І будь-яке
підвищення пенсій і зарплат,
між іншим, до гіркоти мінімальних, нічого в житті простих людей не змінить. До
того ж усі ці надбавки знову
ж таки повертаються можновладцям — через нестримний
ріст житлово-комунальних

послуг, підвищення цін на
ліки, продукти харчування,
предмети першої необхідності тощо. І цю цінову вседозволеність ніхто припиняти
не збирається, бо це і є ті самі
заплановані «відкати» нагору, які ми самі сильним світу
цього і постачаємо.
Усе відбувається за чітко
прорахованою
вертикальною схемою. Фінансові потоки течуть від нас у великі
кишені й за межі України,
купуються місця в парламенті, високі й малі посади, розкошує так звана «еліта» і т.д.
Те, як масштабно і спритно можна дурити цілий народ, показала та ж ваучерна
приватизація 90-х років,
коли ті, хто будував заводи й
фабрики, працював на них,
залишились не тільки без
обіцяного благополуччя, а й
взагалі без роботи. Те ж саме
відбулося і з розпаюванням
колгоспів, у більшості своїй
— колись потужних виробничих структур, які забезпечували населення вдосталь
м’ясом і молоком, причому
— за мінімальними цінами.
Сьогодні ж у народу України намагаються відібрати
ще й землю, перетворення
якої на товар призведе до
остаточної втрати села, як
колиски української нації і
державності.
Соціалісти категорично
виступають проти продажу
землі. Її власником може
бути тільки держава і в жод-

ному разі — не олігархічні
клани, які досить швидко,
в той чи інший спосіб, переуступлять її іноземним
партнерам. Можна здавати
землю в оренду, але на умовах власника — держави.
При цьому контроль за її
використанням, збереженням якісних властивостей
грунтів, сплатою податків,
дотриманням справедливої
соціальної політики на селі
повинен бути чітко означений законодавством.
Соціалісти України ставлять за мету добитися саме
передачі реальної влади
та необхідні можливості її
здійснення на благо людей
місцевим радам. Усі владці, включаючи керівництво
місцевих органів правопорядку та судів, повинні
обиратися населенням, підпорядковуватись громаді й
перед нею звітувати.
Сподівалися, що після
Революції Гідності держава
почне змінюватися.
Але ж сьогодні владна система цілеспрямовано перетворюється в авторитарну,
де волевиявленню народу
взагалі немає місця. Про це
свідчать останні події. Це
досить серйозна загроза демократії.
Ми пропонуємо децентралізацію влади, що означає
ліквідацію райдержадміністрацій і створення нових
рад на місцях із європейськими функціями та мож-

ливостями. Чи реально це?
Так, якщо нас підтримає
суспільство. Тоді ми отримаємо справедливі стосовно
до простих людей закони,
зможемо розмежувати бізнес
і владу, а ліквідація корупції
стане не темою безплідних
телешоу, а справою народу.
Відійдуть у минуле «відкати», висмоктування бюджету, конвейєри хабарництва
і здирництва. Врешті-решт,
ми доб’ємося справедливого
оподаткування багатства,
відновимо права держави на
«прихватизовані» об’єкти.
Стратегічні підприємства та
галузі, такі як облгази, обленерго, теплокомуноб’єкти
- повернуться під контроль
держави. І вони вже не диктуватимуть нам завищені і
нічим не обґрунтовані тарифи, як це відбувається зараз.
Справедливість
мусить
бути відновлена в усьому —
в зарплаті, в яку слід закладати ціну людської праці,
а не економічні показники
виробництва, в пенсіях, де
зараз різниця між тим, що
отримує звичайний пенсіонер і колишній високий
чиновник, надзвичайно велика. Всі надходження від
приватизації слід направити
до Пенсійного фонду, та й
самі її результати необхідно
ретельно переглянути і зробити відповідні висновки.
Сьогодні людям бракує головного — соціальної справедливості. Вона є, але не у
нас, в Україні, а за кордоном.
Це в європейських країнах
взяли всі кращі соціальні
досягнення радянських часів і використали на благо
людей. У тій же Швеції, Австрії, Фінляндії, Франції,
Німеччині тощо діють соціальні програми, які запроваджувались у нас ще в 70-х
роках. На Заході їх зуміли
поєднати з ринковою економікою і отримали результат.
Ми ж здобуті нами цінності
втратили, дозволивши владі
діяти так, як їй заманеться
— з зиском для себе та за наш
рахунок.
Так далі продовжуватись
не може. Україна творилася людьми праці, і їм вона й
повинна належати. Це стане можливим, коли, беручи
приклад з Європи, ми створимо в себе модель нового
справедливого суспільства
— демократичний соціалізм.
І це не просто ідеологія — це
життя за новим виміром, визначальними складовими
якого є народовладдя, соціальний захист, відкритість
та відповідальність.
Впевнений, що соціалісти
при широкій підтримці простих людей зможуть добитися ліквідації олігархічного
суспільства й передачі влади
народу, який повинен стати
справжнім, а не декларативним, як зараз, господарем у
своїй державі.
P.S. Читаючи рядки Олексія Петровича, відчуваєш
його присутність. Ясна думка, виважена пропозиція, переконливий приклад… Таким
він був. Таким залишається
у пам’яті: вірним, відвертим,
справедливим. Живим…

НАША ПОЧТА

Поэтическая
колонка
Сергей Потимков – мой коллега
по прошлому депутатству,
товарищ по фракции и жизни. А
еще – он творческий человек,
со своим взглядом на все, что
нас окружает. И – глубокий
поэт, многогранный литератор.
Чувствую это, радуюсь его
талантливости.
Убедитесь сами, здесь
несколько стихотворений из его
новых книг.

Александр МОРОЗ

ТЫ И Я В ОКТЯБРЕ
Лист клена падает унылый…
И вот второй вослед пошел…
А у других еще есть силы…
Нам всем в сей век нехорошо.
Прижмитесь к веткам что есть мочи!
Прижмитесь – смерти вопреки!
Ваш хладный трепет обесточит
отмашка медленной руки.
И вы, с землей смешавшись, вскоре
продолжите круговорот.
Вы встанете волнами моря.
Другой пиит вас воспоет.
Он прошлого не распознает,
«кленовым» не назвав прибой…
Октябрь прощается, прощая –
прощая всех. И нас с тобой.

НАШИ ДЕДЫ
Мы жили не сквозь слезы,
а сквозь зубы,
не вырывали пожирней кусок
и медные не воровали трубы.
Прицельной сединой болел висок.
Мы не боялись смерти.
Мы боялись,
что дети не узнают, не поймут,
что мы сражались, мы всегда
сражались
за тех детей, что после них придут.
Как страшно, что не скоро – ох,
не скоро! –
наступят дни надежного труда.
И зашуршит газет нетленных ворох.
И вспомнят нас, забытых навсегда.

ИЛОВАЙСК
Где воздвигли надежнейший рай,
на вопрос: – Как зовут?
– он ответил:
- Да, наверно, теперь Иловайск,
городок есть такой на планете.
Там за мной еще сотни идут –
дайте мне приготовить местечко.
Иловайском их тоже зовут,
Иловайском теперь уж навечно… –
И летели мальчишки в тоске,
атмосферу царапая пальцами.
И держалось на волоске
поседевшее за ночь Дебальцево.
И задумчиво ангел смотрел
на смертельную ту эскадрилью.
На полки из поломанных тел.
На когорты славянских фамилий.
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ДОМАШНІЙ КЛУБ

Весна в разгаре и все на дачах!

ГОТОВИМ САМИ

НА ЗАМЕТКУ

ДАЧНИКИ: СОСЕД СОВЕТУЕТ СОСЕДУ
МОЕМ РУКИ ПОСЛЕ
ОГОРОДА

В дачно-огородный сезон
у каждой женщины возникает большая проблема: возня с
землей портит наши руки, а не
каждый любит работать в перчатках.
Вот простой совет: взять раствор перекиси водорода 3 % (она
продается в любой аптеке) примерно 100 г, добавляем нашатырный спирт 10- 20 г, а затем
любое моющее средство для мытья посуды или немного порошка. Все перемешать и опустить
руки в раствор. Все трещины,
которые потемнели, становятся
светлыми. Потом вымыть руки
с мылом и втереть любой питательный крем для рук.

КАК ПРАВИЛЬНО
СОДЕРЖАТЬ ПОЧВУ ПОД
ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ

1. Почву под плодовыми деревьями на приусадебном участке
лучше всего содержать под черным паром. Для этого осенью
или весной под каждое дерево
вносят органические и минеральные удобрения (азотные
только весной), а почву приствольного круга или полосы
шириной 1,5— 2 м перекапывают.
2. Сорняки выкапывают ручным роторным культиватором
или мотыгой, оставляют на месте, пока они высохнут, затем
заделывают в почву. Главное
— не дать сорнякам перерасти,
обсемениться. Если почва под
деревьями
замульчирована
торфом или другим материалом, сорняки легко уничтожить граблями.
3. Рыхление почвы способствует заделке остатков
прошлогодних листьев, разрушению мышиных нор, унич-
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тожению личинок и куколок
различных вредителей плодовых растений.

КАК МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЯИЧНУЮ
СКОРЛУПУ

1. В яичной скорлупе содержится много извести, которая
необходима растениям для
полноценного роста и развития. Кроме того, известь сама
по себе снижает кислотность
почвы, тем самым улучшая ее
структуру и повышая эффективность минеральных удобрений. Вносить ее можно при
перекопке почвы, и при посеве
семян в рядки или лунки.
2. Собираемая яичная скорлупа просушивается, помещается в плотный целлофановый
мешок, растирается в нем до
пылеобразного состояния с
помощью скалки или ступки.
Лучше собирать скорлупу от
вареных яиц, а от сырых нужно
прокипятить 2–3 минуты.
3. Особенно хорошо на яичную скорлупу реагируют морковь, капуста, огурцы, репа,
брюква. Менее – редис, редька
и томаты. Картофель и щавель
хорошо себя чувствуют и на
кислых почвах, под них яичную скорлупу можно не вносить. Среди плодовых деревьев
в извести особенно нуждаются
облепиха, вишня, черешня,
слива, поэтому удобряйте яичной скорлупой эти деревья в
первую очередь.

ДЕЛАЕМ ВЫСОКИЕ
ГРЯДКИ

1. Высокая грядка значительно повышает прогреваемость
земли cолнцем, поэтому почва становится пригодной для
посадок на 2-3 недели раньше,
чем на обычном грунте. Мо-

жет быть для выращивания
овощей, предназначенных для
заготовок на зиму, не имеет
особого смысла сооружать высокие грядки, но для получения раннего урожая или для
оборачиваемости культур стоит устроить на участке хотя бы
одну такую грядку.
2. Для изготовления самой
простой высокой грядки можно использовать большой деревянный ящик, заполнив его
грунтом, в этом случае появляется возможность передвинуть грядку при дальнейшей
перепланировке огорода. Если
изменений в планировке не
планируется, можно сделать
капитальную высокую грядку,
сделав деревянный каркас, который нужно оббить досками
и соорудить небольшой, незначительно углубленный фундамент.
3. Заполнять такую высокую
грядку следует определенным
образом. На дно укладываем
тонкую металлическую сетку,
для защиты от грызунов.
4. Овощам, тем более скороспелым, требуется не такой уж
большой слой земли. Поэтому
в самый низ грядки укладываются деревянные чурки, картон
и бумага. Они будут преть, выделяя при этом тепло и в тоже
время создавать определенный
дренаж. Можно заполнить
нижний слой крупным песком.
А вот затем следует насыпать
мульчирующий слой травы,
опавших листьев, опилок. Все
это тщательно проливается
водой и затем насыпается слой
хорошей плодородной земли, толщиной 30 см или более.
Земля таким образом хорошо
уплотняется, что бы в дальнейшем оседала не сильно. Вот и
все, высокая грядка готова.

БАБУШКИНА АПТЕКА

ЕСЛИ БОЛИТ ЗУБ
Зубная боль – одна из самых неприятных,
а для некоторых и вовсе самая кошмарная
напасть, которая по закону подлости
случается тогда, когда визит к стоматологу
не возможен или не предвидится в
ближайшее время. В помощь таким
страдальцам мы составили список
домашних средств, которые помогут
уменьшить зубную боль.
※ Если зуб прихватило внезапно, можно прибегнуть к отвлекающему методу. Собрав в щепоть указательный, большой и средний палец,
надавите с силой на виски до ощущения боли.
Продержаться нужно 40-50 секунд. После краткого перерыва повторите маневр еще 2 или 3 раза.
Зубная боль отступит, освободив место для височной, которая к счастью быстро пройдет.
※ Если есть водка, наберите ее в рот, но не глотайте. Задержите огненную жидкость в области больного зуба секунд на тридцать, после чего
выплюньте. Ощущения не из приятных, да еще и
печет неслабо под языком, но зато некоторое количество алкоголя впитается в десны, от чего нерв должен онеметь. Кроме того, это способствует дезинфекции полости рта, и больного зуба в частности.
※ Если под рукой вы найдете йод, начертите
йодную сетку на той щеке, которая ближе к больному зубу.

※ Не прячьте йод, он еще пригодится. Добавьте две капли этой бурой жидкости в коктейль
из воды и пищевой соды. После чего тщательно прополощите рот, особое внимание, уделяя
болевой зоне. В домашних условиях это самый
простой и доступный способ продезинфицировать проблемный участок и притупить болевые
ощущения.
※ Сделайте компресс, смешав с водой порошок имбиря. Должно получиться некое подобие
кашицы: пропитайте ею ватный тампон и положите его на зуб. При этом он не должен касаться
десен. Зубная боль должна утихнуть через несколько минут.
※ Отрежьте кусочек сырой красной свеклы и
приложите к несчастному зубу. Этот плод также
способствует прекращению боли.
※ Если приложить к десне в области больного зуба очищенный от соли кусочек сала , боль
утихнет через 15-20 минут. Никто не в состоянии
дать однозначного ответа, в чем же тут заключается волшебство, но факт остается фактом – помогает, и довольно эффективно.
※ Можно приготовить лечебную смесь из лука,
чеснока и соли. Ингредиенты мелко нарежьте,
смешайте и обильно сдобрите солью, в пропорции 1 к 1. Полученная кашица отправляется в
дупло зуба и прикрывается маленьким слоем
ваты. Соль должна вытянуть так называемый
экссудат, то есть ту жидкость, которая накапливается при воспалении в полостях и тканях. А
чесночные и луковые фитонциды обеззаразят
проблемный участок.

АЙ ДА ШАШЛЫК!

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ ИЗ СВИНИНЫ

Нам понадобится: свиная вырезка – 1 кг, лук – 1 кг, молотый кориандр сушеный – 1 ч. л., имбирь сушеный – 1 ч. л., базилик сушеный
молотый – 1 ч. л., соль, перец по вкусу.
Приготовление: Мякоть помыть и обсушить, затем порезать кусочками не более 3 см. Присыпать их с двух сторон перцем и всеми специями. Можно втереть смесь в каждый кусочек, чтобы она проникла
вовнутрь.
Лук порезать полукольцами. Чем тоньше порежете, тем лучше. Такой
лук даст больше сока и полнее напитает каждый мясной кусочек.
Приготовить миску, в которой будем выдерживать мясо. Первым
слоем выкладываем лук, так, чтобы он прикрыл дно. Затем на него
выкладываем мясо, бочком друг к другу. Лучше, чтобы посуда для
выстаивания всех компонентов была стеклянной, или керамической.
Следующий слой снова луковый, затем мясо. И так, пока не закончится одно и другое. Но верхний слой обязательно должен быть из лука.
Все слегка придавить и накрыть плоской тарелкой. Поставить в холодильник на сутки. Перемешивать его не надо, пусть так и стоит,
выложенный слоями.
За полчаса до начала жарки, массу перемешать и посолить. Затем
снова перемешать. За это время мясо успеет просолиться.
Нанизать его на шампуры и жарить на раскаленных углях до появления красивой румяной корочки. Подавать с любыми овощами. Если
параллельно Вы зажарите овощи на гриле, то лучше гарнира и не придумать!

ВОСТОЧНЫЙ РЕЦЕПТ ИЗ СВИНИНЫ

Нам понадобится: свинина – 2 кг, лимон – 0,5 шт., красное сухое
вино – 1,5 стакана, хмели-сунели – 1 ст. л., соль, черный молотый перец
по вкусу, лук 1 — 2 головки, помидоры – 4 шт., болгарский перец – 3 шт.,
лавровый лист.
Приготовление: Мясо помыть и обсушить, затем нарезать кубиками со стороной в 4 см. Переложить кусочки в кастрюлю. Поперчить,
посолить и всыпать смесь хмели-сунели. Перемешать и слегка втереть
смесь в мякоть. Затем влить красное сухое вино и выдавить сок из лимона. Предварительно можно снять с него цедру и также добавить ее
к мясу.
Лук порезать полукольцами, или кольцами, лавровый лист поломать
на более мелкие фрагменты. Добавить их в общую массу.
Накрыть крышкой, можно в качестве пресса придавить плоской тарелкой. И поставить в холодильник на сутки. В течении этого времени
можно перемешать все ингредиенты.
На шампуры нанизать кусочки мяса вперемешку с порезанными
толстыми кольцами помидорами и болгарским перцем. Сюда же можно
добавить и маринованный лук. Жарить на раскаленных углях до появления красивой румяной корочки. Не допускайте открытого пламени.
Подавать блюдо и кушать сразу же горячим.

СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ В СОЕВОМ СОУСЕ С
МЕДОМ

Нам понадобится: свиные ребрышки – 2 кг, соевый соус – 7 ст. л.,
жидкий мед – 4 ст.л., сахар – 1 ст. л., смесь перцев по вкусу, соль по
вкусу, крахмал – 1 ст. л.
Приготовление: Приготовить заливку. Для этого в подходящей
миске смешать мед с соевым соусом, должна получиться однородная
смесь. Затем добавить в нее сахар, соль и все подготовленные виды
перца.
Ребрышки помыть, обсушить и разрезать на порционные куски. Сложить все в посуду, в которой будем выдерживать мясо. Залить подготовленной смесью, перемешать, и оставить в прохладном месте на 2
часа.
После чего достать ребрышки из жидкой смеси и дать немного обсохнуть.
Оставшуюся жидкую смесь поставить на огонь и довести до кипения.
Крахмал развести в небольшом количестве воды и добавить в кипящую
массу.
Обмакнуть каждое ребрышко в полученную смесь и выложить на решетку. Обжарить на раскаленных углях в течении 20 минут с обеих сторон. Должна образоваться хрустящая румяная корочка.
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“За правду і справедливість”

Наиболее древние постройки Теотиуакана технологически гораздо
более совершенны, чем постройки более поздних культур

Х-ФАЙЛИ

БАЙДУЖА
Е
Н
У
М
О
К
ДО ТИХ, ИЧНА ІДЕЯ!
СОЦІАЛІСТ
Установчий з’їзд партії
19 серпня 2016 року
Міністерство юстиції
зареєструвало
політичну партію
“Олександра МОРОЗА
“За правду і справедливість”

відбувся 30 липня 2016 року,
де були ухвалені Програмна заява,
Статут партії, сформоване її керівництво.
Головою партії обрано Олександра МОРОЗА,
заступником голови – Василя ЦУШКА.

Контактні телефони регіональних
осередків політичної партії
“Олександра Мороза
“За правду і справедливість”

м. Київ 073-074-00-80

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

ГОРОД, ГДЕ ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ БОГАМИ
«Город Богов» - так называли его
ацтеки. Согласно преданиям,
после Всемирного Потопа в
Теотиуакан вернулись боги, чтобы
повторно создать мир. Индейские
старейшины считают, что Теотиуакан
- предполагаемое место рождения
Пятого Солнца – эпохи Белого Ягуара.
Теотиуакан, как и египетские пирамиды,
являет собой удивительный пример геометрической, математической и астрономической мистики. Сто пятьдесят лет археологических исследований не дают ответы на ряд
вопросов, связанных с созданием и падением
древнего города.
Теотиуакан имеет весьма продолжительную историю. Его застройка происходила
вдоль, так называемой, Дороги Мёртвых,
шириной 40 метров и длиной 3 км. Главные
постройки Теотиуакана - пирамида Солнца
(высота 64,5 метра), пирамида Луны (42 метра) и пирамида Кетцалькоатля. Периметр
основания пирамиды Солнца составляет 895
метров, её изначальная высота была около 71
метра. Отношение периметра основания пирамиды Солнца к ее высоте равняется 4«πи»
(895:71:3,14=4), а значит, древним строителям
пирамиды было известно число «πи»?!
Легенды гласят, что Теотиуакан был построен великанами и предназначен для того,
чтобы «превращать людей в богов». Когда
ацтеки в XII веке пришли в Теотиуакан, его
колоссальные сооружения и проспекты уже
были старыми и производили впечатление
элементов ландшафта, а не искусственных
сооружений.
Наиболее древние постройки Теотиуакана
технологически гораздо более совершенны и
отличаются от построек более поздних культур. В ходе раскопок города оказалось, что
дома и храмы «засыпаны» землёй. Исследователи считают, что на «засыпку» города потребовалось больше времени и грунта, чем на
создание пирамиды Солнца. Какую цель преследовали жители города, засыпая его землёй? Сохранить город для потомков? Предотвратить экологическую катастрофу? Скрыть
следы своих экспериментов или знания древних цивилизаций, основавших Теотиуакан?
Возможно, «виновником погребения» домов и храмов под слоем грунта было мощное
цунами, возникшее во время Всемирного Потопа, и пирамиды Теотиуакана были построены высокоразвитой цивилизацией до Потопа,
13 тысяч лет назад?
Как пишет учёный, путешественник, сторонник альтернативной истории Андрей
Скляров («Древняя Мексика без кривых зеркал»), данная гипотеза подтверждается ориентацией Дороги Мёртвых и всего комплекса
Теотиуакана не строго на северный полюс, а
на направление, отклоняющееся от севера на
15,5 градусов к востоку, что можно объяснить
изменением положения полюсов после Всемирного Потопа.
Он также предполагает, что строители
комплекса на плато Гиза в Египте и строители комплекса Теотиуакан в Мексике использовали одну и ту же систему мер. Анализируя
размеры различных сооружений и расстояния между ними, учёные вычислили «стан-

Матеріали друкуються
мовою оригіналу

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

УЛЫБНИСЬ И ПОДУМАЙ
– Дорогой, дай мне денег на
пилинг!
– А что это?
– Это когда старую кожу снимаешь, а новая – гладкая и красивая!
– А я думал, что вы, змеи, так,
бесплатно линяете…
– А подари мне на День Рождения что-нибудь такое, чтобы я
легонько так правой ножкой нажала и р-р-раз, стрелка от 0 до
100 за три секунды...
– Весы по- дойдут?

ЭТО ИНТЕРЕСНО:
В Теотиуакане, как и в Гизе, построены три главные пирамиды: пирамида Кетцалькоатля, пирамида Солнца и пирамида Луны. В Гизе вершины Великой пирамиды и пирамиды Хефрена находятся
на одном уровне, хотя собственная высота первой больше, чем второй, аналогично в Теотиуакане
вершины пирамиды Солнца и Луны находятся на одном уровне, хотя первая выше. Разницу высоты
пирамид в обоих случаях компенсирует разница уровней оснований. (Грэм Хэнкок – «Следы богов»).
Отношение периметра основания пирамиды Солнца в Теотиуакане к её высоте равняется 4«πи»
(895:71:3,14=4). Отношение периметра основания пирамиды Хеопса в Гизе к её высоте равняется
2«πи» (921,45:146,6:3,14=2).

Теотиуакан - крупнейший
город доколумбовой Мексики,
расположенный на Мексиканском
нагорье, на высоте около 2285 метров
над уровнем моря. Академическая
наука определила его возраст около
2 тыс. лет. В период расцвета города
он занимал площадь около 20 кв. км.
Согласно подсчетам исследователей,
там могло жить одновременно до 200
тысяч человек, что по численности
населения сопоставимо только с
китайскими и индийскими городами
середины I тысячелетия. В Европе
столь крупных городов в этот период
не было.
дартную единицу измерения», которой пользовались строители комплекса Теотиуакана
и назвали её «хунаб» - 1,059 метра. «Царский
локоть», который использовали строители
пирамид Гизы, равен 52,5 сантиметра. Один
«хунаб» практически равен двум «царским
локтям». Возможно, строители двух комплексов являлись представителями одной и той же
цивилизации планетарного типа?
В Теотиуакане очень много бетонного покрытия: забетонированы улицы, полы в домах и храмах, остатки покрытия имеются на
открытых участках, где растёт трава. Все помещения пронизаны системой дренажных
каналов. Историки полагают, что по этим
каналам вода из источников снабжала весь
город. Андрей Скляров считает, что комплекс
Теотиуакана представляет собой некую специализированную гидротехническую систему, поскольку в древности город располагал
системой каналов и проточных водоёмов. Эта
гидравлическая сеть обеспечивала сток воды

в озеро Тескоко, находящееся в наши дни на
расстоянии 16 км.
По мнению американского инженера Альфреда Шлеммера, часть системы каналов
служила практической цели «дальнего сейсмического мониторинга». Учёный выдвинул
предположение, что отградуированные бассейны на Дороге Мёртвых давали возможность определять по образующимся там стоячим волнам, место и силу землетрясений,
происходящих на Земле. Хотя эта версия вызывает у исследователей большие сомнения.
Артефакты, найденные в ходе раскопок,
подтверждают причастие к созданию Теотиуакана высокоразвитой в техническом отношении цивилизации, уровень развития
которой превосходил возможности любой из
известных историкам индейских цивилизаций. Свидетельством этому являются следы
дисковых пил и трубчатого сверла на отдельных блоках из твёрдого базальта, отверстия,
углубления квадратной формы. Некоторые
из блоков облицовки пирамиды Солнца, а
также часть блоков пирамиды Кетцалькоатля
сохранили ровные грани. Подобное качество
облицовки можно получить только машинной распиловкой.
Остаётся загадкой предназначение обнаруженного археологами толстого слоя слюды
между двумя верхними уровнями пирамиды
Солнца. Подобной строительной конструкции не обнаружено нигде в мире. Исследование состава слюды показало, что этот тип
слюды встречается только в Бразилии (более
3000 км от Теотиуакана).
Множество вопросов вызывает у исследователей, так называемый, Слюдяной храм, где
слюда расположена внутри каменной кладки.
Каким было предназначение этого сооружения? Возможно техническое? Одна из гипотез - тепловой и электрический изолятор,
замедлитель ядерных реакций или защита от
неких видов излучений, которые нам пока не
известны?!
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Я заметила, что если не жрать
хлеб, сахар, жирное мясо, не
пить пиво с рыбкой – морда становится меньше, но грустнее.
Три стадии бедности в Одессе:
1. Нет денег.
2. Совсем нет денег.
3. Придется менять доллары.
Лишь 1% населения считает,
что ярлычок на одежде служит
для того, чтобы знать, как за
этой вещью ухаживать: стирать,
гладить и т. д.
Остальные 99% определяют
по нему, где зад, а где – перед.
Идет милиционер мимо
песочницы и слышит, как один
мальчик говорит другому:
– Знаешь, чем мент отличается от осла?
Мент хватает его за ухо:
– Ну и чем же, паршивец?
– Ой, дяденька, ничем, ничем! ... – То-то же!
На заметку домохозяйке:
Хорошо забитый молотком
шуруп держится значительно
лучше, чем завернутый отверткой гвоздь.
- Ты тaк похуделa! Это новaя
диетa?
- Дa, морковь, свеклa и
кaртофель.
- А что делaлa, вaрилa или
жaрилa?
- Копaлa!
Едут в мaшине и ругaются
муж с женой. Проезжaют проселочной дорогой мимо пaры
свиней.
Женa:
- Родственники небось твои?
Муж:
- Агa, тещa с тестем
Женa подлизывается к мужу:
- Милый, я пришлa к тебе из
скaзки!
- Из кaкой?
- Из доброй.
- Что, выгнaли?
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