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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!

Ось вже декілька років
громадський активіст
Станіслав Батрин веде
боротьбу проти Кабміну.
Він вимагає скласти
повноцінний споживчий
кошик для українців - і
на цій основі затвердити
реальну суму прожиткового
мінімуму. Нагадаємо, що
це зовсім не абстрактні
поняття: саме розмір
прожиткового мінімуму
визначає майже усі інші
соціальні стандарти, у тому
числі мінімальну зарплату
і мінімальну пенсію,
допомогу сім'ям з дітьми,
стипендії та інше.
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СУБСИДИИ – БОГАТЫМ
Александр МИХАЙЛОВ

В прошлом номере мы уже писали о том, что с 1 мая
(согласно постановлению Кабмина № 329) существенно
ужесточаются требования к претендентам на субсидии.
Как правило, такие известия люди воспринимают негативно,
но в данном случае все не так однозначно, как кажется.
Ведь не секрет, что за последнее время к этой "субсидийной
кормушке" присосалось великое множество тех,
кто в государственной поддержке вовсе не нуждается.
НЕ В КОНЯ КОРМ

Для начала давайте вспомним, что субсидии по определению – это деньги из госбюджета, направленные на поддержку
наиболее бедных, социально
незащищенных семей. Вспомним и то, что у государства нет
собственных денег – оно лишь
пользуется и распределяет деньги налогоплательщиков. Исходя из этого, делаем вывод: если
какая-то семья получает субси-

дию, то эти деньги им дает вовсе
не Порошенко или Гройсман,
а обычные украинцы, которые
платят налоги. И эти обычные
украинские
налогоплательщики имеют право требовать,
чтобы их деньги шли по назначению.
Но вот обнаруживаются интересные факты. По словам министра социальной политики
Андрея Ревы, в минувшем отопительном сезоне субсидии по-

лучали 53 тысячи домохозяйств,
которые владеют элитной недвижимостью (28,5 тысяч семей
- квартирами площадью свыше
120 кв. метров, и еще 24,4 тысячи
семей - домами площадью более
200 кв. метров). То есть, простые
украинские налогоплательщики оплачивали им отопление,
газ, электроэнергию и пр.
При этом Рева отметил, что
такие "элитные субсидианты" распространены по стране
очень "неравномерно". Так, в
одной только Львовской области субсидии получали 5 тысяч
владельцев 120-метровых квартир, и еще 5 тысяч владельцев
200-метровых домов. Тогда как
в Донецкой области смогли обдурить государство только 113
владельцев элитных квартир, а
в Луганской области получили
субсидии 55 владельцев больших домов.

На первый взгляд, тут все ясно:
судя по официальной статистике, самый высокий уровень
зарплат наблюдается именно в
Донецкой и Луганской областях
(не считая Киева) – поэтому субсидии им не положены.
В западных же регионах – и
работы меньше, и зарплаты
ниже (по крайней мере – официально). Возникает лишь
один вопрос: откуда тогда такое
количество элитного жилья?
Вопрос риторический – всем
известно, что именно западные
регионы являются основной
кузницей "заробитчан". Но с
другой стороны – если человек не от хорошей жизни уехал
на заработки за границу – то
это не причина для того, чтобы
мы оплачивали комфортную
жизнь его семьи.
Кроме того, Андрей Рева
сообщил: в прошлом ото-

пительном сезоне субсидии
получало 925 тысяч (почти
миллион!) домохозяйств, члены которых декларировали
полное отсутствие доходов. То
есть, в соответствии с декларациями, эти люди вообще не
питались, не одевались, не покупали лекарства и никуда не
ездили.
Понятно, что так не бывает,
и в этой связи пан Рева изрек
на удивление здравую мысль:
ситуация, когда налогоплательщики содержат домохозяйства с высоким уровнем материального обеспечения или
теневыми доходами, является
несправедливой и неприемлемой. И для устранения этих
недостатков якобы и принято
постановление №329.

Продолжение на СТР.4
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“За правду і справедливість”

Cьогодні міжнародному молодіжному соціалістичному руху необхідно консолідуватись
навколо вимог Міжнародної декларації прав людини

МОЛОДЬ

ФОРМУЮЧИ ДЕМОКРАТІЮ
Віталій РОМАНЧЕНКО,
голова СМС

СМС ТА IUSY
В міжнародній організації
роботі комітету BSAC
завжди приділяється
особлива увага. Кожен
рік відбувається
конференція у рамках
комітету в окремій країні
цього регіону.

У Києві з 3 по 6 травня
проходила конференція
міжнародної організації
молодих соціалістів
IUSY “BLACK SEA AREA
COOPERATION LEADERSHIP
CONFERENCE 2018”, яку
організовувала українська
організація Союз Молодих
Соціалістів (СМС – молодіжне
крило Соціалістичної партії
Олександра МОРОЗА).
Для українського соціалдемократичного руху ця подія
важлива. Вона допомагає
звірити підходи і напрямки
діяльності молодіжних
лівоцентристських рухів
у Європі, переконатись у
правильності вибраних
орієнтирів нашою
«молодіжкою».
Назва конференції вже сама
за себе говорить про головні
тематичні питання: «Shaping
Democracy» – «формуючи демократію». Її програма виявилась
насиченою. Зокрема, розглядались питання демократичних перетворень у країнах регіону, трансформаціях системи
влади, питання регіональної
безпеки, проблеми гендерної
рівності у наших державах, соціально-економічні зміни у
процесі суспільних трансформацій тощо.
У відкритті конференції
взяв участь Василь ЦУШКО
- заступник голови Соціалістичної партії Олександра
Мороза. У своїй промові він
наголосив, що сьогодні між-

ДО РЕЧІ

народному молодіжному соціалістичному руху необхідно
консолідуватись навколо вимог Міжнародної декларації
прав людини, та зосередити
свої зусилля на збереженні
миру. «Сьогодні світ знаходиться на межі 3-ї світової
війни, – сказав у промові В.
Цушко, – та від вас, як майбутніх лідерів своїх країн, залежить: чи ми збережемо мир,
чи керувати вже буде нічим».
Під час роботи конференції
для її учасників була організована екскурсія до Верховної
Ради. Після екскурсії відбулась
зустріч у форматі «питання-відповідь» з Головою Верховної
Ради України II та V скликань,
головою Партії Олександром

МОРОЗОМ. У своєму виступі
він наголосив, що головним для
України питанням збереження
її державності є зміна системи
влади. «До булави потрібно голови» – саме таким був його головний посил для молодих соціалістів та соціал-демократів.
Учасники конференції з інтересом спілкувалися з О.Морозом,
задавали питання, долучались
до дискусії. Адже багато проблем, про які він говорив, актуальні й для інших країн регіону:
корупція, проведення антисоціальної політики, консолідація
та зосередження влади в одних
руках, міграція молоді до Західних країн тощо.
Конференція проходила напередодні великого свята – Дня

НАША СПРАВКА

З історії IUSY
IUSY (International Union of Socialist Youth)
– це найбільша в світі молодіжна політична
організація. Міжнародний союз молодих
соціалістів —об'єднання соціалістичних,
соціал-демократичних і лейбористських
молодіжних організацій з більше 100
держав світу.

Союз створений у 1907 році в Штутгарті. Першим
його президентом став Карл Лібкнехт. Сьогодні членство у цій організації підтвердили 150 молодіжних
політичних організацій та рухів зі всього світу. Україна в IUSY представлена Союзом Молодих Соціалістів, який у 2006 році став її повноправним членом.
Для більш ефективної роботи у величезній структурі IUSY створені різні регіональні комітети: Аф-

риканський, Латинської Америки, Центральноєвропейський тощо. Україна входить до складу
комітету Причорноморського регіону – Black Sea Area
Committee (BSAC). Окрім нашої країни до нього входять Білорусь, Вірменія, Грузія, Туреччина, Росія, Болгарія, Румунія, Молдова та Азербайджан. У цих країнах багато спільних проблем та викликів. Зокрема, тут
майже всі країни знаходяться у так званому «транзитному стані» – переході від посттоталітарних режимів
до консолідованих демократій. Деякі країни демонструють успіхи в цьому процесі, але здебільшого спостерігається тенденція до згортання демократичних
перетворень. Подібні тенденції особливо характерні
для нашої Батьківщини. Також у регіоні відбуваються
багато субетнічних та регіональних військових конфліктів, спричинених геополітичним трансформаціями у світі: Придністров’я, Нагорний Карабах, Донбас,
Крим, Осетія, Абхазія та курдські конфлікти.

Перемоги. Учасники конференції, знаючи про факти брудних
провокацій з боку деяких радикальних та націоналістичних
угрупувань в Україні, не відмовились від традиції, – поклали
квіти до пам’ятника невідомому
солдату у Парку Слави.
У жвавих дискусіях прийнята
фінальна резолюція конференції, у якій, зокрема, зазначена
необхідність «мирного політичного врегулювання збройного
конфлікту на Сході України
та відновлення територіальної
цілісності України з широким
залученням до цієї справи всіх
мирних жителів регіону». Організації – члени BSAC IUSY
висловили також підтримку
боротьби українського народу
проти олігархату, підкреслили
небезпеку розвитку радикальних націоналістичних рухів.
Як підсумок роботи конференції в резолюції сказано:
«Організації IUSY BSAC працюють над:
※ забезпеченням та створенням можливостей для всіх
жінок та дівчат брати участь у
політичній, економічній та інших сферах для підтримки демократії;
※ забезпеченням рівних
можливостей і прав на медичне
обслуговування, освіту, гідні
умови праці для всіх, щоб забезпечити комплексне вирішення людських проблем;
※ пропозиціями стосовно
умов для молодих людей, щоб

В 2014 році конференція проходила в Болгарії, 2015 – Грузії,
2016 – Румунії, 2017 – Молдові.
В цьому році прийшла черга
України. Такому вибору сприяло і обрання на черговому з’їзді
IUSY (проходив у Чорногорії)
міжнародного секретаря СМС
Євгенії Лук’янченко до складу
Контрольної Комісії IUSY. За
українку проголосували 121 з
145 делегатів, хоч конкуренція
була значною: на чотири місця
до Контрольної Комісії претендувало 9 кандидатів з різних куточків світу. Це перший
випадок за історію існування
IUSY, коли до її вищих керівних
органів обрано представника
від України. Таке посилення
ролі СМС на міжнародній арені
природно викликало бажання
провести захід у Києві.
Вперше за всю історію існування комітету BSAC в конференції взяли участь всі країни,
що входять до складу комітету. Лише один цей факт показує наскільки важливий вплив
Києва на ситуацію в регіоні. З
іншого боку, це підтвердження серйозності роботи СМС з
іноземними молодіжними соціалістичними та соціал-демократичними організаціями.
До роботи в конференції долучились й учасники з інших
регіонів та організацій – соціал-демократи Австрії, молоді
соціалісти Італії, молодіжне
крило соціал-демократичної
партії Швеції SSU, представники міжнародного фонду «Улоф
Пальме Центр».

вести конструктивний діалог
щодо мирного вирішення конфліктів у регіоні.
Резолюція
завершується
зверненням:
«Ми закликаємо міжнародне
співтовариство продемонструвати підтримку у встановленні
миру в регіоні. Ми закликаємо
всіх молодих людей протистояти несправедливості та приєднатися до нашої боротьби за
створення соціал-демократичного суспільства !!!»

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

СТРАТЕГІЯ НА ЗНИЩЕННЯ
Будівлі та земельна ділянка
Миколаївського суднобудівного
заводу України виставлені на
продаж.

"OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства
юстиції України) продає будівлі та земельну
ділянку площею 6,924 гектара Миколаївського суднобудівного заводу (попередня
назва - "Завод ім. 61 комунара") за 52,3 млн
грн"., - говориться в повідомленні.
Як відзначається, причина продажу - борги по заробітній платі в сумі 30,2 млн грн.
На продаж виставлений адміністративний
побутовий корпус, добудована набережна,

залізничні колії, автодороги та інші споруди,
інформують у відомстві.
Будівлі і споруди знаходяться на правому
березі річки Інгул на земельній ділянці пло-

щею 6,924 гектара, на який оформлено право постійного користування.
Основні виробничо-адміністративні будівлі та стапельні місця - об'єкти незавершеного будівництва. Загальний відсоток готовності - 40%.
Власником вказаного майна є держава в
особі концерну "Укроборонпром", в господарському веденні якого знаходиться ДП
Миколаївський суднобудівний завод.
Повідомляється, що дата проведення аукціону - 21 травня 2018 року, а стартова ціна
- 52 млн 329 тисяч гривень. Слід зауважити,
якщо усе наявне там устаткування і металоконструкції просто здати на металобрухт, то
вийшло б дорожче.
Але і це - лише нікчемна частина грандіоз-

них планів наших "реформаторів". В зв'язку
з цим величезний інтерес викликає доповідь Міністерства економічного розвитку
(правильніше було б назвати Міністерством
ліквідації економіки) під багатообіцяючою
назвою "Стратегічне бачення управління
державними підприємствами".
З цього документу виходить, що в Україні
налічується 3444 державних підприємств.
З них приватизації підлягають 893 підприємства, до передачі в концесію рекомендується 359, 1255 рекомендовано ліквідовувати або реорганізувати, і лише відносно 378
державних підприємств зміна власника не
передбачена.
Нагадаємо, що "реформування управління держвласністю" є однією з вимог МВФ.
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Депутат – це особа, яка наділена особливими повноваженнями
та здатна безпосередньо впливати на ситуацію

ГРОМАДА

Тетяна ВАСИЛЕНКО:
«ЗА ВСЕ, ЩО Є В КРАЇНІ,
В РІДНОМУ КРАЇ, ВІДПОВІДАЄ КОЖЕН»
Дар’я ЧЕПУРНА

Наприкінці 2017 року в областях України відбулися перші
вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних
територіальних громад (ОТГ) і відповідних сільських, селищних,
міських голів.
Вперше у виборах брали участь представники політичної партії
“Олександра Мороза “За правду і справедливість” (з березня
2018 р. – Соціалістична партія Олександра Мороза – ред.).
Зокрема, на Черкащині місцевими організаціями партії було
висунуто кандидатів у депутати Кам’янської, Михайлівської
(Кам’янський р-н) та Жашківської ОТГ.
Треба зазначити, що певних успіхів у виборчій кампанії
було досягнуто: від партії Олександра Мороза в кожній з
вищезазначених ОТГ було обрано по два депутати.
Сьогодні – про роботу депутатів ОТГ Кам’янщини від
Соціалістичної партії Олександра Мороза.

Будь-яка діяльність починається з визначення мети, якої потрібно досягнути. І починається вона
з аналізу можливостей для її досягнення. Далі йде планування,
його впровадження та організація виконання. Якщо все прораховано вірно, то отримується
результат. Це загальна формула
здійснення будь-якої діяльності,
у тому числі і в роботі ОТГ.
-З чого треба було починати?
Саме з визначення стану невирішених та проблемних питань,
які є в громаді,– розповідає Тетяна Василенко, голова Ради
Кам’янської районної організації
Соціалістичної партії Олександра
Мороза.
- Нашими депутатами була
складена так звана «Карта проблем ОТГ». Це інвентаризація
проблемних питань, яка дає розуміння реального стану доріг,
комунікацій, благоустрою, інфраструктури, використання місцевих ресурсів, рівня життя людей, наявності фахівців, тощо. Це
картина всього переліку робіт, які
треба здійснити, щоб всі сторони
життя громади були поліпшені.
Відповідно - і кошторис майбутньої діяльності щодо вирішення
зібраних в громаді проблемних
питань. Зробивши це, отримуємо реальну потребу в коштах для
їх вирішення,- ділиться досвідом
Тетяна Марківна.
Депутат – це не просто представник влади, особа, яка наділена особливими повноваженнями
та здатна безпосередньо впливати
на ситуацію. У першу чергу – це
обранець, який дав людям конкретні обіцянки і зобов'язаний їх
виконувати.
Без перебільшення такими є
депутати Кам’янської ОТГ: Василенко Олександр Григорович -

член бюджетної комісії, Шамрай
Олександр Григорович - голова
постійної комісії з регламенту,
депутатської етики та законності та депутати; Михайлівської
ОТГ: Кононенко Сергій Дмитрович – секретар постійної комісії
з питань регламенту, депутатської
етики, законності та антикорупційної політики, Пугач Лариса
Іванівна – член комісії соціальногуманітарних питань, культури та
спорту.
Тетяна Василенко розповіла,
що за неповні півроку депутати-соціалісти ОТГ Кам’янщини
брали активну участь у вирішуванні питань бюджету 2018 року,
регламенту рад, статутів освітніх
закладів, про встановлення розміру плати за харчування дітей в
закладах дошкільної освіти, про
затвердження порядку забезпечення пільгового проїзду педагогічних працівників сільських
закладів середньої освіти до місця роботи , про організацію харчування учнів закладів загальної
середньої освіти.
- Тільки на останніх сесіях наші
депутати брали безпосередню
участь в обговоренні та прийнятті
рішень з таких питань:
▶ про створення комунальної установи «Кам’янський
міськрайонний інклюзивноресурсний центр» Кам’янської
міської ради;
▶ про затвердження програми
національно-патріотичного
виховання на 2018-2020 роки;
▶ про затвердження програми
розвитку фізичної культури і
спорту на 2018-2020 роки;
▶ про затвердження програми
Кам’янської ОТГ «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, а також осіб з їх
числа на 2018-2020 роки»;

▶ про виконання бюджету
Кам’янської ОТГ за І квартал
2018 року;
▶ про виконання Програми соціально-економічного розвитку
Михайлівської сільської ради
за І квартал 2018 року;
▶ про створення комунального
підприємства Михайлівської
сільської ради;
▶ про надання матеріальної допомоги жителям Михайлівської
ОТГ та ряд інших питань, уточнює керівник Кам’янської
районної організації Соціалістичної партії Олександра
Мороза.
Тетяна Марківна впевнена, що
незалежно від того, у якій комісії
працює депутат, його успішність
залежить від якості нормативного регулювання діяльності комісій та його бажання, щоб комісія
була реальним майданчиком для
обговорення проектів рішень і
могла продукувати проекти, які
сприяють вирішенню питань місцевого значення у межах території
громади.
Поряд з сесійною роботою, депутати-соціалісти ОТГ
Кам’янщини працюють в округах
зі своїми виборцями вирішуючи
питання, що виникають у жителів округів, де вони закріпленні.
- Одне із головних завдань роботи депутата – соціальний захист
простих людей. Так при сприянні наших депутатів за рахунок
місцевого бюджету були виділені
кошти для надання матеріальної допомоги на лікування, придбання ліків хворим, одиноким,
малозабезпеченим, багатодітним,
учасникам бойових дій та АТО,
афганцям та іншим верствам
населення, - розповідає Тетяна
Василенко. І додає, що кожному
із наших депутатів притаманні
ділові якості, напористість у вирішенні піднятих питаннях та
доведенні їх до позитивного вирішення. Ведеться запланований
прийом громадян, постійна робота по округах не лише по тих
за якими закріпленні депутати, а
й здійснюються виїзди у села, які
увійшли до складу ОТГ.
Депутати разом зі своїми колегами та іншими небайдужими
громадянами, громадськими організаціями, органами місцевого
самоврядування займаються волонтерською діяльністю, а також
неодноразово надавали гуманітарну допомогу для військовослужбовців ЗСУ.
Тетяна Марківна переконана,
що найбільшою цінністю нашої
держави є люди, а тому своє завдання депутати від партії Олександра Мороза вбачають саме в
тому, щоб всебічно сприяти вирішенню їх життєвих проблем.
- У своїй депутатській роботі приходимо до висновку, що
тільки спільними зусиллями та
за підтримки один одного ми
можемо вирішувати питання на
користь жителів громад. І, якщо
ми хочемо жити заможно, треба
пам’ятати: за все, що є в країні, а
відповідно і в рідному краї, відповідає кожен.

О ЧЕМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР

3

ДЕЛО ПРОТИВ
ПОРОШЕНКО №1
ПОЧЕМУ АВАКОВ РЕШИЛ
ЛЕГАЛИЗОВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ
ОНИЩЕНКО
По материалам: Денис РАФАЛЬСКИЙ,
https://strana.ua/

"Народный фронт" (НФ) атакует команду
президента, неожиданно вспомнив об истории
ухода председателя партии Арсения Яценюка
с поста премьер-министра в апреле 2016 года.
Сегодня полиция, подконтрольная соратнику
экс-председателя правительства министру
внутренних дел Арсену Авакову, подозревает,
что Яценюка "сбили" преступным способом,
и уже открыла дело.

Уголовное производство было начато по части 1
статьи 344 Уголовного кодекса "Вмешательство в деятельность государственного деятеля", как говорят в
полиции, после публикаций в СМИ и обращений народных депутатов, имена которых не называются.
По версии следствия, Яценюк стал жертвой политического заговора. Чтобы заставить его уйти, некие
лица, помимо прочего, запускали ложные слухи и собирали за деньги антиправительственные митинги.
Полиция ссылается на заявление беглого депутата
Александра Онищенко о том, что в ходе кампании против Яценюка только в течение двух лет было потрачено
более 30 млн дол.
"Нужно назвать всё своими именами. Будущее
должно быть без этой грязи – продавцов дискредитации, голосов и фейков, покупателей и исполнителей",
- описал задачу следствия глава МВД Аваков на своей
странице в Твиттере.
Кстати, сам Яценюк пока не прокомментировал запуск расследования.
Пикантность этого запоздалого разбирательства – в
другом признании Онищенко, которое комментаторы
от НФ пока не упоминают. В своей книге "Петр Пятый.
Правдивая история об украинском диктаторе" депутат
прямо говорит, что оплачивать "атаки" против бывшего премьера ему поручил президент Петр Порошенко.
"Порошенко возложил на меня обязательства финансировать информационную кампанию по дискредитации Яценюка, и я почти год занимался черным
пиаром против премьера. В тот период по всей стране прошла дразнящая и скандальная кампания билбордов "Беги, кролик, беги!", на телеэкранах крутили
проплаченные сюжеты о коррупции и неэффективности правительства Яценюка, начались уличные акции
протеста против его регуляторных решений", - пишет
Онищенко в книге.
По его словам, к атакам на Яценюка привлекались
подконтрольные Администрации президента СМИ,
депутаты и даже министры. "Троллинг Яценюка превратился в бесконечный сериал, мучительный для
всех игроков процесса и дорогостоящий", - утверждает Онищенко.
Учитывая такой масштаб, провести расследование
значит, как говорит политический эксперт Михаил Подоляк, "вывернуть наизнанку суть нашей политики".
При том, что еще в апреле Аваков обрушился на
Онищенко, который в той же книге утверждал, что верхушка НФ на махинациях с газом заработала деньги
на победные для партии выборы 2014 года. Называя
того лжецом и коррупционером, министр грозил уголовной ответственностью...
Теперь же в результате действий МВД произошла
частичная легитимизация заявлений депутата-беглеца Онищенко. Причем, по сути, главным объектом
расследования становится не сам нардеп, а лично
президент Украины и его ближайшее окружение. Так
как можно прогнозировать, что Онищенко даст исчерпывающие показания в отношении Порошенко, если
следователи полиции его допросят.
"Народный фронт" через полицию совершил, можно сказать, правовую диверсию. Произошло первое
частичное признание материалов "пленок" Онищенко – пусть не в виде доказательства его обвинений, но
основания для расследования. Причем в отношении
Порошенко. Это то, чего депутат добивался уже давно. И раз МВД видит юридическую перспективу, вопрос о том же возникает перед НАБУ (Национальное
антикоррупционное бюро – Прим.Ред.) и генеральной
прокуратурой, которая, единственная может вести
следствие в отношении президента Украины", - комментирует политолог Руслан Бортник.
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Представители власти уже давно считают себя кастой "неприкасаемых",
и закручивать гайки для себя, любимых, не собираются

РЕАЛІЇ

СУБСИДИИ – БОГАТЫМ
Александр МИХАЙЛОВ

В прошлом номере мы уже
писали о том, что с 1 мая
(согласно постановлению
Кабмина № 329)
существенно ужесточаются
требования к претендентам
на субсидии. Как правило,
такие известия люди
воспринимают негативно,
но в данном случае все
не так однозначно, как
кажется. Ведь не секрет,
что за последнее время
к этой "субсидийной
кормушке" присосалось
великое множество тех, кто в
государственной поддержке
вовсе не нуждается.
(Начало на стр. 1)

ПРАВИЛА ИГРЫ

В связи с этим напомним, с 1
мая 2018 года действуют новые
правила при предоставлении
государственной помощи на
оплату услуг ЖКХ:
▶ Субсидия отменяется, если
площадь квартиры превышает
120 кв. метров, а дома — 200 кв. м.
▶ Субсидию не назначат,
если у семьи есть автомобиль,
которому менее 5 лет.
▶ Данные о сдаче жилья в
аренду нужно будет вносить в
декларацию в раздел "другие
доходы".
▶ Безработным необходимо
встать на учет в центре занятости, иначе людям трудоспособного возраста, которые претендуют на субсидию, органы
соцзащиты "автоматом" напишут доход в три прожиточных минимума (на сегодня 5286 грн).
▶ Кроме того, с 1 мая социальная норма потребления газа
для отопления снижается с 5
до 4,5 кубометров, а электроэнергии (для отопления) –
с 51 кВт/ч – до 30 кВт/ч
на 1 кв. метр.

▶ И еще одно важное (для
многих – крайне неприятное)
новшество: с 1 мая при оформлении субсидий будут учитывать не место регистрации, а семейное положение. Это значит,
что кандидатам на государственную помощь нужно будет
декларировать доходы всех членов семьи (супругов и несовершеннолетних детей). Даже тех,
которые зарегистрированы по
другим адресам.
"Есть немало семей, в которых муж прописан по одному адресу, а жена и дети - по
другому. Муж работает, жена,
скажем, в декретном отпуске
или вообще не работает. Таким семьям ранее - учитывая
то, что жена зарегистрирована
с детьми в доме одна, предоставлялась большая субсидия,
так как доходы мужа не учитывались. Хотя деньги он ежемесячно приносил именно в эту
семью.
В то же время, на квартиру,
где прописан муж, оформлялась субсидия - исходя из количества не зарегистрированных,
а фактически проживающих
лиц. Соответственно доходы
такого человека не принима-

лись во внимание для назначения помощи ни там, ни здесь.
Поэтому Минсоцполитики
с 1 мая 2018 г. меняет форму
декларации о доходах. Теперь
декларировать необходимо будет доходы всех членов семьи
(мужа, жены и несовершеннолетних детей), даже тех, которые зарегистрированы по
другим адресам. При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищнокоммунального обслуживания
по адресу домохозяйства на
таких лиц не рассчитываются.
Таким образом, государство
реагирует на социальную несправедливость и беспокоится
о воссоединении украинских
семей", - сказано в сообщении
Минсоциполитики.

РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ

Впрочем, я бы не стал строго
судить простых граждан, которые решили где-то схитрить,
чтобы меньше платить за коммуналку. В большинстве случаев это лишь ответная реакция
населения на грабительские тарифы, которые для нас установила нынешняя власть. Характерно, что сами представители

власти без зазрения совести, и в
особо крупных размерах обчищают бюджетный карман страны, в том числе – и для оплаты
жилья. Для иллюстрации возьмем хотя бы наших "народных
депутатов".
Как известно, государство (то
есть – мы с вами) компенсирует
народным депутатам, которые
родом не из Киева, стоимость
проживания в гостиничном
номере или оплату аренды
квартиры. По этой статье бюджета в 2017 году парламентарии
получили более 32 миллионов
гривен выплат (для сравнения: на реабилитацию больных
ДЦП в бюджете-2018 предусмотрено 11 млн грн).
Но вот что примечательно:
около сотни из этих депутатов
- официальные миллионеры.
Можно смело предположить,
что остальные таковыми являются неофициально. В любом
случае, депутаты – люди не
бедные и могли бы снимать себе
жилье самостоятельно. В крайнем случае, для самых нуждающихся "слуг народа" можно
было бы построить общагу (как
живут многие их "господа").
По данным Комитета избирателей Украины, наибольшее
количество
депутатов-миллионеров, получивших компенсацию - это представители
парламентской группы "Возрождение". На втором месте –
внефракционные нардепы.
"Это свидетельствует о том,
что эти люди не очень скромные, – очень мягко оценил
моральные качества депутатов
политолог Александр Палий. –
Должно быть понимание того,
что не нужно хватать все, что
тебе принадлежит по закону,
а больше проявлять какогото понимания, какой пример
нужно давать людям".
"Я примерно понимаю их
психологию. Многие из них
вложились, чтобы стать депутатами. Чтобы, например, выиграть округ, это, как правило,
от миллиона долларов. Соответственно, потратив эти деньги, люди часто пытаются от-

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ, ИЛИ ХРОНИКИ ДЕГРАДАЦИИ
ДЕКОММУНИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ: КАМЕНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ДЛЯ ВСЕЙ УКРАИНЫ
Александр ПОЛУЯНОВ

В бывшем Днепродзержинске,
который носит сейчас название
Каменское, начали процесс
ликвидации централизованного
отопления. Работники
коммунальных служб уже вырезают
трубы оставшейся в наследство
от СССР системы. И хотя этот
случай можно считать частным
и локальным, но на самом деле
здесь важен прецедент. Что-то
подсказывает, что уже в ближайшем
будущем этому примеру последуют
многие небольшие города и
райцентры, где система отопления
уже давно дышит на ладан.
Местные власти декоммунизируют отопление,
не спрашивая мнения и согласия местных жителей. Они заявляют, что альтернативы этому разрушительному процессу не существует — поскольку
население хронически не оплачивает грабительские коммунальные тарифы, а сами коммуникации давно не проходили необходимый ремонт,
денег на который у города тоже нет.
"Учитывая
сложную
финансовую
и

экономическую ситуацию, Днепровская ТЭЦ в
сезон отопления 2018–2019 годов не включится",
— прямо заявляет генеральный директор коммунального предприятия "Теплосети" Александр
Масленков.
Эта теплоэлектростанция обеспечивала теплом 35 тысяч абонентов — более тысячи жилых
многоквартирных домов и 116 объектов социальной
сферы, включая школы, детские сады, больницы и
государственные учреждения. Всем им придется
переходить на индивидуальное электрическое отопление, с которым обещают помочь чиновники. Причем, злые языки говорят, что на этом могут сказочно
заработать некие близкие к ним частные фирмы.
"В Каменском планируют ликвидировать централизованное отопление. Это все, что нужно
сегодня знать о промышленном городе, в котором когда-то были космические технологии, уникальное военно-промышленное производство,
ядерные технологии и многое другое. В том числе
и проект отопления города на атомной котельной.
Все это в прошлом, наше завтра — буржуйка
и керосиновая лампа", — написал известный каменский журналист, бывший секретарь независимого медиа-профсоюза Сергей Гузь.
Скорее всего, каменский эксперимент согласован с Кабмином — и не исключено, что этот
опыт будет "успешно" распространен на другие

города и поселки страны. Тем более, что руководящие на местах чиновники явно тяготятся бременем оставшейся от "совка" коммуналки, и уже
ликвидируют ее явочным порядком.
"Коммунальный ад. Новомосковску отключили
воду — за неуплату. Уже четыре дня нет воды. И
это в жару. В Днепродзержинске — ой, извините,
в Каменском — режут трубы отопления. Ну, а у нас
отключили газ", — описывает происходящее жительница Днепропетровска Оксана Приходько,
обрисовывая картину в отдельно взятой Днепропетровской области (которую как раз сейчас хотят
декоммунизировать в Сичеславскую).
При этом инициатива каменских властей вполне
может привести к социальной катастрофе. Маловероятно, что все абоненты теплосетей успеют подключиться до зимы к системам индивидуального
электрического отопления, и что у них будут деньги
на то, чтобы за это платить. Таким образом, многие
люди могут остаться в холода без тепла.
Есть и другой "фактор риска" — электрическое
отопление почти наверняка приведет к систематическим перегрузкам электросетей, а при отсутствии централизованного отопления каждый
такой блэкаут будет означать настоящую катастрофу для десятков тысяч жителей города.
"Использование электрических систем для
таких целей вообще не приемлемо — даже не по

бить все, что возможно, вплоть
до мелочей", - говорит эксперт
Украинского института анализа и менеджмента политики
Николай Спиридонов.
Однако он утверждает, что
подобные компенсации – это
удар по имиджу нардепов: "Это
ошибка, потому что когда они в
следующий раз будут баллотироваться, или будут пытаться
создать свою фракцию, или в
президенты будут идти, можно
будет тыкать в это носом".
Правда, в возникшей дискуссии нашлись и защитники
депутатов: дескать, если им не
компенсировать проживание
(заметим – шикарное, на уровне роскоши), то они будут больше воровать.
Однако Николай Спиридонов утверждает, что народным
депутатам – будь он миллионером, или нет – вообще не стоит
давать никаких компенсаций
за жилье. "Это становится комичным. Допустим, человек
приезжает в Киев работать, он
снимает жилье за счет своей
зарплаты. А если брать народных депутатов, их уровень влияния, ресурсов, то совершенно
абсурдно давать им такие выплаты", - считает эксперт.
Однако в том, что Верховная
Рада возьмется за вопрос компенсаций, эксперты сомневаются. "Я очень сомневаюсь,
что к ближайшим выборам депутаты сами себе сменят эти
правила. Они могут это сделать только для следующего
состава парламента, и то - при
определенном общественном
давлении", – подытоживает политический аналитик Ярослав
Макитра.
Словом, все как всегда: представители власти уже давно
считают себя кастой "неприкасаемых", и закручивать гайки
для себя, любимых, не собираются. И даже самые "оппозиционные" партии и депутаты
"борются" со своими многочисленными льготами и неприкосновенностью только во время
избирательных кампаний и в
ходе каких-то пиар-шоу.

ценам, а по инфраструктуре. По проводке жилой
фонд рассчитан максимум на 5 кВт на квартиру. А
на один только проточный нагреватель надо хотя
бы 10 кВт. Не говоря уже об отсутствии в массе
трехфазного оборудования и банального заземления", — пишет инженер Илья Деревянко.
А Сергей Гузь предупреждает о растущей угрозе возгораний: "Каменчанам, которые в этом году
попали под децентрализацию отопления: не поленитесь сходить и застраховать квартиру и имущество от пожара и прочих несчастий с электрикой.
Чтобы потом не было мучительно больно за пропавшее имущество".
Конечно, декоммунизация отопления — только
один из зримых признаков глубокой социальноэкономической деградации, которая прогрессирует в нынешней Украине. Есть и другие, менее
масштабные, но очень показательные признаки.
Например, в марте на улице Строителей в Каменском более недели простоял гроб с телом умершей
женщины. По словам ее родственников, они долго не
могли собрать деньги на похороны и вынесли тело
"на холод" возле подъезда. Тысячи людей, включая
учеников расположенной рядом школы, каждый
день проходили мимо покойницы, а местные чиновники, которым жаловались на трупный запах, делали
вид, что ничего такого не происходит.
Сейчас украинцы точно так же игнорируют почин местных властей Днепродзержинска — хотя
уже завтра власти так же буднично начнут резать
трубы у них в подъезде, возвращая их в глубокое
докоммунистическое прошлое, явно отдающее
смрадом Средневековья.
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При необгрунтованому підвищенні соціальних стандартів
ціни на товари і послуги підвищуються ще більше

СУСПІЛЬСТВО

ПОДАЙТЕ ЗАРАДИ ХРИСТА!
УКРАЇНЦІ ОЦІНИЛИ СВОЮ БІДНІСТЬ: НА ЩО НАЙБІЛЬШЕ БРАКУЄ ГРОШЕЙ?
Олександр ПОЛУЯНОВ

Раз в два роки Державна служба
статистики України проводить
спеціальне дослідження
домогосподарств, під час якого
вивчається сприйняття людьми
своєї власної бідності. Днями були
опубліковані результати останнього
такого дослідження, проведеного
у кінці 2017-го року. Як і слід було
чекати, результати невтішні.
НАМ БАГАТО НЕ ТРЕБА

Держстат відзначає, що порівнюючи з
2015 роком (коли проводилося попереднє дослідження) споживчі можливості
населення дещо підвищилися, проте
показники 2013 року досі залишаються
недосяжними (дослідження проводяться з 2007 року). При цьому в найгіршому
положенні залишаються неповні та багатодітні сім'ї.
В цілому, близько 95% опитаних українців вважають, що людину не можна вважати бідною, якщо вона має можливість:
▶ Не відмовляти собі в найнеобхідніших недорогих продуктах харчування;
▶ Хоча б через день їсти страви з
м'ясом, курятиною, рибою (чи їх вегетаріанським еквівалентом);
▶ Оновлювати верхній одяг та взуття для
холодної пори року (для дорослих - хоча б
один раз в 5 років), придбавати при необхідності новий одяг та взуття для дітей;
▶ При необхідності купити телевізор,
холодильник, пральну машину або телефон (у тому числі мобільний);
▶ Мати житло у нормальному стані,
водопровід, ванну або душ, збільшити
наявну житлову площу (якщо вона не
перевищує 5 кв. м на людину), своєчасно сплачувати рахунки за житло та послуги. А також підтримувати достатньо
теплу температуру у своєму житлі (придбати паливо, обігрівач і тому подібне)
впродовж опалювального сезону;
▶ Оплачувати послуги лікаря і призначені ним обстеження та процедури,
життєво необхідну хірургічну операцію
або лікування в стаціонарі, купувати
ліки, призначені лікарем;
▶ Забезпечити членам сім'ї набуття
професійної освіти;
▶ Дозволити собі несподівані необхідні витрати за рахунок власних ресурсів.
Як бачимо, в цих очікуваннях немає
нічого екстраординарного - перераховані самі елементарні, базові потреби
сучасної людини. Проте багатьом українцям і це не по кишені.

БОРОТЬБА ЗА ВИЖИВАННЯ

Ось перелік найбільш поширених фінансових обмежень, про які заявили
опитані українці :
▶ Про наявність обмежень у сфері харчування висловилися 25% респондентів.
Тобто, кожен четвертий українець систематично вимушений відмовляти собі
в продуктах харчування. Умовно позитивним чинником є лише те, що в 2015
році таких було 28%.
Серед регіонів найбільша доля таких
респондентів в Закарпатській, ІваноФранківській, Черкаській, Сумській,
Херсонській та Вінницькій областях
(від 34% і вище), найменша - в м. Києві,
Рівненській, Полтавській та Київській
областях (7-12%).
При цьому у 9% населення бракує коштів для щоденного споживання самих
недорогих, необхідних продуктів харчування (у 2015г. - 11%).
▶ З одягом стан не кращий: 26% опитаних не могли дозволити собі раз в п'ять

Доля домогосподарств,
що вважають себе вкрай
бідними:
2007 рік - 29%,
2009 рік - 25,4%,
2011 рік - 25,5%,
2013 рік - 22,4%,
2015 рік - 30,8%,
2017 рік - 32,6%
років оновити одяг і взуття для холодної
пори року, а 12% не могли придбати за
потреби новий одяг і взуття для дітей.
▶ У кожного десятого великі проблеми
з житлом, а 5% українців живуть в страхітливій тісноті ( гірше усіх мислимих
санітарних норм) - менше 5 кв. метрів
житлоплощі на людину. У багатьох через
брак коштів відсутні елементарні зручності: туалет із зливом (21%), ванна або
душ (17%), водопровід (15%).
Найбільша частка населення, у яких
"зручності на вулиці", мешкає в Закарпатській, Вінницькій, Івано-франківській, Сумській, Житомирській, Рівненській і Кіровоградській областях
(32-39%). Успішнішим в цьому відношенні являється Київ: серед опитаних
мешканців столиці не виявилося таких,
чиє житло не мало б водопроводу, ванни
або душа, туалету.
▶ Залишають бажати кращого і можливості населення у сфері охорони
здоров'я. Майже кожний третій опитаний повідомив, що не зміг купити призначені лікарем ліки, медичні товари та
обладнання. Ще 27-28% - не могли дозволити собі скористатися необхідними
платними послугами лікаря (окрім стоматолога), зробити аналізи, обстеження, процедури, призначені лікарем, або
сплатити життєво необхідну хірургічну
операцію чи лікування в стаціонарі.
Також 15% опитаних громадян заявили, що в їх населених пунктах повністю
відсутні можливості для екстреної медичної допомоги.
▶ Більше половини опитаних (52%) не
змогли знайти коштів хоч би для тижневого відпочинку. А 60% не могли здійснити за рахунок власних ресурсів непередбачені необхідні витрати.

ГОВОРЯТЬ ЕКСПЕРТИ

Українці платять за "комуналку" в 3,5
рази більше європейців
"Дані Євростату 2016 року свідчать:
в середньому європейські домогосподарства витрачають на "комуналку" та
утримання будинку 24,5% від свого доходу. Проте безпосередньо порівнювати з українськими показниками ці
дані не можна. Річ у тому, що в Європі
більшість населення є орендарями житлоплощі. І в платіжку - окрім переліку
послуг (електроенергія, газ, тепло, прибирання прибудинкової території та ін.)
- також входить орендна плата за житло
і податок на нерухомість, який у багатьох країнах ділиться пропорційно між
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"Так що ми вже в 3,5 рази більше (відносно) платимо за послуги ЖКГ, ніж європейці", - зробив висновок економіст.

ПІДВИЩЕННЯ ЗІ ЗНИЖЕННЯМ

Купівельна спроможність діючої мінімальної зарплати (в 3723 гривні) на 17%
менше, ніж минулої "мінімалки" (3200
грн). Про це написав глава Асоціації постачальників торгових мереж Олексій
Дорошенко :
"Як виявилося, за підрахунками наших
експертів, при купівлі набору соціальних
продуктів ми по загальній вазі змогли придбати цього року менше, ніж у минулому.
Розрахунки показали, що за рік купівельна спроможність людей, які отримують доходи в межах мінімальної зарплати, - впала
на 17%. І це при тому, що мінімальна зарплата зросла на 16%," - заявив експерт.
За його словами, це означає: при необгрунтованому підвищенні соціальних
стандартів (мінімальних зарплат, пенсій та ін.) ціни на товари і послуги підвищуються ще більше. В результаті бідні
стають ще біднішими.

РЕАЛЬНА ІНФЛЯЦІЯ ДЛЯ КОЖНОГО
УКРАЇНЦЯ - МІНІМУМ 25%

власниками будинку/квартири та його
орендарями", - пояснив експерт Фонду
громадської безпеки Юрій Гаврилечко.
При цьому вартість тільки послуг ЖКГ
(без орендної плати і податку на нерухомість) в Європі складає близько 10-12%.
Проте в Україні переважна більшість
громадян є домовласниками або власниками квартир. Тобто, орендну плату
вони не платять, але при цьому вартість
"комуналки" в середньому складає 32%
від доходу домогосподарств. Причому,
коливання складають від 21% в Києві до 42% в Тернопільській та Чернівецькій
областях.
В ТЕМУ

Як заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак, офіційно
влада показує дуже занижені показники
інфляції.
"В принципі, у кожної людини є свій
специфічний набір товарів та послуг, а
значить - і своя інфляція. По своєму базовому набору товарів і послуг, якими
вона користується, кожен може порівняти: які були ціни з початку року і, наприклад, в середині року, - та порахувати свою інфляцію. Така інфляція може
скласти мінімум 25%. Це видно і по продуктах харчування, цінах на енергоресурси і житлово-комунальні послуги, на
ліки та ін.", - пояснив А. Новак.
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Якщо наслідувати стандарти ООН, то сім'я з чотирьох осіб
повинна мати статки як мінімум 15 600 гривень в місяць

СПОЖИВЧИЙ КОШИК ДЛЯ УКРАЇНЦІВ СУД ВИЗНАВ НЕЗАКОННИМ
Олександр ПОЛУЯНОВ

Ось вже декілька років громадський
активіст Станіслав Батрин веде
боротьбу проти Кабміну. Він вимагає
скласти повноцінний споживчий
кошик для українців - і на цій
основі затвердити реальну суму
прожиткового мінімуму. Нагадаємо,
що це зовсім не абстрактні поняття:
саме розмір прожиткового мінімуму
визначає майже усі інші соціальні
стандарти, у тому числі мінімальну
зарплату і мінімальну пенсію,
допомогу сім'ям з дітьми, стипендії
та інше.
Все розпочалося з того, що ще в 2015
році Станіслав Батрин подав до суду на
Кабінет міністрів України - з вимогою
провести ревізію норм і складових споживчого кошика (відповідно - і суми
прожиткового мінімуму). Цей суд він
виграв - тоді уряд доручив провести науково-громадську експертизу складу
споживчого кошика, внаслідок чого в
2016 році з'явився новий кошик. Правда,
він навряд чи став кращим, ніж був до
цього.
Так, в порівнянні з 2000 роком, в 2016му додали 400 грамів борошна, 2 кг курятини та 2 кг яловичини в рік (всього
- 25 г в день). Зате дозволили 5 г бринзи або плавленого сиру щодня, а також
сіль, лавровий лист і цикорій (раніше і
цього не було). Крім того, в день громадянам “дозволили” 1 г чаю та 0,19 г кави.
До 2016 року чоловікові передбачалося шість сорочок на чотири роки. Зараз
норма - п'ять. Зате додали нижню білизну і шкарпетки : замість п'яти трусів на
два роки тепер - шість, а замість семи
пар шкарпеток - цілих десять. Жінкам в
гардероб додали брюки (одні на чотири
роки).
Чайник нині передбачено один на 8
років, ложок і тарілок - по дві штуки на

10 років, стілець - один на 15 років та
одне ліжко на 25 років. З позитивного зараз холодильник пропонують міняти
кожні 15 років, пральну машину - кожні 14 років, а телевізор - кожні 10 років
(раніше пропонували оновлювати раз в
30 років).
Що стосується дозвілля, то відвідувати театри, кіно, цирки або зоопарки зараз пропонують не більше шести раз на
рік (було дванадцять). А витрати українців на мобільний зв'язок та інтернет не
передбачені взагалі.
Як бачимо, це "оновлення" стало цинічним ошукуванням, Станіслав Ба-

ті є сума в $150 на місяць. Український
прожитковий мінімум більш, ніж в два
рази не дотягує до середньосвітової межі
бідності. В Україні уряд свідомо знижує
рівень мінімального споживання. Щоб
він відповідав катастрофічному стану
економіки", - заявив в зв'язку з цим фінансовий експерт Олексій Кущ.
На його думку, якщо наслідувати
стандарти ООН, то сім'я з чотирьох осіб
повинна мати статки як мінімум 15 600
гривень в місяць. Але встановити прожитковий мінімум, який відповідає реаліям внутрішнього рівня споживчих
цін, - це визнати, що велика частина населення країни знаходиться за межею бідності.
На думку директора
НА ОСНОВІ СПОЖИВЧОГО КОШИКА ПОВИНЕН
Українського
аналітичРОЗРАХОВУВАТИСЯ ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ
ного центру, економіста
УКРАЇНЦІВ. З 1 СІЧНЯ 2018-ГО
Олександра
Охріменка,
ДІЄ ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ У РОЗМІРІ
зараз уряд не стане пере1700 ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ АБО ЕКВІВАЛЕНТ
глядати склад кошика.
"Рішення суду є, а механіз$65. ХОЧА ЗА ОЦІНКАМИ ООН, МІНІМАЛЬНОЮ
му його виконання немає.
МЕЖЕЮ БІДНОСТІ Є СУМА В $150 НА МІСЯЦЬ.
Формально суд, напевно,
правий - споживчий котрин не заспокоївся - тому судова тяга- шик розраховується у нас неправильно.
нина продовжилася. І ось нещодавно Передбачається, що при розрахунку беОкружний адміністративний суд Києва руться до уваги науково обгрунтовані
відмінив ту постанову Кабміну про пе- нормативи споживання. А у нас вони
беруться зі стелі. Але суд констатував
регляд споживчого кошика українців.
"Уряд фактично нівелював базові со- факт. Тепер можна звернутися в Кабмін,
ціальні гарантії. При розрахунку міні- але результатом буде, швидше за все,
мального споживчого кошика не були формальна відписка", - говорить Охрідотримані елементарні методологічні менко.
та наукові правила його складання. Не
У Кабміні доки відмовляються коменбуло і громадського обговорення цієї тувати судове рішення. "Рішення суду я
теми серед експертів. Просто взяли і не бачив, тому яких-небудь коментарів
урізували норми, причому найбільше по ньому дати не можу, - заявив на пирізали саме ті групи товарів, які остан- тання журналістів віце-прем'єр Павло
німи роками нестримно дорожчали. Розенко. - В 2016 році ми вперше з 2000
На основі споживчого кошика повинен року переглянули кошик. Звичайно,
розраховуватися прожитковий мінімум критикувати актуальний його склад
українців. З 1 січня 2018-го діє прожит- можна. Але якщо нинішній кошик відковий мінімум у розмірі 1700 гривень на мінять, то у нас утворюється правовий
місяць або еквівалент $65. Хоча за оцін- вакуум - вийде, що старий споживчий
ками ООН, мінімальною межею біднос- кошик недійсний, а нового ще немає".

ДЕКОММУНИЗАЦИЯ "ХРУЩЕВОК"
МИЛЛИОНЫ УКРАИНЦЕВ МОГУТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ КВАРТИР
Александр МИХАЙЛОВ

В Украине пора сносить
тысячи многоэтажных
домов. "Хрущевки",
которые в свое время стали
настоящим спасением для
миллионов советских семей
(позволив им переселиться
из бараков и коммуналок
в собственные квартиры)
– уже исчерпали свой
ресурс. На данный момент в
Украине только официально
признали аварийными 75
млн квадратного метра
жилья. А по факту эта цифра
в разы больше.
Для примера, в одной лишь
столице насчитывается 3055
аварийных многоэтажных домов (более 211 тысяч квартир).
Проблема изношенного жилья для Украины становится с
каждым годом все более актуальной. И пока Министерство
регионального развития, ЖКХ
и строительства только раз-

рабатывает очередные предложения, в сводках новостей с
пугающей регулярностью появляются сообщения о том, как
в разных городах Украины одна
за одной разрушаются многоэтажки.
"Если ничего не делать, в
2020 году у нас будут районы
хрущеб. Останутся в них жить
только самые бедные. Тут один
выход – масштабная общегосударственная программа", —
прокомментировал ситуацию
эксперт в сфере недвижимости
Максим Бабуряк.

Как известно, "хрущевки" в
Украине начали строить еще
в 50-х годах, а срок их эксплуатации – 50-60 лет. Учитывая,
что во многих многоэтажках за
все это время ни разу не проводили капитальный ремонт, такие здания нужно было снести
еще несколько лет назад. Член
правления Союза специалистов по недвижимости Лариса
Ставинога считает, что сносить
нужно не только дома, которые
уже находятся в аварийном состоянии, а все панельные хрущевки. Эксперт поясняет: тех-

ЯК У НИХ?

У кожній країні існують такого роду
споживчі кошики. У Франції в нього,
наприклад, входить вино, в Німеччині
- пиво. У Франції також є корм для домашніх тварин, рідке мило, засоби для
укладки волосся. А у Великобританії з
кошика прибрали відвідування нічних
клубів, контактні лінзи і органічні продукти, але залишили автомобіль, оренду житла, корм для хом'яка, плюс додали
комп'ютерні ігри, лікер та шоколад.

ДО РЕЧІ
Дочь спрашивает, как жили
студенты в СССР, хочет сравнить.
Пока что она в шоке...
▶ Стипендия 1973 -1978 года
40-46 рублей
▶ Квартплата 1 комн. квартиры
все удобства 7 р. 26 коп. работы
сантехника 0,00 руб.
▶ 1 л. бензина 4 коп.
▶ 1 квт эл. энергии 4 коп.
▶ 1 буханка ржаного хлеба 16 коп. 1
батон 22 коп.
▶ 1 л. молока 26 коп.
▶ 1 пирожок 5 коп.
▶ Обед в столовой 20-40 коп.
▶ 1 кг мяса 2-3,5 руб.
▶ 1 кг масла 3,5 руб.
▶ 1 кг меда 3,5 - 5 руб.
▶ 1 кг докторской колбасы 2,2 р.
▶ 1 кг яблок 15 коп.
▶ 1 пирожное 22 коп.
▶ 1 ст. натурал. сока 10-15 коп.
▶ 1 пор. мороженого 10-22 коп.

нологии, которые применяли
при строительстве таких домов,
не соответствуют никаким современным стандартам, поэтому даже капитальный ремонт
не спасет ситуацию.
"Если здание кирпичное и в
неплохом состоянии, то можно
реконструировать и продолжать его эксплуатировать. Если
здание панельное, его нужно
сносить. Все панельные хрущевки имеют срок эксплуатации меньше, чем у кирпичных
домов. Панельные дома, которые строились в те времена, не
соответствуют современным
требованиям. Сейчас строят с
использованием керамзитобетонной панели, то есть используют и керамзит, и бетон. Такие
панели более прочные, они не
так пропускают тепло. А те панели, которые использовали в
хрущевках, не соответствуют
современным требованиям",
— рассказывает Лариса Ставинога.
Кроме того, в панельных хрущевках, поясняет эксперт, швы
делали на стыке и после этого заделывали. За прошедшие
десятилетия перепады температуры и влага фактически их
испортили. «Панельные хрущевки нужно однозначно сно-

сить», — подытожила эксперт в
сфере недвижимости.
Также Лариса Ставинога
уверена, что решить проблему
можно только с помощью общегосударственной программы. Частные застройщики могут принимать участие, однако,
под пристальным контролем
властей.
"Это должна быть государственная программа. Должны
построить, например, 20-этажный дом. Снести несколько
5-этажек и переселить в новый
дом жителей. Этот вопрос должен решаться по всей Украине.
Кто не хочет уезжать и не хочет
получать то, что им предлагают, пусть ждут, пока будет построено что-то другое. Если у
вас есть право собственности и
государство забирает недвижимость, оно должно возместить
деньгами, или дать жилье", —
поясняет эксперт.
Главная проблема –
традиционная: нехватка средств.
Для того, чтобы переселить
всех жителей устаревших хрущевок в новые дома, государству понадобятся миллиарды
гривен. Но денег на масштабную реконструкцию нет ни в
местных, ни в государственном
бюджетах.
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Не так багато сусідів з плином багатьох років
змогли зберегти добросусідські відносини

ДОМАШНІЙ КЛУБ

ПРАВОВІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

СУСІДСЬКА МЕЖА
За матеріалами
http://advocatsergiygula.com

Скільки метрів
повинно бути до
межі, якщо сусід
будує новий будинок,
садить дерева чи
створює інші об’єкти?
Не так багато сусідів
з плином багатьох
років змогли зберегти
добросусідські відносини.
І, як правило, причиною,
погіршення стосунків стала
нова будівля чи дерево,
яке з’явилося прямо на
спільній межі. На прохання
трохи відступити від
паркану, часто можна було
почути тільки незгоду, що і
переходило у затяжні спори
та сварки.
Для того, щоб уникнути подібних ситуацій, необхідно
кожному із нас знати про встановлені законодавством обмеження та одразу вимагати їх дотримання.
Отже, Державними будівельними нормами — ДБН 79-92
«Житлові будинки для індивідуальних забудовників України» — були встановлені такі
відстані для зелених насаджень:
• від стін будинків і споруд до осі
дерев — 5 м, для кущів — 1,5 м;
• від межі сусідньої ділянки

до осі дерев — 3 м, для кущів
— 1 м.
Однак, варто пам’ятати, що
гілки дерев та кущів не повинні
перетинати меж сусідніх ділянок.
У разі проникнення коренів
і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу власники
земельних ділянок, на які виступають гілки та корені мають право самостійно відрізати
корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної
ділянки, якщо це є перепоною
у використанні земельної ділянки.
Також, відповідно до ДБН
360-92**
«Містобудування.
Планування і забудова міських
і сільських поселень», якщо з

іншого боку межі нема забудови, то відстань до бічної межі
ділянки від найбільш виступної конструкції стіни повинна
становити не менше 1 м.
При цьому має бути забезпечене влаштування необхідних
інженерно-технічних заходів,
що запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та
карнизів будівель на територію
суміжних земельних ділянок.
Згідно із санітарними нормами туалети потрібно розташовувати не ближче 15 м від житлового будинку і літньої кухні, а
від питного колодязя — за 20 м.
Вимоги щодо огорожі (висоти, конструкції, матеріалу)
встановлюються
місцевими
правилами забудови. Огоро-

ГОТОВИМ САМИ

жа має проходити по межі та не
повинна створювати перешкод
для використання за призначенням сусідської земельної ділянки, затінювати її та ін.
Також, власники і землекористувачі земельних ділянок
повинні обирати такі способи
використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких
власникам, землекористувачам
сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей: затінення, задимлення,
неприємні запахи, шумове забруднення інше.
Варто наголосити, що ДБН на
сьогодні втрачають чинність,
оскільки тепер такі питання
уже не є компетенцією центральних органів влади, а віднесені до повноважень органів
місцевого самоврядування.
Сьогодні такі норми встановлюються в місцевих правилах
забудови або проекті забудови і
благоустрою населеного пункту, які затверджуються місцевою радою після погодження з
місцевим органом містобудування та архітектури. Але варто відзначити, що встановлені
норми колишнім ДБН повністю знаходять своє відображання у актах органів місцевого
самоврядування.
А у разі наявності серйозних
спорів щодо додержання сусідами правил добросусідства
та стосовно меж земельних ділянок, які перебувають у власності вирішуються судом за відповідного звернення власника
до суду через свого адвоката,
оскільки на сьогодні встановлено порядок отримання від
адвокатів правової допомоги у
судах.

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ

КАК ВЫРАСТИТЬ ПЕРЕЦ
КРУПНЫЙ И ЯРКИЙ
Большинству дачников не удаются
перцы, похожие на магазинные.
Вроде и сорта подходящие,
крупноплодные да толстостенные.
Вроде и агротехника соблюдается, но
все равно вырастает не то. Давайте
разберемся.
НЕЛЬЗЯ ПИКИРОВАТЬ. Перец не любит никаких пересадок. Одну, конечно,
сделать придется — из дома на грядки, но
больше никаких манипуляций! И сеять
перцы нужно обязательно в отдельные
стаканчики, чтобы как можно меньше
травмировать корешки.
НЕ ТОРОПИТЬСЯ С ВЫСАДКОЙ В
ГРУНТ. Перец очень теплолюбив. Ему
нужна температура воздуха в районе 20
— 25 °С. При более низких температурах
он затормаживается в развитии, а значит,
урожай созреет позже и его будет меньше.
Высаживать рано можно только под надежное укрытие и то лишь при условии,
что почва хорошо прогрелась.
ИЗБЕГАТЬ ТЕНИ. И даже полутени.
Сажать перец можно только в местах, где
большую часть суток яркое солнышко!
Перец очень светолюбив. Не дадите ему
нежиться под лучами, захиреет, вытянется
и может отказаться цвести. Но этого мало

— расстояние между перцами должно быть
не меньше 25 см. В противном случае они
будут затенять друг друга.
НЕ
ЗАГЛУБЛЯТЬ.
Перец
надо
высаживать так же, как он рос в горшочке. Не выше, не ниже! Правило здесь такое
же, как при посадке плодовых деревьев.
Иначе перец долго будет сидеть в раздумьях, не прибавляя в росте.
НИКАКОГО ЭКСТРИМА В УХОДЕ! Перец очень любит комфорт. Он боится холода и жары. Засухи и переувлажнения. Все
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должно быть в норме. На любое отклонение
реагирует одинаково — сбрасывает цветки.
В сильную жару замульчируйте почву травой или светлыми опилками — они же помогут предотвратить переувлажнение, забирая на себя лишнюю воду. Поливайте его
часто и понемногу. А идеальным вариантом
будет капельный полив.
НЕ РЫХЛИТЬ ГЛУБОКО. Перец очень
любит рыхление, его желательно проводить после каждого полива (на следующий день). Или хотя бы раз в 2 недели.
Но не увлекаясь — достаточно просто
разбить почвенную корку. Корешки у
перца расположены близко к поверхности почвы, а повреждать их нельзя. А еще
лучше почву вокруг растений и в междурядьях замульчировать.
НИКАКОГО ГОЛОДНОГО ПАЙКА.
Эта культура любит хороший агрофон.
Через 2 недели после высадки рассады
кустики надо подкармливать каждые
10 дней. До момента массового цветения — азотными удобрениями. Затем
фосфорными и калийными. Причем калий перец любит больше, чем фосфор,
но фосфор тоже необходим. Удобрения
подойдут любые (но важно строго следовать инструкции на упаковке) за исключением свежего навоза — от него плоды
будут гнилыми.
И ЕЩЕ. Перец в большей степени
самоопыляющееся растение, но частично он пользуется услугами насекомыхопылителей. И было подмечено: если на
участке высажены разные сорта, то урожай у них всегда выше. Любит эта культура «свежую кровь».

БЛИННЫЕ
НАЧИНКИ

ЯИЧНАЯ НАЧИНКА

Мелко нарежь 6 вареных
яиц. Добавь к ним нарезанный
зеленый лук, сметану или майонез. Посоли по вкусу, можно добавить немного укропа — блинчики будут более
пикантными.

ГРИБНАЯ НАЧИНКА

500 г шампиньонов и мелко
порубленную луковицу обжарь
на растительном масле. Добавь 2 ст. л. муки в массу, перемешай. Сюда же введи 2 ст.
л. сметаны и 1,5 стакана молока. Посоли и поперчи смесь
по вкусу. Получится грибная
начинка с нежным сметанным
соусом! Свернутые блины
можно присыпать тертым
твердым сыром. Рекомендуем
подавать горячими.

КУРИНАЯ НАЧИНКА

Отвари 500 г куриной
грудки и измельчи ее в
блендере вместе с мелко
порубленным укропом. Добавь 1 раздавленный зубчик
чеснока, 2 натертых вареных
яйца, 1 ст. л. сметаны, соль и
перец по вкусу. Блинчики будут еще вкуснее, если полить
их сверху

ТВОРОЖНАЯ НАЧИНКА

Залей 50 г изюма кипятком. Смешай 500 г творога с 1 желтком и 2 ст. л.
сахара. Можно добавить немного ванили, если любишь ее
неповторимый вкус и аромат.

ОРЕХОВАЯ НАЧИНКА

Смешай 500 мл молока, 120
г сахара, 100 г молотых грецких орехов и 1 ст. л. муки. Можно готовить начинку из смеси
орешков, добавив фундук,
миндаль и арахис к грецким
орехам. Остуди смесь и добавь в нее 100 г сливочного
масла, размешай миксером
начинку. Если добавить в нее 1
ч. л. коньяка, вкус станет еще
более выразительным!

ЛИМОННАЯ НАЧИНКА

Сливочный сыр с лимонным
джемом, сбрызнутый несколькими капельками лимонного
сока — незабываемая начинка
для блинчиков! Подавать слегка присыпанными сахарной
пудрой.

СЛИВОЧНАЯ НАЧИНКА

Взбей сливки с сахаром, ванилью и несколькими каплями
лимонного сока. Воздушная
начинка для блинов готова!
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“За правду і справедливість”
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ДО ТИ
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.

Кавказ мог рассматриваться немецкими оккультистами как более доступный вариант
Тибета, где они тоже искали разные "чудеса"
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

ЧТО ФАШИСТЫ ИСКАЛИ В АДЫГЕЕ?
В горах Адыгеи обнаружили
два черепа неизвестного
науке существа и сундук
с эмблемой "Аненербе" пожалуй, самого секретного
при гитлеровской СС
общества, занимавшегося
оккультными науками и
потусторонними силами.
По словам исследователей,
эсэсовцев, скорее всего,
интересовали загадки
древних дольменов и
повышенная природная
радиоактивная аномалия
в районе Кишинского
каньона.

Артефакты, естественно, заинтересовали
специалистов.
Ведь если многие детали операции вермахта под кодовым
названием "Эдельвейс", в ходе
которой на самой высокой горе
Европы Эльбрус в КабардиноБалкария были установлены
штандарты с фашистской символикой, известны историкам,
то что делала эта тайная организация Германии в горах Адыгеи?

НАХОДКА В ЛЕСУ

В нескольких десятках километров от Майкопа находится
поселок
Каменномостский.
Именно здесь, в этнографическом комплексе "Беловодье",
хранятся и загадочные черепа,
и секретный чемоданчик эсэсовских оккультистов. Все это
можно не только увидеть, но
даже потрогать.
- Вместительный сундучок коричневого цвета с кожаной ручкой и эмблемой тайного общества "Аненербе" на крышке мне
принес один пожилой местный
житель, - рассказывает хозяин
"Беловодья" Владимир Меликов.
- Это - мой старый знакомый,
часто приносит в музей редкие вещи, например "эдельвейсовский" бинокль и немецкую
аптечку с лекарствами тех лет.
Как-то предлагал и фашистские
ботинки, говорил, пар 20 у него
еще есть… Тогда я задумался: а не
тайник ли в лесу обнаружил старик? Причем все находки были в
хорошем состоянии. Спички, к

примеру, хоть сейчас огонь разжигай.
…Разглядываем крышку сундучка, на которой четко видна
официальная эмблема "Аненербе". Гарнитура стилизована под
руны. Сама надпись Besondere
Bekl[eiderung означает примерно
"Особое вложение". Так что же
нужно было им в здешних местах?
"Аненербе" переводится как
"Наследие предков", полное название - "Немецкое общество по
изучению древней германской
истории и наследия предков".
Эта организация существовала
в Германии в 1935-1945 годах и
была создана для изучения традиций, истории и наследия так
называемой "германской расы".
В секретной эсэсовской организации трудились 350 специалистов с блестящим образованием
и учеными степенями.
Они занимались исследованием всего таинственного, непознанного в мире, совершали экспедиции в Тибет, Антарктиду, на
Кавказ, искали контакта с НЛО,
пытаясь получить секрет абсолютной власти.
Мало кто знает, что за несколько лет до начала войны немецкие

специалисты по горным дорогам
из военно-строительной организации предложили свою помощь
СССР в строительстве дороги
Пицунда - Рица: якобы из интернациональных побуждений.
Кстати, после завершения работ
немецкие специалисты трагически погибли - их машина на
повороте сорвалась в пропасть.
Между прочим, по созданным
им тоннелям до сих пор ездят на
Рицу многочисленные туристы.

"ЖИВАЯ ВОДА" ИЗ РИЦЫ

Уже потом выяснилось - стратегическую дорогу они строили
неспроста. Оказалось, гидрологи
из "Аненербе" определили, что
состав воды, взятой из источника, расположенного в карстовой
пещере под озером Рица, идеально подходит для изготовления
человеческой плазмы крови.
"Живая вода" из Абхазии в
серебряных канистрах доставлялась сначала к морю, потом
подводными лодками на базу в
Констанцу, а затем самолетом
в Германию. Были даже намерения построить тоннель для
подлодки от моря до Рицы. Но
этим планам помешала война.
Что касается Адыгеи, то изве-
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стен факт пребывания в Майкопе 49-го горного корпуса войск с
горнострелковыми дивизиями
вермахта, которые совершили
восхождение на Эльбрус.
В долине реки Белой близ
предгорной станицы Даховской
располагался полк СС "Весланд",
а между реками Пшеха и Пшиш
занимали оборону танковые
полки "Германия" и "Нордланд".
Гидрологи из "Аненербе" выяснили, что вода из пещеры под
озером Рица идеально подходит
для изготовления человеческой
плазмы крови.
Осенью 1942 года на аэродроме
в Майкопе базировалась 3-я немецкая разведывательная эскадрилья 14-й разведывательной
группы (PZ), в которой находились двухмоторные самолетыразведчики FW-189. Они были
оснащены самой совершенной
на тот момент разведывательной
аппаратурой и являлись, по сути,
летающими
лабораториями.
Этого было более чем достаточно, чтобы обезопасить тайные
исследования, возможно, проводимые "Аненербе" в горах Адыгеи. Майкоп являлся штабным
городом подразделений вермахта. Отсюда осуществлялось командование всей военной кампанией немцев на Кавказе.
Осенью 1942-го в горах Адыгеи
не было сплошной линии обороны, и нам известны факты проникновения отдельных немецких групп глубоко в горы.
Непонятно, зачем высаживался десант на хребет Пшекиш
в августе 1944-го, когда линия
фронта ушла уже далеко на запад? Какие дела не успели завершить фашисты на хребте
Пшекиш, плато Бамбаки и горе
Большой Тхач? Не связано ли это
с изысканиями специалистов из
"Аненербе"? По словам исследователей, можно предположить,
что немцы интересовались дольменами, считая их "постройками
доисторических атлантов" и "входом в параллельные миры".
Понять их можно, поскольку
на Кавказе ученые периодически
находят странные артефакты.
Например, в прессе мелькали
сообщения, что в Боржомском
ущелье Грузии ученые раскопали трехметровые скелеты людей
неведомой расы.

ЧЕРЕПА БОГОВ

Несколько лет назад Владимиру Меликову спелеологи
принесли два необычных черепа с рогами, которые, как они
утверждали, найдены в одной
из пещер на Большом Тхаче. С
виду они напоминали останки

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

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

животных, может, даже очень
древних, ископаемых. Но когда
он начал внимательно осматривать находки (все-таки раньше
работал врачом-стоматологом),
то буквально мурашки пробежали по коже.
- Посмотрите на характерное
круглое отверстие в палец толщиной в нижней части головы,
- показывает Меликов на один
из черепов.
- Это основание позвоночника. И его расположение
указывает на то, что существо
передвигалось на двух ногах.
Из других странностей - отсутствие черепной коробки и челюстей. Вместо рта - несколько
отверстий, размещающихся по
окружности. Необычайно большие глазницы, от которых идут
два ответвления в виде роговых наростов. Причем лицевая
кость плоская, как у антропоидов. И действительно, выглядят артефакты необычно. Даже
если сравнить с черепом медведя, который лежит рядом. Есть
большой соблазн считать, что
держишь в руках останки какого-нибудь инопланетянина.
Фотографии находок отсылали столичным палеонтологам, но те только руками развели. Только признавались, что
ничего подобного раньше не
встречали и осторожно намекнули: может быть, черепа барана находились долгое время в
водном потоке с песком и сильно деформировались? Чудеса,
да и только.
Если предполагать деформацию, то она была синхронной
- ведь странности повторяются
сразу на двух черепах. Исследователи полагают, что такие
находки тоже могли попасть в
руки гитлеровских "магов", которые охотились за необычными артефактами.
Кстати, мифологи, глянув
на находки, сразу определили.
Это - аннунаки Древнего Шумера, рогатые божества, имя
которых интерпретируется как
"пришедшие с небес". В шумерском эпосе они участвовали в
сотворении мира.
Американский писатель Захария Ситчин отождествляет
аннунаков с обитателями Нибиру - гипотетической планеты
Солнечной системы с вытянутой орбитой. По астрономическим выкладкам, появляется
она в зоне видимости раз в 3,6
тысячи лет. Как пишет Ситчин,
в этот период обитатели Нибиру спускаются на Землю и вступают в контакт с аборигенами,
то есть с нами.
Мы можем строить всевозможные версии и догадки, но
найденные артефакты в горах
Адыгеи заставляют задуматься…
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