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Громадсько-політична газета політичної партії Олександра Мороза "За правду і справедливість"
Щоб підписатися на YouTube каналі потрібно виконати наступні дії:

Шановний Товаришу!
Щоб подивитися ролики Олександра МОРОЗА на YouTube,
відкриваємо YouTube,
в пошуковик пишемо українською мовою:

За правду и справедливість

Україна.
Реалії
сьогодення
Чому не все склалося з нашою
державністю
Один із провідних сучасних вітчизняних політиків і
державних діячів Олександр Мороз добре відомий
загалу ще і як вельми талановитий поет та публіцист.
Зокрема з-під його пера з’явилося 10 ліричних збірок,
відзначених, до речі, численними міжнародними
преміями, а значна частина включених у збірки поезій
набули чималої популярності в народі насамперед
завдяки створенню на їх основі українськими
композиторами цілої низки ліричних пісень. Не менш
продуктивним Олександр Олександрович виявився
і в публіцистиці. В його доробку з добрий десяток
монографій та понад дві тисячі публікацій у періодиці,
що побачили світ за час незалежності. Приблизно п’яту
частину останніх він упорядкував в окреме видання
“До булави треба голови”, яке отримало самостійне
життя в кінці минулого року.
Здавалося б, на перший погляд, що це своєрідний підсумок діяльності автора за певний проміжок часу. Але
тільки на перший погляд та й то побіжний. Бо насправді
Олександр Мороз ніколи занадто не переймався власною
кар`єрою та дивідендами від неї. Хіба побічно і в тому плані, що наскільки це дозволяє йому творчо реалізуватися,
але в останню чверть століття реалізуватися насамперед
на користь української держави, яка нарешті здобула
реальні, а не лише задекларовані суверенітет і незалежність, позаяк державником він був від самісінького початку її народження. Повторюю, насамперед державником, а
не лише соціалістом, як його позицію та діяльність дехто
прагне здебільшого трактувати. Тож і в даному випадку
наша державність стала основним предметом його розгляду. Тим паче, що з українською державністю, як мовиться, не зовсім склалося. Особливо з огляду на сьогоднішній день. Адже нині “у підсумку, - як зазначає автор
уже на початку книги, - маємо суспільні відносини, що віддалік нагадують демократичні. Але це з великої відстані.
Насправді – це кримінальні відносини, за яких вища влада є верхівкою бізнесових пірамід, а державні інституції
(найперше фіскальні, контрольні й правоохоронні) стають
інструментами захисту приватних інтересів і карними органами для боротьби з конкурентами”.
Суворий, на що не кожен зважиться, але чесний і справедливий, погодьмося, присуд. Однак Олександр Олександрович на цьому не зупиняється, а продовжує даний присуд
розшифровувати й деталізувати: “У таких умовах суспільні
відносини вироджуються, закон застосовується вибірково
(або не діє), корупція стає формою управління, що роз’їдає
бюджетні кошти, безпосередньо грабуючи населення, а хабарництво, “сімейщина” – обов’язковими атрибутами життя,
при цьому ЗМІ обслуговують інтереси своїх власників. У такому суспільстві для звичайної чесної людини залишається
мало місця, культура і мораль занепадають, духовність спотворюється. – І закінчує дану дефініцію просто вбивчим підсумком. - Що важливо, такими ми і потрібні глобалізованому
світу. Нехай нікого не тішать розмови про економічне сприяння, фінансову підтримку, безвізовий режим, членство в ЄС
тощо. Все це – інструменти для подальшого вмонтування нас
у систему глобальних політико-економічних відносин як колонії, країни периферійного капіталізму.”
Продовження на стор.2

1. Відкриваємо Google, праворуч зверху написано “пошта”.
Для тих хто не зареєстрований створюємо свою поштову скриньку (реєструємося).
2. Там же в Google зверху праворуч 9 маленьких квадратиків.
Натискаємо - висвічується багато всього в тому числі і YouTube.
Натискаємо на YouTube і виконуємо пункт перший.
3. Відкривши канал “За правду и справедливість”, побачите червоне віконце з пропозицією підписатися.
Натисніть на цю пропозицію.
Підписавшись на канал на Ваш Gmail будуть автоматично надходити повідомлення з новими відеороликами.

З речами на
вихід
Як держава буде боротися

з «комунальними» боржниками

Опалювальний сезон 2016/2017 виявився рекордно дорогим для українців:
суми в платіжках зросли в середньому на 70-80%, в той час як номінальні
доходи практично не змінилися. Якщо ж врахувати зростання цін на їжу,
ліки та інші життєво важливі товари, то не дивно, що борги населення за
«комуналку» стали приймати загрозливі розміри. Як на це буде реагувати
держава – в нашій публікації.
Стор 3

ДО ТИХ, КОМУ НЕ БАЙДУЖА
СОЦІАЛІСТИЧНА ІДЕЯ!
19 серпня 2016 року Міністерство юстиції
зареєструвало політичну партію Олександра МОРОЗА
“За правду і справедливість”.

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

+38 (073) 074-00-80

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
На всіх відділеннях
зв’язку продовжується
передплата на газету
Передплатний
індекс

60003

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
на 1 місяць
на 3 місяці
на 6 місяців

10,28 грн. + 0,95 грн. послуги пошти
30,84 грн. + 2,15 грн. послуги пошти
61,68 грн. + 2,60 грн. послуги пошти

тел. (0472) 32-01-11
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“За правду і справедливість”

Держава

Україні нав’язана небувала в історії розвитку цивілізації деіндустріалізація,
а альтернативою виробництву в ній виставлено базар й “економічний туризм”

Україна.

Реалії сьогодення

Чому не все склалося з нашою державністю

Починати розбудову нової держави, на
думку Олександра Мороза, необхідно
було з утвердження та реалізації нових
принципів громадського співжиття
в умовах ринкової економіки на
всіх рівнях, тобто зі зміни системи
влади, одним із головних завдань
якої мало стати розв’язання ключової
проблеми – розмежування бізнесу і
влади. Ця умова обов`язковою була і
залишається.

Олексій МИКИТЕНКО
Один із провідних сучасних вітчизняних політиків і державних діячів Олександр Мороз
добре відомий загалу ще і як
вельми талановитий поет та
публіцист. Зокрема з-під його
пера з’явилося 10 ліричних
збірок, відзначених, до речі,
численними міжнародними
преміями, а значна частина
включених у збірки поезій набули чималої популярності в
народі насамперед завдяки
створенню на їх основі українськими
композиторами
цілої низки ліричних пісень.
Не менш продуктивним Олександр Олександрович виявився і в публіцистиці. В його
доробку з добрий десяток
монографій та понад дві тисячі публікацій у періодиці, що
побачили світ за час незалежності. Приблизно п’яту частину останніх він упорядкував
в окреме видання “До булави
треба голови”, яке отримало
самостійне життя в кінці минулого року.
(Початок на стор.1)
Ось до чого ми нині докотилися. Хоча стартували на шляху до
розвинутого неокапіталізму, хто
б там що не говорив, у набагато
кращих умовах. Тут і порівнювати
нічого. То чому ж ми, як ті казкові
герої Олександра Пушкіна – дід
з нерозважливою бабою, котра
безпідставно забажала бути морською владичицею, раптом опинилися біля розбитого корита і в
чому бачився та бачиться вихід? А
починати розбудову нової держави, на думку Олександра Мороза,
необхідно було з утвердження та
реалізації нових принципів громадського співжиття в умовах
ринкової економіки на всіх рівнях,
тобто зі зміни системи влади, одним із головних завдань якої мало
стати розв’язання ключової проблеми – розмежування бізнесу
і влади. Ця умова обов`язковою
була і залишається. Інакше без її
виконання, тепер це чи не кожному зрозуміло, нічого не вийде. А
ще відразу необхідно було запроваджувати європейську модель
організації влади, основою якої є
реальне, а не деклароване місцеве
самоврядування, яке в свою чергу і
є найповнішою формою реалізації
справжнього народовладдя.
Проте загал не лише мріяв, але й
говорив про те на повен голос. Все
це та багато чого іншого було зафіксовано в Декларації про державний суверенітет України, Акті про
незалежність, Конституції України, інших державних документах і
законах. Наприймати наприймали
безліч різних, “найдосконаліших”
за численними відгуками, документів і законів, але Україна за
великим рахунком всупереч найоптимістичнішим прогнозам так і
не постала повноцінною європей-

Україна за великим рахунком всупереч
найоптимістичнішим прогнозам так і не постала
повноцінною європейською державою. Тож
на перевірку виявилося, що не в Конституції
та законах тільки справа, а насамперед в їх
недотриманні та невиконанні.
ською державою. Тож на перевірку
виявилося, що не в Конституції та
законах тільки справа, а насамперед в їх недотриманні та невиконанні. А це в свою чергу підштовхує до усвідомлення того, що вся
причина відсутності потрібного
результату полягає в невідповідному державному управлінні на всіх
рівнях, застарілій його організації
та не професіональному персональному складі. Провінціалізм
влади й управління виявився, на
жаль, головною з причин усіх наших бід. Чимало шкодили справі й
повальне користолюбство та пристосовництво владолюбців, включаючи й високопосадовців, усіх
рівнів. Люди наче подуріли, відчувши можливість безконтрольно
збагатитися за чужий рахунок в
одну мить. Навіть основоположні
державні закони почали під себе
переписувати. І ніщо їх не могло
в цьому зупинити. Якщо когось і
карали за надмірне порушення
задекларованих законів співжиття, то хіба показово, скоріше для
годиться та щоб якийсь горе-герой надмір не випереджав своєю
нестримною нахабністю когось із
тих, кому він не рівня за посадою.
Показово карали, бо як же ти чи не
всім з оточення очі будеш докорами вибивати, коли на тобі самому за подібні порушення ніде вже
мітку ставити. І це далеко не дрібниця, як декому здається, або така
“дрібниця”, яка може привести до
несподіваної катастрофи всієї держави та її народу.
Хоча є набагато значиміші причини всіляких негараздів у державній розбудові нашої країни.
Одна з них, як зазначає в своїй
книзі публіцистичних матеріалів
“До булави треба голови” Олександр Мороз, полягає в наявності основної суперечності для

сучасної України – суперечності
між розвитком продуктивних
сил і розвитком виробничих відносин, відсутність яких в інших
країнах робить їх набагато розвинутішими, а людей значно
заможнішими. В Україні ж під
тиском надбудови, насамперед
державної влади, як далі продовжує розвивати думку Олександр Олександрович, виробничі відносини регресивні стосовно
продуктивних сил, навіть слабких і понівечених, таких, що перебувають у стані розвитку. Особливо те проявляється стосовно
найважливішого
компонента
продуктивних сил – людини, котра нині повністю усунута від
впливу на виробничі відносини. І
це попри те, що ще раніше вона
досить успішно освоїла високі
технології. Але натомість Україні нав’язана небувала в історії
розвитку цивілізації деіндустріалізація, а альтернативою виробництву в ній виставлено базар й
“економічний туризм”. Відповідно гуманізм та висока духовність
виявилися зруйнованими, а патріотизм був лукаво підмінений
псевдопатріотичною тезою, яка
в різних варіаціях заздалегідь
прикормлених ЗМІ трактувалася
рівноцінно постійно продукованому гаслу “Хто не з владою, той
антидержавник”.
Ці та інші недогляди й прорахунки в розбудові суверенної
української держави за роки незалежності здійснювалися всіма
існуючими владами і за потурання кожного, без виключення, з
“батьків нації”, себто Президентів
України. В більшості з її громадян навіть склалося враження,
що те робилося чи не зумисне
в інтересах незначної меншості
– новонародженого напівкримі-

нального олігархату, що багатів і
зміцнювався просто на очах. І це
в той час, коли країна економічно слабшала, люди біднішали, а
рівень їхнього життя невпинно
опускався до рівня життя жителів так званих “бананових”
республік. Зрозуміло, що народ
не міг байдуже до безкінечності
спостерігати подібне безглуздя.
Вже під кінець першого десятиліття суверенітету, як слушно
зазначив Олександр Мороз, “в
Україні склалися передумови
для справді демократичної, ненасильницької революції”. Люди
хотіли змін, бо бажали за свого
життя для себе кращої долі та
перспективи своїм дітям. Проте
до їх голосу та вимог так ніхто і
не дослухався. Бо ніхто занадто
й не прагнув до них дослухатися.
Натомість згодом усі ми отримали бунт. І не один, а два. А з ними
і два Майдани – Оранжевий та
Гідності. Обидва рази народ домігся зміни влад, одначе бажаних революційних змін в системі
влади, управлінні державою та
принципово нової організації
співжиття її громадян так і не
сталося.
Але потреби в них ніхто не скасовував. Тож необхідність у революційних змінах залишилася. І
найочевиднішим для їх здійснення бачиться тут шлях прийняття
нових державотворчих та законодавчих документів, виконання
яких має бути чітко прописаним
й обов’язковим за будь-яких умов
для всіх гілок влади. Насамперед
це стосується, на тверде переконання Олександра Олександровича, Конституції України. Чому?
Хоча зміна влади давно назріла
проблема, проте “сама система
влади – це предмет насамперед
Конституції України. Тому реформу системи треба здійснити, запровадивши необхідні зміни до
Основного Закону. В ньому потрібно передбачити децентралізацію
влади, ліквідацію адміністративної вертикалі, наповнення самоврядних органів повноваженнями,
властивими для територіальних

і муніципальних органів влади в
Європі. Все це повинно гарантувати, зокрема, унітарність країни
та високу ефективність управління
на всіх рівнях.” В розробленому
ініціаторами проекті Конституції
України запропоновані й інші зміни. Їх прийняття зменшить обсяг
повноважень Президента України,
посилить роль представницьких
органів та реальну можливість
здійснення контролю над владою
саме народом, і, головне,- на правовій, конституційній основі. Тобто
в кінцевому підсумку це унеможливить будь-яку самодіяльність
на законодавчому та владному
рівнях. І не треба боятися подібних змін в Основному Законі.
Адже вони зумовлені, на теж таки
переконання Олександра Мороза,
насамперед практикою постійних
змін самого суспільного життя.
У багатьох із вдумливих і прискіпливих читачів уже відразу,
підозрюю, виникло в голові запитання, що з якого це дива знаний
політик та ще й соціаліст раптом
став настирним поборником
української державності? З переконання. Так, із переконання в
нестримному поступливому розвитку історії, змінити який попри
чиєсь надбажання, не під силу
нікому. Про це теж можна дізнатися з книги Олександра Мороза, зокрема, при вдумливому
прочитанні його відкритого листа “Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну”. Тому в
України іншого шляху окрім розвитку просто немає. Нехай про
те ніхто й не мріє.

Контактні телефони

регіональних осередків
політичної партії
Олександра Мороза
“ За правду і справедливість”
контактний
область
телефон
Вінницька
067-973-68-17
Волинська
067-361-48-28
Дніпропетровська 095-338-24-24
Донецька
073-074-00-80
Житомирська
098-233-59-53
Закарпатська
066-535-98-36
Запорізька
093-991-32-40
Івано-Франківська 050-689-09-59
Київська
063-736-26-61
Кіровоградська
098-470-54-07
Луганська
050-619-85-02
Львівська
067-710-97-45
Миколаївська
068-066-17-89
Одеська
067-328-63-84
Полтавська
067-749-54-99
Рівненська
096-028-46-55
Сумська
097-741-41-99
Тернопільська
067-350-01-00
067-424-85-06
Херсонська
050-641-01-56
Харківська
067-572-38-37
Хмельницька
066-227-22-87
Черкаська
067-434-34-38
м. Черкаси
0472-32-01-11
Чернівецька
067-576-57-63
Чернігівська
068-235-95-89
м.Чернігів
050-935-84-26
м. Київ
073-074-00-80
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Маховик щодо примусового стягнення боргів за комуналку набирає обертів

З речами - на вихід

Як держава буде боротися з «комунальними» боржниками
Олександр Полуянов
Опалювальний сезон 2016/2017 виявився рекордно дорогим для українців:
суми в платіжках зросли в середньому
на 70-80%, в той час як номінальні доходи практично не змінилися. Якщо ж
врахувати зростання цін на їжу, ліки та
інші життєво важливі товари, то не дивно, що борги населення за «комуналку»
стали приймати загрозливі розміри. Як
на це буде реагувати держава - в нашій
публікації.

Відберуть останнє
Маховик щодо примусового стягнення
боргів за комуналку набирає обертів - за
словами юристів, тяганину в цій справі істотно скоротили, а процесуальне виробництво максимально спростили.
- Документи відразу передаються в
суд на отримання судового наказу, потім він посилається боржнику, і якщо той
його не заперечив, наказ відправляється
в виконавчу службу. Там за 3 дні відкривають справу, і дають боржникові 7 днів,
щоб погасити заборгованість. Далі починається процес примусового стягнення
- через арешт майна. Крім того, боржник
зобов’язаний сплатити виконавчий збір і
витрати виконавців, а це 10% від суми боргу, але не менше 640 гривень. При цьому в
наказі вказується тільки сума стягнення, а
де шукати ці кошти - вирішують виконавці.
В крайньому випадку, це може бути виселення з житла і його продаж з аукціону за
борги, - каже адвокат Юрій Лещенко.
За його словами, від примусового продажу квартири не врятує і принцип співмірності суми боргу та вартості майна.
Наприклад, у Львові були описані і реалізовані дві квартири, господарі яких заборгували 19 і 46 тисяч гривень (причому, в
одній з них проживала сім’я з 13 дітьми), в
Луцьку чоловік позбувся квартири за борг
в 50 тисяч гривень і т.д. - Хоча ринкова
вартість цього житла на порядок вище.
Як бачимо, квартиру можуть відібрати,
навіть при наявності прописаних в ній неповнолітніх дітей: «Не існує норми, яка б
забороняла відчуження квартири, якщо в
ній записані діти», - йдеться в роз’ясненні
Мін’юсту для регіональних управлінь.
- Продаж нерухомості за комунальні
борги - перспектива цілком реальна. Чим
вище піднімуться тарифи, тим більша ймовірність, що виселення боржників міцно
увійдуть в житлово-комунальний побут, а
бідні сім’ї залишаться без даху над голо-

вою ... Ризикований розмір заборгованості за комунальні послуги - 20 мінімальних
заробітних плат. В такому випадку квартиру можуть забрати, навіть якщо вона є
єдиним житлом людини. Якщо ж вона не
є єдиною нерухомістю боржника (наприклад, є будинок в селі або на дачі), позбутися її можна і за набагато меншу заборгованість. Така норма прописана в ст. 48,
частини 7 Закону України «Про виконавче
провадження» від 02.06.2016 №1404-19
року, - констатує юрист Валентин Сапегін.

Старий досвід в нових реаліях
Крім того, в даний час на розгляді парламенту знаходиться законопроект «Про
житлово-комунальні послуги», який (крім
усього іншого) передбачає штрафні санкції для боржників - давно відому, але неабияк призабуту пеню.
«У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги,
споживач зобов’язаний сплатити пеню в
розмірі, встановленому в договорі, але не
вище 0,1 відсотка за кожен день прострочення від суми боргу», - говориться в законопроекті.
Наприклад, якщо не платити рік, а протягом наступного року справно оплачувати
всі поточні платежі, то минулорічний борг
може збільшитися на 36,5%, і в підсумку
вилитися в непосильну для малозабезпеченої сім’ї суму. Нагадаємо, що до сих пір
в незалежній Україні практика стягування
пені практично не застосовувалася, а за
часів совєтів її розмір становив 0,01% від
суми боргу - тобто, в 10 разів менше, ніж
пропонується зараз. Якщо врахувати, що
тоді середній платіж за трикімнатну квар-

тиру (за все) становив приблизно 17 рублів
на місяць, то за місячне прострочення потрібно було заплатити пеню в 5 копійок.
«Максимальна пеня не може становити
більше 100% від суми боргу. В принципі,
пеня загрожує не тільки злісним боржникам. - Навіть якщо запізнився на 10 днів, то
платити доведеться на 1% більше, а якщо на
місяць - то на 3%. Пеня буде нараховуватися
після 20 числа кожного місяця «, - зазначила
заступник голови парламентського комітету
з питань будівництва та житлово-комунального господарства Олена Бабак.

Чекайте в гості бандитів
Характерно, що крім державних органів
боргами громадян займуться і приватні

Резонанс

судові виконавці, яким не забороняється
співпрацювати з комунальними підприємствами. Тому можна очікувати, що за
винагороду вони вимагатимуть повернення боргів набагато жорсткіше і цинічніше,
ніж державні чиновники. У Мін’юсті заспокоюють: виселяти з житла такі «приватники» не мають права, однак експерти не
такі оптимістичні.
- Приватні судові виконавці легко знайдуть дірки в законодавстві і будуть використовувати це в своїх інтересах. При
нинішніх реаліях можна прогнозувати:
колишні бандити будуть реєструватися
як колектори, знаходити людей з профільною освітою і, прикриваючись їхнім
ім’ям, вибивати борги ... Парадокс в тому,
що норма про продаж квартир за борги
«б’є» в першу чергу по малозабезпеченим
сім’ям, які ніяким іншим цінним майном
не володіють. При цьому закон дозволяє,
фактично, викидати боржників на вулицю. По суті, сім’ї, які з тих чи інших причин
накопичили серйозні борги, сьогодні знаходяться в повній владі місцевих чиновників, ЖЕКів та постачальників комунальних
послуг, - говорить глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.
Про повальні «експропріації» житла
мова поки не йде - власнику звичайної
квартири потрібно дуже постаратися,
щоб потрапити в групу ризику. Навіть
якщо зовсім не платити за ЖКП рік-два,
юридичних підстав для відбирання нерухомості (якщо немає іншого), як правило,
не виникає. Але принципово це справи не
міняє, оскільки сім’ї, влазять у комунальні борги від безвиходя (наприклад, в разі
тяжкої хронічної хвороби), були, є і будуть.
Особливо в нинішній економічній ситуації,
коли реальні доходи тільки падають, а тарифи зростають.

Пам’ятка (Поради юристів)

Як не втратити квартиру
‣ Якщо немає грошей на оплату всіх рахунків, потрібно платити хоча б частину суми - щоб
потім в суді можна було сказати: мовляв, платив, скільки міг. Головне - стежити за тим, щоб
заборгованість не перевищувала 20 мінімальних зарплат (з 01.01.2017 р - 64 000 грн),.
‣ Якщо компанія-постачальник недобросовісно виконувала свої зобов’язання (не забезпечувала належного опалення, температура гарячої води не відповідала нормам та ін.), потрібно це зафіксувати - викликати представника постачальника і документально оформити
даний факт. В такому випадку споживач буде звільнений від оплати за той період, коли послуга була відсутня.
‣ Якщо компанія-постачальник послуги звернулася до суду, щоб стягнути з споживача
борг, не варто ухилятися від отримання судового наказу. Його можна оскаржити протягом
10 днів, відлік яких починається з дати отримання. В такому випадку краще звернутися за
допомогою до юристів, які допоможуть відстояти право на житло і «домовитися» з постачальником послуги про спрощену процедуру погашення боргу.
‣ Комунальні підприємства готові йти назустріч, якщо боржники погодяться платити за
рахунками. Так, заборгованість можна реструктуризувати і виплачувати частинами. Крім
того, з цього опалювального сезону українці отримали можливість оформити розстрочку і
оплачувати накопичену за опалювальний сезон суму протягом усього року.

Про свята, вихідні і… лукавство
Олександр Мороз
Знову доводиться повернутися до дискусії з приводу упорядкування свят та вихідних в
Україні. Ті, хто з доброго дива
розпочав цю справу, і влада,
уповноважена
вирішувати
такі речі, мали б на увазі кілька моментів.
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Перенесення вихідних на
будні, якщо свята припадають на суботу чи неділю,
– цю новацію запровадив уряд
своєю постановою. Відміняти її
законом не треба, досить відповідної постанови КМУ.
Нинішнього року, наприклад,
це зменшило б кількість вихідних, здається, на три дні. Було
б так, як, кажуть, в «цивілізованих» країнах.
Зворушує, звичайно, турбота про ефективне використання часу задля
зростання ВВП. Дивно, однак,
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що цю турботу проявляють працівники інституту пам’яті, які до
ВВП мають стосунок як споживачі, ні копійки не додаючи до
збільшення і його, і бюджету.
Можливо їхня ревність у цьому напрямку допомогла б взагалі
розв’язати проблему зайнятості?
Бо кількість робочих днів можна
збільшити, але ж людям роботи
немає ніякої. В реальній економіці зайнято лише близько 3 млн.
співвітчизників. Втричі більше їх
зміцнюють ВВП і бюджети інших
країн, де наші свята і вихідні нічого не означають.
Навіть байдужим до політичних обставин суспільного життя зрозуміло, що впорядкування вихідних
– удавана турбота, лукавство
тих, хто переймається іншими
цілями. Йдеться про перекручування історії, перетягування її на
фальшивий копил, аби в пам’яті
людській не збереглося того, що
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було звичним у радянські часи.
В часи історії, яка була реальним
життям більшої частини співвітчизників. Для людей середнього
і старшого покоління 8 березня, 1
травня і, особливо, 9 травня були
святковими днями і вихідними. Це увійшло в традицію, при
якій ніхто не згадував про Клару
Цеткін, жертви першотравневих
страйкуючих за океаном (ці підстави мусуються якраз ініціаторами фальшування історії, а не
загалом громадянами).
Був би живим Кобзар, він би сказав своє слово лицедіям, які день
його народження використовують
як спекулятивний аргумент. Бо цю
дату – 9 березня пам’ятати слід
кожному, шанувати Т.Шевченка не
«з нагоди», а тому, що він був Великим Українцем.
Щодо 9 травня варто
було б схаменутися новітнім тлумачам і лицювальникам історії. За збере-
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ження цієї дати як Дня Великої
Перемоги виступають не лише
мільйони нинішніх співвітчизників, а й душі мільйонів українців, братські могили яких є в
кожному селі і місті. Крутійство
довкола цієї дати – святотатство,
непростимий гріх. Це мали би
пам’ятати і розробники законодавчої ініціативи, і ті, хто приплескує їм у високих кабінетах.
Вони – влада нинішня і минула
(що однаково) – не зважають на те,
що право на статус Великих Переможців – наших співвітчизників
вони топчуть, поступаючись ним
сусідам. Це не лише неісторично,
це примітивне блюзнірство.
Якщо «лицювальникам» допомогло би щось протверезіти стосовно сприйняття Дня Перемоги,
то, можливо, їм корисним було би
знати, що на час підписання акту
про капітуляцію Німеччини у Карлсхорсті (8 травня, 22 год. 43 хв.), у
нашій країні було вже 9 травня.
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Новацій щодо свят, довкола яких ведуться нав’язані
дискусії, яким присвячується телешоу, подається як намагання сконсолідувати суспільство. Не
брешіть, лицедії! Ви раз-по-раз
намагаєтесь вбити клин між людьми, поколіннями, територіями. Ви
свідомо працюєте на шкоду Україні! І тим самим разом з владою
намагаєтесь відвернути увагу народу від кричущих проблем людей
і держави.
Маючи
безпосереднє
відношення до ухвалення Конституції України,
не знаходжу в ній і натяку на
те, що суб’єктом законодавчої
ініціативи в Україні може бути
хто-небудь, окрім суб’єктів, визначених самим Основним Законом. Отже, не може ним бути
згаданий інститут.
Можливо хоч у цій частині Конституцією слід-таки керуватись?
Цікаво, що з приводу сказаного думає наша висока влада? Людям цікаво.
Мені – ні, бо тут таємниці не бачу.
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“За правду і справедливість”

Україна незабаром перетвориться на країну пенсіонерів і чиновників

Точка зору

Зубы на полку

Стабильность по-украински: цены росли, растут и будут расти
Александр Градов
В 2017 год Украина торжественно вошла
под бравурные марши Кабмина - с якобы
растущей экономикой, новыми социальными стандартами и рекордно повышенными зарплатами. И тут же была накрыта
волной подорожаний – причем эксперты
утверждают, что этот «ценовой шторм»
будет продолжаться весь год. Чего ждать
от цен-2017, и как это отразится на наших
кошельках – в нашей публикации.

Вместо масла - корвалол

Картошка (1
кг)

Мясо (куриная грудка)

Пачка сигарет
(Marlboro Red)

Проезд в
такси (1 км)

Средняя
зарплата

1,83

2,65

1,87

3,83

2,05

2,76

12,7

15,1

1,56

3646

США

0,60

2,55

0,89

2,67

2,56

3,72

8,7

6,2

1,62

4010

Великобритания

1,39

1,16

1,09

2,4

1,43

1,58

7,54

10,8

2,1

2228

Германия

1,41

1,23

0,67

1,8

1,19

1,61

7,68

6,7

2,0

2358

Китай

0,91

1,49

1,9

1,7

0,88

1,0

3,83

2,4

0,33

585

Польша

1,17

0,63

0,57

1,54

0,39

0,75

3,67

3,9

0,53

717

Россия

0,59

0,52

0,9

1,16

0,47

1,04

3,85

1,7

0,24

516

Беларусь

0,60

0,49

0,58

1,07

0,37

0,89

3,06

1,5

0,3

323

Молдова

0,84

0,3

0,58

1,06

0,38

0,95

3,06

1,1

0,15

207

Украина

0,85

0,3

0,55

0,91

0,27

0,9

2,33

1,2

0,18

187

Олександр Полуянов

За останніми даними опитування компанії TNS Online Track , кількість працездатних українців, охочих виїхати за кордон, за останні два роки зросла з 42% (у 2014-му) до рекордних 65% (грудень 2016). Характерно, що у віковій групі до 30 років цей показник вже зашкалює за 80-90%. Серед головних причин люди називають погіршення матеріального
становища, відсутність перспектив, сімейні обставини та збройний конфлікт на Донбасі.

Народ владі не потрібен

Рис

Яйца (1 дес.)

Норвегия

Товар/Страна

Хлеб (белый,
500 г)

Молоко (1л)

Стоимость некоторых товаров и услуг в странах мира (в $)

Світ за очі
Коли дві третини населення не можуть
або не хочуть жити в рідній країні, це говорить про вбивчу соціально-економічну ситуацію, абсолютну недовіру людей до влади,
повний провал реформ і глибоченний песимізм серед активної частини громадянського суспільства.
- Люди на Майдані дали їм владу і посадили в ці крісла. Але давно відомо: захопити
владу - це півсправи, головне її утримати. А
як утримати? Рецепт теж давно відомий: позбутися від тих людей, які привели їх до влади. По суті, це зараз і відбувається: йде повне
знищення економіки і зачистка України від
українців - щоб вони поїхали на заробітки в
Польщу, Чехію і т.д. Нещодавно я проїжджав
повз польський візовий центр у Києві, і був
вражений кілометровими чергами біля нього. Тут люди нікому не потрібні! Проблема в
тому, що Україна цікава Європі і всьому світу,
як енергетичний і сировинний придаток. Населення не потрібно. Потрібна тільки велика
територія з родючими землями і величез-

стране, поэтому "внутренний потребитель"
будет вынужден платить цену, приближенную к мировой, и "привязанную" к курсу
доллара.
Нечто подобное наблюдается и с молоч-

уже половина всего производимого продукта идет на экспорт, а в мире цена на него
растёт. Более того, украинские производители могут позволить себе экспортировать
и 60 -70% от всего производимого сахара в

Бензин (1л)

Жизнь дорожает буквально на глазах.
Как рассказывают владельцы продуктовых
магазинов, цены "прыгают" буквально каждую неделю - иногда не успевают ценники
менять. Пока что больше всего "прибавили"
молочные продукты и хлебобулочные изделия, отмечен рост цен на крупы, подсолнечное масло, сахар, и мясные продукты. Причем в Ассоциации поставщиков торговых
сетей (АПТС) уже предупредили: подорожание продуктов питания будет продолжаться
практически по всем позициям, причем этот
рост будет большим, чем прогнозировалось
в 2016 году. Например, к концу года вся "молочка" будет стоить в примерно полтора
раза дороже, чем сейчас, говядина подорожает примерно на 40%, и т.д.
Что касается хлеба, макаронных изделий,
и вообще всех продуктов, в состав которых
входит мука, то они также будет дорожать
- и это несмотря на рекордный прошлогодний урожай зерновых. "Главной причиной
этих повышений является повышение стоимости зерна. Так что украинцам стоит свыкнуться с мыслью, что все хлебобулочные изделия в Украине в ближайшее время весьма
значительно повысятся в цене", - заявил глава АПТС Алексей Дорошенко. И отметил, что
на стоимость конечного продукта влияет не
только закупочная цена муки, но и повышенные зарплаты работников, а также стоимость электроэнергии, газа и воды, цена
которых неуклонно растёт.
Подорожание сахара преимущественно
обусловлено тем, что на сегодняшний день

ними біоресурсами, - вважає Голова ради
Хмельницької обласної організації політичної
партії Олександра Мороза "За правду і справедливість" Олександр Манаков.
І з цим важко не погодитися: реальна
чисельність населення України - з урахуванням вимирання і масової еміграції, вже
скоротилася до 32-36 млн осіб. За словами
демографів, такої катастрофічної депопуляції за аналогічний період часу не спостерігалося ні в одній країні світу - ні в відносному,
ні в абсолютному вираженні (за винятком,
хіба що, Другої Світової війни). При цьому
сам процес масової еміграції вже перетворюється в "чорну діру", яка засмоктує всю
країну, спрощуючи її економіку до "одноклітинного рівня", і роблячи ресурсним придатком - будь то сільське господарство, IТкадри для зарубіжних компаній або жива
робоча сила в прямому сенсі - для інших
економік і інших країн.

Згодні на будь-яку роботу
За оцінками експертів, економічна політи-

ка нинішньої влади неминуче призведе до
того, що армія "заробітчан", які працюють
в Європі і Росії, незабаром поповниться ще
кількома мільйонами українців. Вже зараз
за кордоном офіційно працює 5 мільйонів
наших співгромадян, а якщо вірити неофіційній статистиці, то ця цифра перевалила
за 8-10 мільйонів людей.
- Це жахливо, адже країну в основному
залишають найбільш працьовиті, талановиті та перспективні люди ... Вони усвідомили,
що в країні вже немає перспектив на краще життя і якісь позитивні зміни. За останні роки Україну залишили понад 20 тисяч
практикуючих вчених, йде відтік ІТ-фахівців,
лікарів, інженерів, не кажучи вже про робітників. Величезна кількість молоді виїхала за
кордон здобувати освіту, і велика частина з
них не збирається повертатися ... В Україні
залишаються пенсіонери, діти, інваліди. А
також сотні тисяч чиновників, яких скоро
не буде кому годувати. На заробітки люди
їдуть не за власним бажанням, вони змушені шукати статки для своїх сімей, - зазначив
керівник організації "Рух за реформи", віце-президент Асоціації платників податків
України Павло Погиба.
Не секрет, що на закордонні заробітки за
робочими спеціальностями не гребують їхати інженери, економісти, бухгалтери, інші
кваліфіковані кадри. За даними польських
імміграційних служб, наприклад, більше
50% тих, хто виїжджає з України в Польщу, мають вищу освіту, однак працюють
переважно в сільському господарстві, промисловості, будівництві, - тобто виконують
фізичну роботу.

ными продуктами: здесь производители все
больше разочаровываются в обнищавшем
внутреннем рынке и ориентируются на перспективные экспортные позиции – сухое
молоко и масло. При этом ожидается, что
мировые цены будут расти, а производство
молока в Украине в 2017 году продолжит
свое безудержное падение.
Куриные яйца по всем признакам должны
были подешеветь еще в декабре, но предпраздничный спрос отложил этот процесс
на начало 2017 года. Сейчас эксперты утверждают, что в феврале яйца могут подешеветь до 15 грн/дес, - но только после того
как будут распроданы старые запасы.
По словам Дорошенко, существенное
подорожание ожидает и борщевой набор.
С начала 2017 года уже произошел существенный скачок цен на картофель (12%),
свеклу – (6,4%), лук (на 6,2%), капусту (6,6%)
и морковь (7,8%), и до конца весны вся эта
овощная корзина прибавит еще минимум
15%. Основная причина известна - нехватка
современных хранилищ.
Что же касается импортируемых продуктов питания – рыбы, кофе, экзотических
фруктов и пр., - то здесь все будет зависеть
от валютного курса, который тоже оптимизма не внушает.
Глядя на эту "картину маслом" в целом,
можно отметить: за два последних года
продажи продуктов в Украине рухнули до
такой степени, что даже если рост продаж в
гривне будет расти на 5-7% (самый оптимистический прогноз на 2017 год), то с такими
темпами наше потребление достигнет уровня 2013 года только через 10 лет. "Но даже
столь небольшой рост возможен лишь после окончания отопительного сезона, когда
плата за коммуналку не будет такой разорительной, как сейчас", — считает региональный президент Jacobs Douwe Egberts (Jacobs
Ukraine) Тарас Лукачук.
На этом безрадостном фоне просматривается только один плюс: подешевел корвалол. В последнее время для многих наших
сограждан он стал незаменимым средством при посещении рынков и магазинов.

Нам не привыкать
Эксперты констатируют: украинский потребительский рынок достиг самого дна.
Хотя, этого можно было ожидать: чтобы
оплатить грабительскую коммуналку и другие жизненно важные потребности, люди
стали безжалостно резать расходы на проДивно, але те, що Україна прискореними
темпами позбавляється мільйонів робочих
рук і "світлих" голів, українські компанії недолічуються мільйонів клієнтів, розпадаються сотні тисяч сімей - у нас майже не обговорюється. Наприклад, тільки в 2015-му
році з країни виїхало понад 10 тисяч лікарів,
в 2016-м році - ще близько 12 тисяч - але це,
схоже, нікого не хвилює.
- У США рівень безробіття і проблема
створення робочих місць - основні теми політичних дискусій. Американські чиновники
аж до президента починають і закінчують
свої промови цифрами про рівень безробіття, які вони знають до другого знаку після
коми. У нас же ця тема взагалі не на слуху.
Я не пам'ятаю, щоб кількість робочих місць
всерйоз обговорювалося будь-ким на національному рівні серед політиків. А результат
не змусить себе довго чекати: при такому
ставленні до людей та їхніх проблем, скоро
крім чиновників і пенсіонерів в цій країні нікого не залишиться. Ну, ще різні асоціальні
елементи, дармоїди, алкоголіки і бандити. У
21 столітті основний капітал націй - це кваліфіковані кадри. Недооцінка цього чинника
може в майбутньому дорого обійтися Україні ", - вважає політолог Сергій Іващенко.

По всіх напрямках
Відповідно до заяв польських офіційних
осіб, тільки за останній рік Польща видала
українцям близько 1,3 млн дозволів на роботу і дозволів на проживання. Крім того,
величезна кількість українців виїхало до
Німеччини, Іспанії, Італії, Португалії, Чехії,
Словаччини, Литви, Словенії та інші дер-
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Гражданам не хватает денег на самое необходимое – еду и лекарства.
Люди экономят, на чем могут.
дукты питания, которые составляют 60-70%
всего семейного бюджета среднестатистической семьи.
- Можно констатировать, что номинальный
рост доходов граждан просто не успевает догонять постоянно увеличивающуюся смету
расходов. К сожалению, в ближайшее время
ситуация не улучшится – уровень жизни будет
только падать, и в конечном итоге это приведет к массовому обнищанию населения. Украинцам все больше придется себя ограничивать, следить за всевозможными скидками и
акциями, чтобы покупать одежду и продукты
питания дешевле, - заметил в этой связи президент Украинского аналитического центра
Александр Охрименко.
По данным независимых аналитиков и международных организаций, только за последний год украинцы в среднем обеднели в два
раза (некоторые – в 3-4 раза), и на данный момент уже более 80% наших сограждан прозябают за гранью нищеты. Многие пока обходятся тем, что успели запасти на зиму (закатки,
овощи), но весной, когда запасы закончатся,
будет труднее. Интересное наблюдение сделали сельские торговцы (где все люди на виду):
меньше стали покупать не только из-за того,
что уменьшились реальные доходы, но еще и
потому, что самих покупателей стало меньше:
после новогодних и рождественских праздников они массово выезжают на заработки за
границу. Ведь возможностей прокормить свои
семьи дома, на родине, остается все меньше.
"Гражданам не хватает денег на самое необходимое – еду и лекарства. Люди экономят, на чем могут. К сожалению, в этом году
украинцы будут продолжать беднеть. Потому,
что пока в стране не изменится действующая
власть, будет становиться только хуже. Ведь
действия власти направлены на разрушение,
а не созидание. Реформы проводятся только
на бумаге, или в воспаленных мозгах министров, экономика планомерно уничтожается,
а после налоговых и прочих нововведений,
уйдут в тень или ликвидируют бизнес сотни
тысяч мелких предпринимателей. Поэтому
лучше жизнь в 2017 точно не станет",- считает
экономист Владимир Степаненко.
Остается лишь утешаться высказыванием
международного аналитика Соломона Манна, который после анализа ситуации в Украине философски заметил: "Как бы ни было
все плохо, это все равно не так уж и страшно.
Кто прошел вместе с независимой Украиной с
самого начала до сегодняшнего дня, того уже
ничем не напугаешь".
жави Євросоюзу, а також Канаду і США. Ці
горизонти постійно розширюються, оскільки
українці більш органічно вписуються в соціуми
європейських країн, ніж ті ж мігранти з Азії та
Африки.
Наприклад, слідом за Польщею (де вже працює близько 2 млн українців), курс на всебічне
залучення українських заробітчан проголосила Угорщина. Так, міністр економіки Угорщини
Мігай Варга нещодавно заявив, що в країні
спостерігається гострий дефіцит робітничих
кадрів, тому уряд повинен спростити процедуру видачі дозволів на працевлаштування
громадян України. За його словами, перевагу
потрібно віддавати тим, хто розділяє морально-етичні та культурно-історичні цінності угорців. У перекладі з дипломатичної це означає,
що Угорщина готова приймати у себе українців, а не сирійців, або лівійців.
Для довідки: з Угорщини, населення якої становить менше 10 мільйонів, майже 600 тисяч
громадян, переважно молодь, на заробітки
виїхали в Західну Європу - їх місця і повинні
зайняти наші співвітчизники.
Відбувається специфічна міграція трудових ресурсів: зі Східної Європи люди їдуть на заробітки
до Західної, а з України - в східну Європу. З урахуванням того, що в Європі, з одного боку, зростає
тривалість життя, а з іншого, падає народжуваність, - Україні загрожує вбивчий відтік кваліфікованих працівників і їх сімей в Європу.
Не будемо забувати і про східний напрям (в
основному - Росія і Казахстан) - цей потік оцінюється експертами від 2,5 млн (офіційні дані)
до 4 і більше мільйонів чоловік.
І якщо так піде далі, то в Україні скоро і працювати буде нікому.

Обещанного
три года ждут
Цены в украинских аптеках в
несколько раз выше, чем в Европе

Александр михайлов
В результате хронической бедности большинства украинцев
и непомерной стоимости медикаментов, значительная часть
наших соотечественников уже давно вынуждена либо искать
альтернативу в более дешевой народной медицине, либо просто обреченно отказываться от полноценного и качественного лечения. Это уже привело к тому, что показатели смертности в Украине скатились до уровня беднейших стран Африки.

Ударили языками
по ценам
Недавно Общественная организация «Пациенты Украины» опубликовала результаты
своего очередного исследования - о состоянии фармакологического рынка Украины.
В частности, был проведен
сравнительный анализ цен
на 97 наиболее популярных
(ходовых) лекарственных препаратов, после чего эксперты
констатировали: почти треть
из них (29%) оказались дороже, чем в странах Евросоюза.
Причем, по многим позициям
не просто дороже, а безбожно
дороже (в 10-14 раз!). А если
учесть мизерные доходы украинцев и жизненную необходимость этого товара, то цены на
лекарства в Украине выглядят
уже не просто грабежом (это
ведь даже не сыр с маслом,
без которых можно какое-то
время обойтись), а настоящим
геноцидом. То есть, политикой,
направленной на умерщвление
значительной части народа.
Самое страшное то, что эта
ситуация в нашей стране наблюдается уже долгие годы,
так что ничего нового активисты не открыли. При этом власти в лучшем случае лишь «замечают» проблему и обещают
ее решить – на этом, как правило, дело и заканчивается.
Так, еще в 2013-м тогдашний
премьер Николай Азаров отмечал: стоимость импортных
лекарств в Украине в несколько раз выше, чем в Европе.
Отметил и причины такого
беспредела: целую цепочку
посредников между поставщиком и аптечной сетью (каждый из которых накручивает
свой «навар»), плюс коррупция
на таможне. Если же говорить
о лекарствах, которые закупаются государством – то здесь
нужно говорить о коррупции в
Минздраве. То есть, причины
дороговизны медпрепаратов
известны давно, они буквально лежат на поверхности – и
этим надо просто заниматься:
отсекать посредников, наводить порядок на таможне и

активнее привлекать к ответственности министерских чиновников.
Следующему премьеру - Арсению Яценюку, было явно не
до лекарств, однако до Владимира Гройсмана все-таки дошли
стоны больных и страждущих
соотечественников. Еще в августе прошлого года он в очередной раз открыл Америку:
мол, «по некоторым позициям
стоимость лекарств в Украине
в разы выше, чем в соседних
европейских странах», а «украинцы часто умирают потому, что
не могут приобрести необходимые лекарства». Тогда же проблему «обсудили» в правительстве, и Гройсман предложил
Министерству экономического
развития и Минздраву разработать конкретные предложения
для урегулирования вопроса
стоимости лекарственных препаратов.

Бумага все стерпит
Не прошло и двух месяцев,
как предложения были готовы, а снижать цены на лекарства предполагалось по двум
направлениям.
Во-первых,
уже с 1 января 2017-го Кабинет министров обязался регулировать цены на некоторые
лекарства – в частности, на
препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы (всего – несколько
сотен наименований). На эти
лекарства должны устанавливаться так называемые «референтные» цены - на уровне не
выше, чем в соседних странах
(Польше, Латвии, Словакии,
Венгрии, Чехии). Это решение
правительство приняло 9 ноября 2016 года, и по предварительным подсчетам Минздрава, после этого (то есть, с
начала нынешнего года) цены
на данные лекарства в украинских аптеках должны были
снизиться минимум на 20%.
Как видно из результатов
исследования ОО «Пациенты
Украины», 1 января уже давно наступило, а цены на лекарства по-прежнему в разы
выше, чем в Европе. Где же
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Реалії

обещанные «референтные»
цены?
- У меня такое ощущение,
что они там в Кабмине какуюто бумажку себе нарисуют, отрапортуют, - и думают, что все
каким-то чудесным образом
образуется само собой, - пожимает плечами заведующая
одной из черкасских аптек Валентина М. - Нам только сказали, что до 1 февраля мы должны все лекарства этой группы
продать, а после этого якобы
что-то должно произойти. Вопервых, как продать? Бегать
за людьми по улице и предлагать: возьмите сегодня по 100
гривен, потому что завтра будет по 50? Во-вторых, до 1 февраля остались считанные дни,
а что именно будет – пока что
неизвестно. Мне кажется, что
этого вообще никто не знает.
Но у меня другой вопрос возникает: дело в том, что многие
лекарства не только не подешевели – они просто пропали,
их невозможно заказать. А это
лекарства, без которых люди
жить не могут – от астмы, диабета. Если где-то «наверху» их
решили придержать до февраля, чтобы потом отпускать по
более низким ценам, то ктонибудь подумал о том, что до
февраля больным людям еще
дожить надо?

Первое апреля –
никому не верю

Во-вторых (кроме «референтных цен»), предполагается введение с 1 апреля 2017
года реимбурсации стоимости
лекарств. Основной принцип
здесь прост: пациент обращается к медику, тот выписывает
рецепт, с которым больной
идет в аптеку, где либо бесплатно, либо за 20-30% стоимости (в зависимости от болезни) получает необходимые
препараты. Аптека, в свою
очередь, получает от Государственного казначейства соответствующее возмещение.
«Основным
приоритетом
введения реимбурсации в 2017
году станет лечение болезней,
которые в первую очередь влияют на основные показатели
здоровья населения (сердечнососудистые болезни, сахарный
диабет 2 типа, бронхиальная
астма) и эффективно лечатся на
амбулаторном этапе. Возмещение стоимости лекарств будет
определяться Национальным
перечнем основных лекарственных средств в 2017 году, который
состоит из 22 международных
непатентованных названий»,
- отмечается в пресс-службе
Минздрава. Как видим, в программе реимбурсации – лекарства от тех же самых болезней,
что и в программе референтных
цен. Иными словами, цена лекарств от сердечно-сосудистых
заболеваний, сахарного диабета и бронхиальной астмы будет
не только снижена в результате
госконтроля, но еще и частично
возмещаться государством системой реимбурсации.
В связи с этим сразу возникает множество вопросов
(например, почему бы не контролировать цены на все лекарства, и почему в программу реимбурсации не попали
онкологические больные?) –
но это уже отдельная тема.
На соответствующие ком-
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пенсации стоимости лекарств
в бюджете-2017 предусмотрено 500 млн грн, а еще 632 млн
грн заложено на возмещение
стоимости инсулина.
Кроме того, в 2017 году планируется резко увеличить (на
132%) объемы государственного финансирования программы по противодействию
эпидемии ВИЧ – бесплатную
терапию (при которой ВИЧинфицированные люди могут
жить нормальной жизнью)
должны получить более 100
тысяч украинцев.
Не хочется «каркать», но
прошлый опыт реимбурсации
(она уже некоторое время работала в Украине при Януковиче) не внушает оптимизма.
Тогда многим владельцам
аптечных сетей это влетело
в «хорошую копеечку» - ведь
обещанных возмещений от Госказначейства они так и не дождались. Хочется верить, что
вторая попытка будет более
удачной.

На одни
лекарства
работать
будешь

Как сообщил глава правления Союза потребителей
медицинской продукции Владислава Онищенко, в 2015
году рынок лекарственных
средств составил 50 миллиардов гривен. «Из них 43 миллиарда гривен получены вследствие розничной торговли в
аптеках, а 7,5 миллиардов деньги госпитального сегмента. Что же касается 2016 года,
то за первое полугодие аптечные продажи составили 23,5
миллиарда гривен. Но если
сравнивать этот показатель с
первым полугодием 2015 года,
то в гривневом эквиваленте
реализация лекарственных
средств увеличилась на 17%»,
- отметил Онищенко.
Он подчеркнул, что из реализованных препаратов в
денежном эквиваленте 57,3%
составляют отечественные препараты, а импортные - 42%.
«Если считать в упаковках,
то количество отечественных
препаратов составило 76,7% ,
а импортных - 23,3%. То есть
получается, что упаковка отечественного препарата в 5 раз дешевле, чем средневзвешенная
упаковка импортного препарата», - резюмировал эксперт.
При этом президент Всеукраинского совета защиты
прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк подчеркнул, что в украинских аптеках
зачастую продают необязательные для терапии лекарства по завышенным ценам.
Кроме того, в аптеках утаивается достоверная информация
о лекарствах – дженериках,
которыми в полной мере можно заменить дорогие импортные аналоги, ведь основная
составляющая таких лекарств
идентична. Примером может
служить отечественный препарат Панкреатин, которым
с успехом заменяет широко
разрекламированный Мезим.
Лечебные свойства этих двух
препаратов одинаковы, однако Панкреатин в 7-10 раз дешевле импортного аналога.
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калейдоскоп
Поштова скринька

Достойне людини
життя –
мета лівого руху!
Звернення до активістів
соціалістичного руху

Шановні товариші!
Діюча влада, користуючись тим, що за свої
злодіяння вона не отримує належної оцінки (народ мовчить), продовжує грабувати
його, доводячи своєю політикою до жебрацтва більшість громадян України під виглядом реформ. Сподіваючись, що так буде і
далі, вони заборонили КПУ, прийняли закони про декомунізацію, що не відповідають Конституції України – і таким чином,
по-суті, заборонили незаконно лівий рух,
рух, який захищав українців.
Відволікають людей перейменуванням вулиць,
міст, сіл, замість створення робочих місць. Більше
того, за вимогами МВФ у наданні чергового траншу, перетворити землю сільськогосподарського
призначення на товар. А внаслідок здійснення
не проголошеної адміністративної реформи прискорюється закриття шкіл, закладів медицини і
культури, територія України і далі звільняється від
сіл і … українців. Влада розраховує і на безініціативність активістів лівого руху. Посилаючись на
війну на сході, вона і надалі більше обдиратиме
людей. І все це супроводжується корупцією і брехнею. А побрехеньки про безвізовий режим, перетворення його на, нібито, благо для українців, а не
окремих товстосумів, ще раз доводить нещирість
влади та невідповідність її обіцянок та дій.
Звісно виникає питання: допоки наша байдужість
буде дозволяти купці багатіїв вести більшість людей
у глухий кут, в якому лише знищення квітучої держави України та її громадян? В Європі нещирість
української влади вже розуміють. І все частіше нагадують владі про брехливість її обіцянок.
Невже ми згодні з тим, що нашим дітям і онукам
новітні капіталісти готують життя рабів і безбатченків? Чи не з цією метою вони вдались до переписування історії, бездумного і підлого трактування архівів?
Шановні товариші! Досить пасивно спостерігати за ситуацією, корупційними діями влади.
Об’єднаймо в цій боротьбі наші зусилля. Пояснюймо небайдужим громадянам суть буржуазно-ліберальної політики нинішньої влади. Для
цього є всі можливості!
Вступаймо в лави політичної партії Олександра Мороза «За правду і справедливість»!
Вибір за вами.
Достойне людини життя – мета лівого руху.
Тільки такий шлях правильний і підтверджується
світовою практикою.
Давайте разом будемо добиватись змін на краще, або нас роздушить дійсність. Треба все зробити, щоб жити справедливо, по-людськи.
Незабаром вибори до Верховної Ради України. Ради, яка так їх боїться. Ось така турбота про
тих хто їх обирав! Змінимо її якість на краще!
Об’єднуймось! Тоді перемога буде за нами!
Хмельницька обласна організація
політичної партії Олександра Мороза
«За правду і справедливість»

Чому аплодувати?
Нардеп-порошенківець мільйонер Розенблат
заявив, що треба аплодувати підвищенню мінімальної зарплати до 3200 гривень. Він як парламентарій не може не знати, що Організація
Об'єднаних Націй встановила мінімальний розмір доходу на людину за межею бідності в перерахунку на нашу грошову одиницю 3240 гривень.
Пане мільйонере з мандатом депутата як депутат
трьох скликань Верховної Ради без мільйонів і
жодного долара і євро запитую Вас: чому аплодувати? Ви при здоровому глузді?
Іван Бокий, facebook

Економіст порівняв тарифи в Вашингтоні і в Києві:
шок, і це ще слабо сказано

Между капельками дождя
По материалам:
Игорь Тышкевич ,"Хвиля"
2017 год начался с достаточно
неприятных сигналов для Украины.
Страна уходит с повестки дня мировой и европейской элиты, а редкие
упоминания (если исключить критику власти в Киеве) связаны с темой
выработки новой политики сосуществования ЕС, США и РФ. При этом
мнение украинской стороны никто
не спрашивает – просто предлагаются варианты, которые Киев должен
принять. Логично, а зачем спрашивать курицу «тебе хочется оказаться
на сковороде или в кастрюле кипящей воды».
Об угрозах на 2017 год описано в
докладе Украинского Института Будущего. Увы, но события начали развиваться по достаточно неприятному для
Украины сценарию при котором:
• Минский процесс, о котором так
много любит говорить власть рискует
стать ловушкой — Украину активно будут склонять к «односторонним уступкам» либо, как написал Пинчук в WSJ,
болезненному компромиссу. В том
числе отказе от Крыма
• Уменьшение объёмов внешней помощи со стороны США, ЕС и других
развитых стран — выборы и смена власти, новые вызовы, наконец сам ход
медленных украинских реформ постепенно уводят вопросы модернизации
Украины в категорию «среди прочего».
• Отсутствие быстрого прогресса
в реформировании Украины и наличие собственных проблем в развитых
странах ставит ещё один неудобный
для Киева вопрос: «а зачем ЕС (США,
Японии, Китаю и т. д.) нужна Украина?»
Последний пункт во многом ключевой для внешней поддержки. Это прекрасно демонстрировали экономиче-

ский форум в польской Крынице 2016
и Давос-2017. От украинских политиков
ждали ответов на вопросы «что вы делаете: какие цели, задачи, планируемые результаты?», ждали конкретных
предложений хотя бы в области бизнеса. Дождались привычных рассказов о
«европейском выборе», «демократии»
и жалоб на Россию-агрессора.
При этом есть проблема отношений
с РФ и вооружённого конфликта «под
боком», значит, будет попытка её решения по механизмам и алгоритмам,
которые приемлемые для Брюсселя,
Парижа, Берлина и Вашингтона, но необязательно идеальные для Киева.
На внешней арене Украина не демонстрирует прорывов дипломатии
(безвиз завяз, отношения с США подвисли, поддержка ЕС под вопросом, в
отношениях с Польшей перманентный

обмен историческими обидами). Внутри страны любое, даже разумное и
продуманное, решение власти вызывает неприятие части общества — имеем кризис доверия к государственным
и общественным институтам. Об этом,
среди прочего, свидетельствует недавняя социология Украинского института будущего.
Вполне естественно, что власть всерьёз боится такого коктейля и при
этом пытается «проскользнуть между
капельками дождя» — балансировать
на противоречиях в надежде, что «завтра само по себе станет легче». Увы,
не станет. И та же украинская история
— тому пример. Надежда «проскользнуть» не создавая нормальных условий развития общества успешно похоронило казацкую державу, УНР, ЗУНР,
Гетманскую державу и Директорию.

Про що мовчить телевізор

Ось така нехитра математика

Економіст порівняв тарифи в Вашингтоні і в Києві: шок,
і це ще слабо сказано
За матеріалами неекономісти не люблять оперування
http://ukr-biz.com.ua середніми величинами, але все ж ...
Не можна просто підвищити та- Середній місячний дохід американрифи і не забезпечити при цьому ської сім'ї, який збирається збільшити
стрімке економічне зростання. президент Трамп, зараз становить $
Про це пише виконавчий дирек- 4,5 тис. Таким чином, частка платежу
тор Міжнародного фонду Блейзе- на опалення в середній американра Олег Устенко.
ській сім'ї в найхолодніший місяць
становить 2,5%. У перерахунку на
За словами експерта, ніщо не має українські реалії, де середня місячна
значення, і ніяку економічну політику заробітна плата 5,4 тис. грн. і за умоне можна виправдати, якщо населення ви, що двоє дорослих працюють, мікраїни продовжує жити погано.
сячний платіж за опалення повинен
«За своєю природою реформи по- складати 270 грн! Ось така нехитра
кликані поліпшити життя звичайної лю- математика, пані та панове », - додає
дини. Не можна просто підняти тарифи економіст.
«Висновок банальний - без високоші не забезпечувати при цьому стрімке
економічне зростання. Не можна забез- видкісного економічного зростання
печити це зростання намагаючись «під- доходи населення не збільшаться, а знасадити» понад 40% домогосподарств чить, кількість субсідіантів, що залежать
на «голку» субсидій, зробивши ще від держави, й надалі залишатиметься
більш залежними від держави, а, отже, величезною. Не про тарифи мова повиі, посилюючи роль цієї самої держави. нна йти, а про доходи громадян », – реЗростання добробуту населення через зюмує Олег Устенко.
економічне зростання, отримане за раДо речі. Національна комісія з рехунок активних структурних реформ гулювання в сфері енергетики і кому- ось логіка процесу. Вмовляння і закли- нальних послуг України (НКРЕКП) підвики - це від «лукавого», - зазначає Устенко. щила роздрібні тарифи на електричну
«А тепер приклад з особистого енергію для промислових підприємств
життя. Вчора зустрічався зі своїм ста- з 1 лютого. Рішення було прийнято на
рим другом, який живе у Вашингтоні. засіданні НКРЕКУ 23 січня. За даними
У нього будинок площею 250 кв.м. У ряду ділових видань, Нацкомісія пронайхолодніший місяць - наприклад, вела презентацію тарифів на воду. Вже
в минулому грудні, він витратив на через кілька місяців громадянам Украопалення і підігрів гарячої води $ 140. їни можуть прийти платіжки з новими
На гарячу воду пішло $ 25 з цієї суми. тарифами. Постачальники вже зробили
Таким чином, вартість 1 кв.м опален- підрахунки, наскільки їм доведеться
ня його житла склала 12,5 грн. Це в підвищити тарифи при обліку збільшен2,6 рази менше, ніж той тариф, який ня в кілька разів мінімальної заробітної
застосовується в Україні. Я знаю, як плати і подорожчання електроенергії.

НБУ і фактора
Приватбанку
Банківська система отримала через
Приватбанк рекордний збиток
За матеріалами http://www.capital.ua
Українська банківська система в 2016
році отримала історично високий збиток в розмірі 159 млрд гривень, з яких
близько 136 млрд гривень - це збитки
Привату, обумовлені резервуванням
кредитного портфеля в кінці року, говориться на сайті НБУ.
Для інших банків загальні збитки скоротилися до 23 млрд гривень з 66 млрд гривень
в 2015 році.
Нацбанк передбачає, що в 2017 році банківський сектор може вийти на прибуткову
діяльність (без урахування фактора Приватбанку).
«Ми очікуємо, що в 2017 році істотно знизиться обсяг відрахувань в резерви за активними операціями, і це дасть можливість банківському сектору в цілому вийти на прибуткову
діяльність після трьох років істотних збитків.
Ми залишаємо, звичайно, фактор Приватбанку
за дужками. Це банк, який потребує особливої
уваги і особливого підходу », - сказав на брифінгу в НБУ директор департаменту фінансової
стабільності Віталій Ваврищук.
Він заявив, що в цілому регулятор позитивно дивиться на 2017 рік в банківському
секторі і не очікує сильних потрясінь.
Нагадаємо, що ще за підсумками січня-вересня 2016 року Приватбанк декларував прибуткову діяльність. Його прибуток після оподаткування склав 590,85 млн грн. Але близько
97% від корпоративного портфеля Привату
становили інсайдерські кредити, під які були
сформовані резерви в повному обсязі. Це
означає, що реальний обсяг збитків штучно занижувався.
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Здоровый образ жизни – это не только тренажерный зал

ДОМАШНІЙ КЛУБ

Бабушкина аптека

Как избавиться от варикоза
Некоторые люди страдают таким
неприятным и коварным заболеванием,
как варикозное расширение вен, виной
тому малоподвижный образ жизни, наследственность, лишний вес, чрезмерные
нагрузки на сосуды и гипертония.
Не допустить развития болезни и уменьшить риск осложнений помогут рецепты на
основе природных целебных средств.
1-й рецепт исцеления: луковый настой.
Необходимо две столовые ложки измельченной луковой шелухи залить половиной
стакана водки, настаивать в течение недели,
принимать целебный настой следует по 1015 капель три раза в день за полчаса до еды,
разбив их в небольшом количестве воды.
2-й рецепт исцеления: луковый отвар.
Необходимо две столовые ложки измельченной луковой шелухи залить 500 мл кипятка,
настаивать в течение восьми часов, процедить. Принимать целебный отвар следует
по третьей части стакана, три раза в день за
полчаса до еды в течение одной недели.

3-й рецепт исцеления: луковая шелуха
и молоко. Необходимо залить две столовые
ложки луковой шелухи двумя литрами молока, довести до кипения и держать на
слабом огне в течение десяти минут, дать

кроссворд
1

2

3

4

5

6

11

7

8

9

13
15
16
17 18

19

20

21 22
25

27

23

24

26
28

29 30
31

32

33

34

35

36

37

38

39
40

41
42

43

44
45

46

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Одноглазый русский полководец.
6. Какой хищник самый большой и самый
тяжелый? 10. Название этого понятия
происходит от латинского сокращения
"прямая артерия". 11. "22" при игре в очко.
12. Способ передвижения птицы.
13. "Острое" архитектурное решение.
14. Название этой виртуозной пьесы в буквальном переводе с итальянского означает
"прикосновение". 15. Любимая выпивка
Джеймса Бонда. 16. Способ приготовления
макарон. 17. Учреждение для бюрократов. 21. Эта спортивная принадлежность
бывает чашевидной, бокаловидной, бутылевидной, листовидной, эллипсовидной,
а самая известная - круглая. 25. Железо с
подмоченной репутацией. 27. Лаконичное
четверостишие, повествующее о физиологических аспектах любви между дролями
и милками. 28. Потчевание кота. 29. Что
начинается вслед за ознобом? 31. Ярмарочное шоу. 35. Что есть число 3 для операции
деления 23 на 5? 39. Имя артиста Джигарханяна. 40. Кредитное учреждение, с которым человек может связать себя обручальным кольцом. 41. Вязаная кофта, одеваемая
через голову. 42. Часть ноги, которая при
случае может и сверкнуть. 43. Назовите
итальянца, которые изобрел вихревую ванну для домашнего пользования, увидев подобный бассейн в больнице, где лечили его
сына, страдавшего ревматическим артритом. 44. Жители какого города ежедневно
наблюдают объятия сестер Куры и Арагвы?
45. Зеленый оазис в асфальтовой пустыне. 46. Зачинщик, руководитель, вожак.
47. Сердце южных штатов США.

немного остыть, после чего процедить
отвар. Целебный состав следует втирать в
кожу ног на ночь, на утро смыть. Курс исцеления – одна неделя.
4-й рецепт исцеления: чеснок и сливочное масло. Необходимо головку чеснока
(обязательно с белой кожурой) измельчить
и перемешать с 50 граммами предварительно растопленного сливочного масла. Состав
выкладывает на льняную или хлопчатобумажную ткань, накладываем на ноги и тепло
их укутываем. Наиболее оптимальным вариантом применения средства – накладывать
компрессы на ночь.
5-й рецепт исцеления: черника. Биологически активные вещества, содержащиеся в
чернике, помогают поддерживать упругость
вен и не допускают развитие варикозной болезни. В летний период три раза в день принимайте по горсти свежей черники. Зимой
можно покупать в аптеке экстракт черники.
6-й рецепт исцеления: картофельное
пюре. Необходимо отварить несколько картофелин, протереть их на мелкой терке, когда пюре немного остынет нанести его на область больных вен, держать несколько часов,
после чего смыть теплой водой.

ОТКАЗАТЬСЯ В ПОЛЬЗУ ЗДОРОВЬЯ
Когда мы представляем себе новую, здоровую жизнь с чистого листа, то видим чаще всего тренажерный зал, красивую спортивную
форму и полный отказ от вредных привычек. Все это, конечно же,
имеет место быть — однако, не нужно забывать и о повседневных мелочах, способных свести на нет любое благое начинание.
Вот информативный список из 10 вещей, которые надо изменить —
если вам, конечно, хочется оставаться здоровым человеком.
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готовим сами

Полезные советы

10

47

По вертикали:
1. Вода, доведенная до температурной
крайности. 2. Монстр из триллера Чуковского. 3. Рыцарский турнир, все и вся
в железе, а что должен поднять рыцарь,
чтобы показать свое бесстрашие? 4. Какой
город, согласно предание, возник на месте,
где девушка Савва повстречала будущего
жениха - рыбака Варса? 5. Суд, который
никого не сажает. 6. "Салатный" моллюск.
7. Человек, который говорит о чужих недостатках, чтобы говорили о его достоинствах. 8. Член экипажа машины боевой.
9. Самая богатая страна в мире потому, что
половина ее населения, составляют потомки сбежавших из Европы кассиров. 18. Неприятельское кольцо, терпеливо ждущее
ключей от города. 19. Артистический псевдоним Каштанки. 20. Перевернутый "орел".
22. Он есть у аргумента, оператора, команды, параметра, регистра, числа, ячейки и у
каждого из вас, да еще наверняка и не один,
и разных видов. 23. Прекрасная виновница
Троянской войны. 24. Эти бобы во времена
Монтесумы служили деньгами. 25. Умоисступление. 26. Площадь в английской
системе мер, которую за день вспахивает
пара волов. 30. Эта русская поэтесса по ее
же словам родилась в один год с Чарли Чаплином и Эйфелевой башней. 31. Каких собак в старину специально тренировали для
боев с быками? 32. Этот бразильский танец
покорил Европу в 1989 году. 33. Крупица
минерального удобрения. 34. Дарственная на книге. 35. Окрысившийся водолаз.
36. Щель, узкое углубление в поверхности.
37. Огород под стеклом. 38. Коренные жители этого большого французского острова
говорят на итальянском языке.
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СИДЯЧИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Последние исследования показали: в среднем человек проводит 7.7
часов в день сидя. А потом ложится
спать — ну куда это годится! По некоторым оценкам, часть людей способна провести сидя до 15 часов. Такой
образ жизни максимально замедляет
метаболизм. Отсюда все вытекающие
проблемы: от ожирения до инфаркта.
ЦИФРОВОЙ ДЕТОКС
Пожалуй, самый сложный элемент нашего списка. Немногие из
нас способны пересилить себя и
отвлечься от смартфона/планшета/ноутбука хотя бы на пару часов.
Психологи же утверждают, что человеку нужен минимум один день в
неделю, проведенный в состоянии
информационной блокады. Откуда,
вы думаете, появляется это чувство
постоянной усталости?
СТАРЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ
КОНТЕЙНЕР
Многие люди покупают набор пластиковых контейнеров и пользуются
ими просто годами. Между тем, подобное, бережное отношение к посуде, мягко говоря, вредит их здоровью.
Дело в том, что поликарбонат содержит BPA — он, со временем, начинает
выделяться из стенок контейнера в
пищу. Представьте, что происходит
с вашей едой, когда вы разогреваете
ее в микроволновке? Врачи советуют
менять контейнеры минимум раз в
пару месяцев.
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ МЫЛО
Антибактериальное мыло не более
эффективно в убийстве бактерий,
чем обычное. А вот триклозан, активный ингредиент антибактериальных
моющих средств, может вам даже
навредить. Ученые уже доказали:
регулярное использование антибактериального мыла приводит к тому,
что организм повышает устойчивость
к антибиотикам.
ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА
Большая часть освежителей воздуха содержит фталаты — вещества, использующиеся для того,

чтобы запах подольше оставался
в воздухе. Вред фталатов доказан
давным-давно: помимо всего прочего, они весьма негативно влияют
на репродуктивную функцию
СТАРЫЕ КРОССОВКИ
Иногда бывает очень сложно выбросить полюбившуюся пару обуви.
Преодолевать собственную привязанность к вещам не только можно,
но и нужно: старая обувь теряет свои
амортизационные свойства, в результате чего страдают ваши суставы.
ЗУБНАЯ ЩЕТКА
То же самое относится и к зубным
щеткам. Врачи Американской стоматологической ассоциации рекомендуют менять щетку раз в два месяца
— иначе, вы будете раз за разом повреждать десны и портить эмаль изношенной щетиной.
СПЕЦИИ С ДУШКОМ
Не нужно думать, что у специй нет
срока годности. Оставшиеся еще от
вашей прабабушки сушеные травки,
возможно, и не убьют вас — а вот серьезный вред пищеводу нанести могут. Кроме того, вместо добавочного
вкуса, вы получаете блюдо переполненное лишними калориями.
ПОСУДНАЯ ГУБКА
В идеале, губку для мытья посуды
стоит менять раз в два дня. Иначе
здесь будут скапливаться такие
количества вредных микробов и
бактерий, что следующая помывка
посуды сделает ее лишь грязнее.
Сальмонелла, к примеру, прекрасно себя чувствует на пористой поверхности старой губки.
ПЛАСТИКОВАЯ ДОСКА
ДЛЯ РЕЗКИ
Пластик — не самый лучший материал для разделочной доски. Со
временем здесь образуются микропоры, куда забиваются бактерии.
Вся новая пища ими, соответственно, заражается. Перейдите на качественные деревянные доски: древесина содержит смолы, которые
являются естественным антибактериальным средством.

Сырная закуска
по-французски
Ингредиенты:
белки
яичные – 4 штуки, сыр твердый
– 200 грамм, мука пшеничная
– 1 ст. л., растительное масло
– для фритюра, зелень петрушки, перец черный молотый,
соль
Приготовление: Белки
взобьем, понемногу добавляя
тертый сыр. Полученную массу
посолим, поперчим. Сделаем
небольшие шарики, обваляем
их в муке и обжарим в разогретом масле. Когда шарики
увеличатся в объеме, нужно
вынуть их шумовкой из сковороды и подсушить. Подаем,
выложив на подогретое блюдо
и посыпав зеленью петрушки

Картофельные
палочки в духовке

Ингредиенты: 500 г
картофеля, 1 яйцо, 150 г муки,
1 ст. л. нежирной сметаны, 50 г
твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. кунжута (для посыпки), соль, перец по вкусу
Приготовление:
Картофель вымой, отвари в мундире. Когда клубни немного
остынут, очисти их и разомни
картофелемялкой.
Добавь в пюре сметану,
яйцо, пропущенный через
пресс чеснок, соль, перец и
перемешай.
Сыр натри и присыпь небольшим количеством муки.
Подмешай сыр к картофельной массе и, постепенно
подсыпая муку (может понадобиться немного больше указанного количества), замеси
не липкое тесто.
Отделяй от теста по небольшому кусочку и смазанными
маслом руками скатывай колбаску-палочку.
Посыпь палочки кунжутом и
выложи на смазанный маслом
противень. Выпекай при температуре 200 градусов 20–25
минут до зарумянивания.

Голубцы в лаваше

Ингредиенты: фарш –
600г, капуста – 200г, луковицы
средние – 2 штуки, морковь
– 1 шт, соль – 1 ч. ложка, рис
вареный – 1 стакан, черный
перец – по вкусу, лаваш – 4
штуки, кетчуп, сыр, другие соусы, зелень – по желанию, масло для жарки
Ингредиенты:
Порезать мелко и пожарить лук,
морковь, капусту. Отдельно
обжарить фарш до готовности. Соединить рис с фаршем и
овощами, посолить, поперчить,
добавить приправы. На лист лаваша выложить начинку, свернуть рулетом. Выложить рулет
на противень. Сверху смазать
кетчупом, посыпать тертым
сыром (по желанию). Запечь в
духовке при температуре 180
градусов до румяного цвета.

По вертикали:
1. Кипяток. 2. Таракан. 3. Забрало. 4. Варшава. 5. Арбитраж. 6. Кальмар. 7. Сатирик. 8. Танкист.
9. Америка. 18. Осада. 19. Тетка. 20. Решка. 22. Адрес. 23. Елена. 24. Какао. 25. Раж. 26. Акр.
30. Ахматова. 31. Бульдог. 32. Ламбада. 33. Гранула. 34. Надпись. 35. Ондатра. 36. Трещина.
37. Теплица. 38. Корсика.
ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Кутузов. 6. Косатка. 10. Аорта. 11. Перебор. 12. Летание. 13. Шпиль. 14. Токката. 15. Мартини.
16. Варка. 17. Контора. 21. Ракетка. 25. Ржа. 27. Частушка. 28. Кормежка. 29. Жар. 31. Балаган.
35. Остаток. 39. Армен. 40. Ломбард. 41. Джемпер. 42. Пятка. 43. Джакузи. 44. Тбилиси. 45. Сквер.
46. Главарь. 47. Алабама.
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Что скрывается под толщей льда Антарктиды многие тысячи лет?

Х-файлы

ЗЕМЛЯ:
сюрпризы
шестого
континента

По материалам http: x-files.org.ua
Казалось бы, на Земле уже не осталось белых пятен, каждая пядь ее
поверхности, даже самые отдаленные уголки, засняты с космических
спутников и досконально изучены. Но внимательно изучая обычные
карты Google, пытливые исследователи делают сногсшибательные
открытия. В последнее время все больше сюрпризов преподносит
Антарктида. Глобальное потепление приводит к постепенному таянию ее ледников, и взору исследователей открывается то, что скрывалось под толщей льда многи тысячи лет.

Происшествие
на Бельграно II

усміхнись

Это случилось позапрошлым антарктическим летом, в январе 2015
года. От ледника на берегу моря
Уэддела откололся огромный кусок, площадью чуть ли не с целую
страну типа Бельгии. Грохот был
слышен на десятки километров, а
в море поднялись гигантские волны. На место происшествия выехали на вездеходе полярники с
аргентинской станции Бельграно
II. Они обнаружили там кромку
берега, освободившуюся от ледового панциря. Над водой отвесно
возвышалась 30-метровая скала,
а в ее нижней части аргентинцы с
удивлением увидели... массивные
металлические ворота, нижняя
часть которых скрывалась под водой. К самим воротам полярникам
спуститься не удалось - слишком
крут был берег. Но они заметили,
что море в районе ворот значительно глубже, как будто бы к ним
ведет рукотворный канал. А сами
ворота закрывают некий вход.
Вернувшись на станцию, полярники доложили об увиденном
руководству. Началась подготовка к экспедиции для тщательного
обследования удивительной на-

Анекдот
2016 року

ходки и возможного проникновения внутрь туннеля.
Но через несколько дней с берега скатился еще один огромный кусок ледового щита и
намертво закупорил вход в туннель. Пробиться к воротам не
было никакой возможности.
Сообщения об этом сенсационном открытии появились в некоторых аргентинских газетах, на
телевидении, затем новость перекочевала в средства массовой
информации США, Австралии и
других стран. Однако вскоре под
нажимом официальных правительственных и научных кругов
журналисты были вынуждены
дать опровержение. Хранят молчание и полярники, работавшие в
позапрошлом году на Бельграно II.

НЛО, замерзшие
во льдах

А пятью годами раньше житель
Нижнего Тагила, охотник за НЛО
Валентин Дегтярев, рассматривая спутниковые карты Антарктиды, обнаружил среди снежной белизны загадочное черное
пятно дискообразной формы.
Его координаты - 80°34’08.4”S
30°05’19.3”W в картах Google
Maps. Исследователь предположил, что это - космический

корабль инопланетян, потерпевший аварию или сбитый вооруженными силами одного из
государств Земли. Экипаж НЛО
или погиб, или был эвакуирован
с места катастрофы пришельцами из космоса, а оставленный
объект намертво вмерз в лед.
Вполне возможно, что, совершив
аварийную посадку, энлонавты
потом попытались взлететь, но
двигатели корабля еще больше
растопили снег, лед и замерзший
грунт, и он окончательно завяз в
ледовой ловушке.
Размеры таинственного объекта - около 67 метров в диаметре и 13 метров в высоту. Исходя
из этого, уфологи предположили, что в антарктическом плену
оказался орбитальный челнок
с большого космического корабля. Возможно, он получил столь
серьезные повреждения, что отремонтировать его оказалось
невозможно, и пришельцы улетели, оставив сюрприз будущим
поколениям землян.
Оппоненты Дегтярева видят в
этом снимке не «крушение НЛО
в Антарктиде», а просто очень
глубокую трещину и тень на дне
провала. Эта игра теней создает
иллюзию какого-то объекта, чернеющего среди девственной белизны шестого континента.
Логика железная, но как тогда
быть с еще более крутой «иллюзией», обнаруженной американским исследователем Джозефом
Скиппером? На снимках Google
он сумел разглядеть целую группу НЛО, вмерзших в лед. Причем
один объект напоминал дискообразную тарелку, которую окружали четыре объекта поменьше,
похожие на танки.
Что это? Застывший эпизод некогда разгоревшегося здесь сражения? И когда это случилось?
Вообще, откуда в Антарктиде
«летающие тарелки»?

Операция «Высокий
прыжок»

В поисках ответа на эти вопросы вернемся в 1947 год. В январе
к берегам Антарктиды подошла
американская эскадра под командованием адмирала Ричарда Бёрда. В ее составе находились флагман-авианосец с двумя десятками
самолетов и вертолетов на борту,
13 эсминцев, пять тысяч военнослужащих. С помощью авиации исследовались прибрежные районы.
За полтора месяца было сделано
49 тысяч снимков, составлены подробные карты побережья.
Однажды американский летчик заметил на земле карьер для
добычи полезных ископаемых.
К нему отправился отряд из пятисот человек на тяжелых вездеходах при поддержке авиации.

У 1996 році ціна
долара становила
2 гривні

Якщо ціна долара постійно змінюється – то
це сама нестабільна валюта в світі.
До такого висновку дійшов уряд Гройсмана.

Матеріали друкуються
мовою оригіналу

Новая Швабия
А теперь переместимся в 1938
год. Именно тогда Антарктиду начали осваивать нацисты. Вскоре
им стало известно, что на шестом
континенте есть участки, не покрытые льдом. В районах повышенной вулканической активности на поверхность пробиваются
горячие источники, здесь вполне
можно жить и работать. Еще более благоприятные условия для
существования - в системах карстовых пещер, пронизывающих
континент в разных направлениях. В недрах Антарктиды открыты
залежи урана, редкоземельных
металлов и других полезных ископаемых, необходимых для военной машины Третьего рейха.
Но Антарктида интересовала
немцев не только с утилитарной
точки зрения. Гитлер и другие нацистские идеологи были уверены, что именно этот материк является легендарной Атлантидой,
обледеневшей после глобального смещения магнитных полюсов
Земли. Здесь некогда жила могучая сверхцивилизация, после
катастрофы переместившаяся

– Любий, я шубу хочууууууууу .....
– Моя ти господиня! Став буряк з картоплею, я в магазин за оселедцем !
– Коханий, я схожа на ідеальну жінку?
– Що ти! Ти – щось більше!
– І наскільки?
– Кілограмів так на 50...
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Однако до места назначения
американцы не добрались. Откуда ни возьмись, из облачного
покрова вынырнули стремительные реактивные истребители и
штурмовики с черными крестами на крыльях и в мгновение ока
уничтожили и наземный десант,
и его воздушное прикрытие. С
земли подымались только столбы дыма от горящих машин.
После этого в частоты связи
эскадры вклинился чужой передатчик, и незнакомый голос на английском языке с легким немецким
акцентом предложил адмиралу
Бёрду убираться восвояси, иначе
все его корабли будут уничтожены.
И тут же в доказательство серьезности этого предупреждения был
взорван неизвестным оружием
один из эсминцев.
А затем эскадру атаковали...
«летающие тарелки», которые
вынырнули из-под воды!
- Они безмолвно носились между кораблями, словно какие-то
сатанинские иссиня-черные ласточки с кроваво-красными клювами, и беспрерывно плевались
убийственным огнем, - вспоминал
много лет спустя участник экспедиции Джон Сайерсон. - Весь
кошмар продолжался где-то около
двадцати минут. Когда «летающие
тарелки» снова нырнули под воду,
мы стали подсчитывать потери.
Они были ужасающими.
Изрядно потрепанная экспедиция адмирала Бёрда была вынуждена лечь на обратный курс,
оставив негостеприимные берега. «Высокий прыжок» не удался.
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на север планеты и давшая начало арийской расе. Нацисты были
уверены, что потомки антарктов
до сих пор существуют в подземном мире материка, и надеялись
войти с ними в контакт и получить доступ к высшему знанию и
высоким технологиям.
Перед Второй мировой войной в Антарктиде была создана
немецкая колония «Новая Швабия». Частично она располагалась в оазисах на поверхности,
частично - в подземных пещерах. Туда направлялись лучшие
научно-технические умы Третьего рейха. Велась разработка
новых технологий, создавались
машины и оружие, равных которым не имела ни одна армия
на Земле, добывались полезные
ископаемые. В колонию было доставлено несколько тысяч немцев, в том числе и огромными
подводными лодками.
Некоторые исследователи утверждают, что во время войны
Новую Швабию возглавил Рудольф
Гесс (в Англию якобы вылетел его
двойник, а сам второй после фюрера человек на подлодке ушел в
Антарктиду). После разгрома фашистской Германии здесь же оказался Мартин Борман.
Впрочем, есть большой соблазн отнести присутствие нацистских бонз в Антарктиде исключительно к области легенд.
Но трудно оспорить тот факт, что
немецкие ученые и инженеры
сумели получить доступ к технологиям, на порядок превосходящим достижения земной науки
того времени. В частности, они
сумели создать дискообразные
летательные аппараты, совершающие головокружительные
маневры на высоких скоростях,
используя энергию гравитационного поля Земли.
Новая Швабия активно функционировала еще в конце 60-х - начале 70-х годов прошлого века. А потом ее деятельность прекратилась,
и население покинуло пределы
Антарктиды. Почему? Существует
несколько версий. По самой распространенной из них, третье поколение выходцев из Германии
совершенно разочаровалось в
нацистской идеологии и не желало губить свои молодые жизни и
судьбы ради чуждых им идеалов.
Колонисты предпочли перебраться в Аргентину, США, европейские
страны. Какая-то часть из них вернулась и в Германию.
А следы деятельности их отцов и дедов еще долго будут
встречаться и на поверхности
Антарктиды, и в глубине подземных пещер. Возможно даже,
там будут найдены и артефакты
цивилизации антарктов - прародителей белой расы.

– Допоможи мені, Господи! Їсти нема чого,
жити ніде, ні гривні в кищені…
Голос з неба:
– Не бреши, Ізя!
– Шо, долари міняти?!
Сезон "Схудну до Нового року!" оголошується закритим.
Сезон "Схудну до літа" урочисто відкрито !
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відповідальність за достовірність наведених фактів, імен тощо. Рукописи і фотознімки не рецензуються і не повертаються. Анонімні листи не розглядаються.
Редакція зберігає за собою право скорочення і літературного редагування
прийнятих для публікації текстів.
Передрук матеріалів – тільки за наявності посилання на газету “За правду
і справидливість”.
Листування з читачами – лише на сторінках газети.
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