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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:

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.

За правду и справедливість

З такими «друзями»
і ворогів не треба
Чи доведеться українцям
купувати ліки з-під поли?

Як показує практика, уряду «професіоналів» Гройсмана
краще взагалі ні в що не втручатися – у підсумку, шкоди
не буде. Цю думку підтверджують і жалюгідні спроби
Кабміну відрегулювати ціни на ліки, що вже викликали
бардак і паніку на фармацевтичному ринку. Тому на
найближчу перспективу фахівці пророкують гострий
дефіцит імпортних препаратів, чорний ринок ліків і
розгул фальсифікату.

Наша
евроинтеграция
Украинские пенсионеры беднее,
чем бездомные собаки в Европе

Очманілі ручки
Як відомо, уряд ще минулої осені зобов’язався ввести з 1
лютого 2017 року державне регулювання цін на деякі ліки: від
серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу і
бронхіальної астми (всього – близько 900 найменувань). За
цими позиціями повинні були встановити так звані «референтні» ціни – на рівні не вище, ніж в сусідніх країнах (Польщі,
Латвії, Словаччині, Угорщині, Чехії). За попередніми підрахунками Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), після цього ціни
на дані ліки в українських аптеках повинні були знизитися
мінімум на 20%. Витівка сама по собі хороша і потрібна, та
тільки коли заходить мова про реформи нашої влади, мимоволі пригадуються рядки з вірша «Не так» С. Маршака: «Что
ни делает дурак, все он делает не так». В результаті, стає ще
гірше, ніж було.
Так сталося і цього разу. Настав лютий, однак ціни в аптеках якщо і змінювалися, то тільки в бік підвищення. Як
пояснила керівник МОЗ Уляна Супрун, державне регулювання цін вирішено відкласти на два місяці і вводити тільки після того, як фармацевтичні компанії порозпродують
залишки ліків. За її словами, це станеться до 1 квітня, і тоді
ж почнеться повномасштабна програма відшкодування
вартості ряду препаратів – реімбурсація.
До 1 квітня ще дожити треба (що для багатьох хронічних хворих – зовсім не метафора), а на фармацевтичному
ринку вже діється щось незрозуміле. В одних аптеках кажуть, що вже продали старі запаси ліків (які підпадають
під держрегулювання), в інших скаржаться, що залишки
вивезли зі складів ще в кінці січня, але і в тому, і в іншому
випадку, нові партії товару замовити неможливо. Тобто,
«крайніми» знову виявилися прості громадяни, які залишилися без життєво необхідних медикаментів.

О беспросветной бедности простых украинских пенсионеров написано
немало, однако жизнь регулярно подбрасывает новую информацию для
размышлений. И если еще недавно мы сравнивали свое материальное
положение с уровнем жизни европейцев, то сейчас впору проводить
параллели с «еврособаками».
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19 серпня 2016 року Міністер
“За правду і справедливіст
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.

м. Київ 073-074-00-80

Контактні телефони регіональних осередків політичної партії
Олександра Мороза “ За правду і справедливість”
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська

067-973-68-17
067-361-48-28
095-338-24-24
073-074-00-80
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

098-470-54-07
050-619-85-02
067-710-97-45
068-066-17-89
067-328-63-84
067-749-54-99
096-028-46-55
097-741-41-99
067-350-01-00

Херсонська

067-424-85-06
050-396-07-29
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

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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Чи доведеться українцям купувати ліки з-під поли?

Початок на стор 1

Олександр Полуянов

Як показує практика, уряду «професіоналів»
Гройсмана краще взагалі ні в що не втручатися
– у підсумку, шкоди не буде. Цю думку підтверджують і жалюгідні спроби Кабміну відрегулювати ціни на ліки, що вже викликали бардак
і паніку на фармацевтичному ринку. Тому на
найближчу перспективу фахівці пророкують
гострий дефіцит імпортних препаратів, чорний
ринок ліків і розгул фальсифікату.

Перші ягідки
А що ж буде після 1 квітня, коли держава все-таки
введе граничні ціни на ряд ліків, а аптеки за порушення цінової дисципліни будуть нещадно штрафувати?
- Половина імпортних препаратів просто зникне,
тому що ціни на них не вписуються в установлений
урядом ціновий коридор. Тобто, граничні ціни виявилися нижчими їх ввізної вартості, – каже експерт
фармацевтичного ринку Руслан Світлий. – У Кабміні пояснюють, що порівняли ціни на ці ліки в п’яти
європейських країнах – Чехії, Словаччині, Угорщині,
Польщі та Латвії. Але тільки не врахували, що там
частину витрат на них компенсує держава. Оригінальні імпортні препарати підтвердженої якості
не можуть коштувати дешево. На розробку одного
витрачають 1,5 мільярда доларів, і займає це 14-15
років. Вітчизняні ліки теж цілком якісні, але ними
не завжди можна замінити закордонний препарат.
А від астми вітчизняних препаратів взагалі немає.
Слід врахувати і звикання до медикаментів, адже
ліки – річ дуже індивідуальна. Особливо, коли мова
йде про астматиків, гіпертоніків, діабетиків. Не так
просто перейти на інший препарат або іншого виробника – деякі вживали ці ліки все життя. Зараз
люди шукають і скуповують такі препарати по всіх
аптеках оптом, тому почалася паніка.
За словами експертів, після примусового зниження цін на імпортні ліки, аптеки просто перестануть їх купувати, і утворюється «чорний ринок»:
препарати потрібно буде купувати з-під поли.
«Згідно з тими цінами, які пропонуються урядом,
буде фінансуватися вживання «сміття» . А таблетки
підтвердженої якості зникнуть. Зрештою в аптеках
продаватимуть лише ті медикаменти, за які буде
доплачувати уряд Звісно, що остраждають мільйони людей», – відзначив президент Всеукраїнської
ради захисту прав і безпеки пацієнтів Віктор Сердюк.

Техніка безпеки
І заключний штрих в цю “картину маслом”: Україна більше не контролює свій фармацевтичний ринок, якість ліків, що надходять в аптеки і лікарні

країни, більше не перевіряється, а система контролю над їх обігом в країні не функціонує. Цю кричущу ситуацію, коли держава не має можливості
виявити підроблені ліки на своєму фармацевтичному ринку, спровокував мораторій на перевірки
бізнесу, який український парламент продовжив до
наступного року.
«Зараз відрізнити фальсифікат від справжніх ліків практично неможливо. Також не відрізниш упаковку підробки від упаковки справжнього препарату. Система контролю обігу ліків в Україні взагалі
не працює», – констатує глава «Союзу працівників
фармації» Костянтина Косяченко.
За його словами, тепер вся надія на лікуючого лікаря: тільки він може помітити, чи подіяв препарат,
і які побічні ефекти він викликав. Так що широко поширене в Україні самолікування стає небезпечним
подвійно: «У відношенні побічних ефектів у нас немає контролю якості на вході, у нас не фіксується
зростання побічних явищ», – додав масла у вогонь
Косяченко.
При цьому фахівці поділяють підроблені препарати на три групи. Перша – це коли діюча речовина
(яка, власне, і має лікувальний ефект) в препараті
повністю відсутня. Наприклад, крейда в таблетках
або водичка в ампулах. Зрозуміло, що така пустушка людині не допоможе взагалі, і у важких випадках це може привести до смерті пацієнта. Друга
група – це коли діюча речовина все-таки є, але в
недостатній кількості. У багатьох випадках це ще
гірше першого варіанту, тому що організм звикне
до малих доз і потім перестане реагувати на сам
препарат (за принципом щеплення). А це вже загрожує ускладненою формою хвороби. І третя група – це коли ліки практично нічим не відрізняються
за своїм складом від оригіналу і будуть діяти точно
так само. Тобто, це ті «ліві» ліки, які робляться на
фармацевтичних підприємствах в «третю зміну»,
або контрабанда справжніх імпортних препаратів.
Тому дай Бог, щоб вам попалася хоча б така підробка. Хоча за даними все тієї ж МОЗ, майже 60%
підробок на ринку становлять саме ліки-пустушки.
Постскриптум
Кримінальна відповідальність за виробництво
і продаж фальсифікованих ліків в Україні введена
лише в 2011 році. Згідно із законом фальсифікаторам загрожує до п’яти років в’язниці, а якщо від їхньої продукції постраждали люди – до 10 років.
Але якщо тих, хто робить «палену» горілку хоч зрідка ловлять і відправляють на нари, то максимум,
що отримували виробники підроблених ліків – це
штрафи за відсутність ліцензії на виробництво даного виду продукції і порушення прав власності
законного виробника. Хоча, по суті, виробники підроблених ліків повинні каратися не менше суворо,
ніж наркоділки і фальшивомонетники.

Рыночные миражи
С 1 марта дорожает электроэнергия.
Станет ли это повышение последним?
Александр Михайлов
Как известно, еще в начале 2015 года Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг анонсировала постепенное
(в 5 этапов) повышение тарифов на электроэнергию для бытовых
потребителей – и первый этап начался уже 1 апреля того же года.
За это время свет подорожал на 200% – и вот нас ожидает пятое
повышение. Но станет ли оно последним – это большой вопрос.
Напомним, что до 1 апреля 2015го действовали такие тарифы: до
150 кВт/ч в месяц – 30,84 коп/ кВт,
150-800 кВт/ч в месяц – 41,94 коп/
кВт, от 800 кВт и более – 134,04
коп/кВт. Однако после этой даты
категории потребителей «оптимизировали»: минимальный объем потребления сократился со
150 до 100 кВт/ч в месяц, «середнячки» получили тариф от 100 до
600 кВт/ч, а «транжиры» – от 600
и более.
Соответственно, подтянулись и
тарифы: при потреблении до 100
кВт/ч в месяц цена увеличилась на
19% (37 коп./кВт), при потреблении
от 100 до 600 кВт/ч в месяц стали платить уже по 63 копейки за
1 кВт/ч (+ 50%), а домохозяйства с
объемом потребления свыше 600
кВт/ч в месяц – 1,4 грн за 1 кВт/ч.
Тогда в правительстве утверждали, что и это гораздо ниже рыночной стоимости электроэнергии – а
к заветному «рыночному рубежу»
мы подойдем только к 1 марта 2017
года.
Вот и подошли: сейчас минимальный («льготный») тариф повышается с 71,4 до 90 копеек за
кВт/ч, а начиная со 101-го киловатта все будут платить по общему
тарифу – 1,68 грн/кВт (было – 1,29
грн при потреблении от 100 до 600
кВт, и 1,638 грн при потреблении
свыше 600 кВт).
Например, если семья использует 200 кВт/ч в месяц, то до 1
марта плата за свет составит
еще 200,4 грн, а после 1 марта
2017-го – 258 грн.
При этом заслуживает внимания заявление НКРЭКУ о том, что
действующий тариф на электроэнергию для населения почти так
же далек от «рыночного» уровня,
что и в 2015 году – дескать, мы и
сейчас оплачиваем только 42%
стоимости. А значит, что нынешнее 30-процентное (в среднем)
подорожание электричества может оказаться далеко не последним – «простор для маневра» еще
остался. В связи с этим возникает
только один вопрос: как можно
определить рыночную стоимость,
если рынок как таковой отсутствует, а формирование тарифа — исключительная привилегия монополиста?
Напомним, что изначально повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей
объясняли необходимостью лик-

Бытовой прибор

Электрическая кухонная плита,
стиральная машина
Электрочайник
Пылесос, бойлер
Обогреватель, микроволновая печь,
кофеварка, фен
Утюг, кондиционер, тостер
Плазменный телевизор
Холодильник
Духовка

видировать перекрестное субсидирование — дотации населению
за счет промышленности. Ликвидировать его, как видим, не могут
— тариф все равно еще «нерыночный». При этом стоимость электричества для промышленности,
якобы субсидирующей население,
с 2015-го повышали трижды. Чтото не сходится.
В то же время производительность государственного «Центрэнерго» падает, государственные АЭС все время в ремонтах, и
только частный ДТЭК наращивает
производство.
Соответственно
распределяются и прибыли от
повышаемых тарифов — ДТЭК и
Ахметов в выигрыше, свой куш
получает и инвесткомпания ICU
(владеющая евробондами ДТЭК).
На размышления наводят лишь
два нюанса: нынешний руководитель НКРЭКУ, систематически повышающей тарифы, — бывший сотрудник ICU, а президент страны
Порошенко — человек, в интересах
которого ICU работает.

Кстати
‣ Для граждан, которые проживают в жилых домах (в том числе
домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке
электрообогревом; проживающих
в многоквартирных домах, не
газифицированных природным
газом, и в которых отсутствуют
или не функционируют системы
централизованного теплоснабжения – в отопительный период (с 1
октября по 30 апреля) при условии
потребления до 3000 кВт/ч в месяц стоимость одного киловатта
составит 90 копеек, свыше 3000
кВт/ч в месяц – 1 грн 68 копеек.
‣ Для многодетных семей,
приемных семей и детских домов семейного типа киловатт
будет стоить 90 копеек независимо от объемов потребления.

Что почем?
Специалистами подсчитано,
сколько стоит сейчас и будет
стоить с 1 марта один час работы
наиболее часто используемых
электроприборов. При этом учтем, что сейчас тариф при потреблении до 100 кВт/ч в месяц
составляет 71,4 копейки, а будет
90 копеек, а при потреблении от
100 кВт/ч в месяц – 1,29 и 1,68 грн
соответственно.
Стоимость при
потреблении от
100 до 600 кВт
(сейчас/будет)

З такими «друзями»
і ворогів не треба

Стоимость при
потреблении до
100 кВт (сейчас/
будет)

Наболіле

Україна більше не контролює свій фармацевтичний ринок,
якість ліків, що надходять в аптеки і лікарні

Кол-во
потребляемого
электричества
(кВт/ч)
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1,0

0,714/0,9

1,29/1,68

2,2
2,0

1,6/2,0
1,4/1,8

2,8/3,7
2,6/3,4

1,5

1,1/1,35

1,9/2,5

1,1
0,34
0,18
2,3

0,8/1,0
0,24/0,3
0,13/0,16
1,64/2,07

1,4/1,85
0,43/0,57
0,23/0,30
3,0/3,86
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Найвищий прибуток приносить земля в місті, де часом з квадратного метра
можна зняти більше «капусти», ніж з цілого гектара пшеничного поля

“За правду і справедливість”

Багатії злиденної держави
За матеріалами: Іван Пургин,
Новини України – From-UA
(Початок в № 7 від 15.02.2017)
Як свідчать закони економічної фізики
(назвемо так декоммунізований марксизм), якщо в одній кишені грошей
стане менше, то в іншій їх обов’язково
стане більше. Відповідно, в кризових
країнах як на дріжджах зростають чиїсь капітали, всмоктуючи в себе гроші і
працю стрімко зубожілого населення.
Зростають зі швидкістю, якій би позаздрили навіть американські акули капіталізму.
Більшість українців, особливо провінціали, цього не помічають. Тому що часто ці капітали, особливо фінансові, приховані від сторонніх очей. Виведено в
офшори, лежать купами готівки в комірках особняків, та й самі житла українських олігархів зазвичай ховаються
за шестиметровими парканами. Але
капітал – це не тільки комерційні банки
та акції металургійних заводів. Це ще й
нерухомість, яка вражає не тільки своєю вартістю, але і своїми розмірами.

Хто скупив
половину Києва?

Однак сільське господарство – не найвигідніший вид бізнесу, якщо звичайно ви
не вирощуєте марихуану. Найвищий прибуток приносить земля в місті, де часом з
квадратного метра можна зняти більше
«капусти», ніж з цілого гектара пшеничного поля. Звичайно, для цього даний квадратний метр необхідно привести в товарний вигляд – і цей бізнес називається
чадним словом «девелопмент».
Зрозуміти, що це таке, можна на дуже
показовому прикладі харківського ринку
«Барабашово», відомого на всю країну.
Ще в 1991-му році біля однойменної станції метро був лише величезний пустир з
протікаючим між курганів сміття брудним
струмком. Тоді він не коштував нічого, та
й сьогодні здавати пустир в оренду можна
тільки забудовникам. Сьогодні забудований павільйонами колишній пустир при-

носить в рік десятки мільонів однієї тільки орендної плати. Сенс девелопменту в
тому, щоб створити готові площі – житлові, офісні, торговельні, виробничі, які можна вигідно продати або здавати в оренду
тим, кому потрібна готова квартира, приміщення під офіс або місце в торговому
центрі.
Ось цим і займався концерн «АВЕК і К»,
що належить харківському олігарху Олександру Фельдману – основному власнику харківських ринків «Барабашово»,
«Центральний», «Кінний», ОТЦ «Platіnum
Плаза» і т.д. Він володіє в загальній сумі
більш ніж 870 тисячами квадратних метрів комерційної нерухомості, претендуючи на перше місце в списку. Здавалося б,
небагато – всього 87 гектар. Але це вам не
картопляне поле, а ринки, торгові та офісні центри! У 2015-му річний дохід Фельдмана від здачі цієї нерухомості в оренду і
суборенду оцінювали в 850-960 мільйонів

доларів, в нинішньому він може бути ще
більше.
Понад 700 мільйонів гривень орендної
плати, за оцінками журналу «Форбс»,
отримали за рік київські бізнесмени Гарік Корогодський і Олександр Меламуд.
При цьому за розміром своєї нерухомості
(90 тисяч квадратних метрів) вони стоять лише на третьому місці, проте вона
у них дуже вже дорога: це київські ТРЦ
«Dream Тown» і фітнес-центр «Акваріум».
А ось такий великий український ринок,
як «7-й кілометр» (Одеса, 370 тисяч кв.м.)
в минулому році приніс своїм власникам
«всього» 650 мільйонів. Одна з причин –
війна між його господарями. Його співзасновники Борис Мельничук та Валентин
Волошин кілька років тому були змушені
продати свою частку братам Аврамовим,
які є «смотрящими» знаменитого Юрія
Єнакіївського, потім повернули їх через
суд, а тепер спадкоємці виривають ринок

Резонанс
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один у одного.
Олександр Ярославський, який володіє
мережею торгових центрів «Караван» і
готелем «Харків Палас», зібрав зі своїх 177
000 кв.м. майже 440 мільйонів гривень.
Кар’єра цієї людини склалася, в першу
чергу, завдяки вдалим одруженням. Його
перший тесть – колишній віце-прем’єр
Олександр Масельський, друга дружина
була родичкою Людмили Кучми, а один з
родичів близький до Арсену Авакову.
Втім, девелопери не завжди будують
і створюють, часто вони діють навпаки:
купують об’єкти нерухомості, виводять
їх з реєстру пам’ятників або стратегічних
об’єктів, зносять і продають звільнившуся
землю під забудову. У Києві послуги таких
аферистів у великій ціні, оскільки в центрі
міста навіть сама облуплена халупа може
бути історичною пам’яткою – але будь-який
пам’ятник для бізнесменів не вартий нічого,
на відміну від землі, на якій він стоїть. Наприклад, будинок Сікорського, вже багато
років знаходиться в безстроковій оренді у
фонду батька і сина Шуфричів «Музей історії повітроплавання і авіації ім. Сікорського ». Але ніякого музею немає і в помині, а
будівля поступово приходить в аварійний
стан і скоро буде списана – а потім знесена, після чого на його місці зведуть висотку, супермаркет або парковку. Можливо,
компанії-забудовники братів Костянтинівських і Парцхаладзе вже потирають руки
в очікуванні вигідного придбання.
Але все ж найбільшим власником столичної нерухомості називають олігарха
Василя Хмельницького, про якого говорять, що скупив половину Києва. Свій
капітал він не світить: міська нерухомість
належить різним ТОВ, заміські землі записані на дачні кооперативи, оздоровчі
заклади і якісь естонські фірми. З чуток,
тільки в Києві і області йому належить понад 50 тисяч гектарів землі – причому, в
основному це території парків і берегових
зон, що йдуть «на ура» у забудовників
елітних котеджів. А ось зовсім офіційно
його компанії «Майстер-Авіа» належить
... 50% акцій столичного аеропорту «Жуляни»! При цьому він уже взяв в довгострокову оренду велику частину належної
аеропорту землі – а це десятки гектарів на
околиці зростаючого Києва ...
Ну ось, а ви говорите, що в країні криза!

про що мовчить телевізор

Кому я винний-пробачаю!
За матеріалами
http://ua1.com.ua

Українські
олігархи
заборгували державі, вітчизняним та
іноземним
банкам,
іншим кредиторам і
населенню понад 40
млрд доларів. Про це
йдеться в статті «Бізнес задзеркалля» на
порталі «Бізнес».
Найбільшим боржником
є одіозний олігарх ексвласник
«ПриватБанку»
Ігор Коломойський, який
заборгував 16,128 млрд доларів. Зазначимо, що активи
бізнесмена складають 1,100
млрд доларів.
У виданні нагадали, що
борги залишеного Коломойським «ПриватБанку» склали 120 млрд грн. При цьому,
частка олігарха в фінустанові
складала 49,98% і його борги
– 60 млрд гривень.
В інших бізнес-проектах
Коломойського фіксуються
також мільярдні борги: МАУ
– 1 млрд грн, «Укрнафта» –
близько 12 млрд грн.

Цукровий «агрокороль» та
власник банків «Фінансова
ініціатива» та VABбанк Олег
Бахматюк посів друге місце з
боргом 5,345 млрд доларів.
Власник Ferrexpo Костянтин Жеваго заборгував 2,942
млрд доларів, з яких 2,892
млрд дол. – борги власного
банку «Фінанси і кредит».
Фінансова установа заборгувала населенню 17 млрд

грн, з яких 10,5 млрд грн
було компенсовано ФГВФО
коштом державного бюджету. Наразі бізнесмен у суді
відповідатиме за неповернуте рефінансування банку
в розмірі 1,4 млрд грн. Загальна сума заборгованості
з рефінансування перед НБУ
становить 7,1 млрд грн.
Також у Живаго проблеми з компанією «АвтоКрАЗ»,

яка заборгувала Ощадбанку
1,3 млрд грн і є відповідачем
у суді. Державний банк вимагає, щоб компанію визнали банкрутом за нанесення
державі збитків на 17,5 млрд
грн.
Серед найбільших боржників олігарх Рінат Ахметов
– 5,231 млрд дол., співвласник групи Індустріальний
Союз Донбасу, нардеп Сер-

гій Тарута – 3 млрд дол., втікачі Андрій і Сергій Клюєви
– 1,483 млрд дол, президент
ФК «Чорноморець» Леонід
Клімов – 346 млн доларів.
У 2011-2014 роках компанії, пов’язані з Клімовим,
взяли кредити в «Імексбанку» на 10,2 млрд гривень
під заставу стадіону «Чорноморець» та іншого майна. У
2011 ФК «Чорноморець» під
заставу своєї бази і частини «Нового Привозу» взяв
кредит на 40 млн доларів у
«Сбербанку Росії». У 20092014 «Імексбанк» Клімова
отримав два стабілізаційних кредити від Нацбанку
на суму в 3,4 млрд грн, з
яких погашено було тільки
400 млн грн. В 2013 році був
виданий ще один кредит
на 300 млн грн ФК «Чорноморець», який досі не повернуто. «Сбербанк Росії»
виграв суд першої інстанції
з позовом на суму понад
1 млрд грн, а у 2015 році
«Імексбанк» визнано неплатоспроможним. Загальний
збиток державі в результаті
діяльності Клімова, складає
8,1 млрд грн.
Серед 20 найбільших
боржників також опинилися: сім’я Гута, яка володіє

агрохолдингом «Мрія» –
1,297 млрд доларів, Віктор
Нусенкіс («Донецьксталь»)
– 1,1 млрд дол., Віктор Поліщук (мережа магазинів
побутової
електроніки
«Ельдорадо», ТЦ «Гуллівер» і
банк «Михайлівський») – 769
млн дол., Станіслав Березкін (група «Креатив») – 704
млн дол., Юрій Іванющенко
(«Азовзагальмаш») – 546 млн
дол., Олександр Тисленко
(«Альтком») – 350 млн дол.,
Дмитро Святаш («Автоінвестрой») – 300 млн дол., Віктор Дзензерський («Веста»)
– 245 млн дол., Олександр та
В‘ячеслав Констянтиновські
(«Пузата хата», Sky Towers»)
– 185 млн дол., Володимир
Лук’яненко (Сумський машинобудівний завод ім. Фрунзе) – 172 млн дол., Таріел
Васадзе («УкрАВТО») – 145
млн дол., Володимир Костельман («Фоззі Груп») – 404
млн дол., Анатолій Юркевич
(«Мілкіленд») – 133 млн доларів.
Зазначимо, що сума траншів МВФ, які розраховує залучити уряд України до 2019
року, становить 9,9 млрд
дол., що в рази менше за
борги олігархів перед державою.
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Утверждение прожиточного минимума
в нашей стране всегда было лишь пустой формальностью

Суспільство

Наша евроинтеграция
Украинские пенсионеры беднее, чем бездомные собаки в Европе
Александр ГРАДОВ
О беспросветной бедности простых украинских пенсионеров написано немало, однако
жизнь регулярно подбрасывает новую информацию для размышлений. И если еще недавно
мы сравнивали свое материальное положение
с уровнем жизни европейцев, то сейчас впору
проводить параллели с «еврособаками».

Докатились
Недавно один из центральных украинских телеканалов показал большой материал, посвященный бездомным собакам,
живущим в разных странах мира. Авторы
сюжета с восторгом рассказывали о том,
что на Западе в собачьих приютах животных не мучают и не морят голодом, как в
Украине, а «перевоспитывают» и устраивают в хорошие руки. В конечном итоге,
украинским журналистам пришлось признать: собакам там живется лучше, чем
пенсионерам в Украине:
- Соседняя Польша, приют для собак
и кошек в Варшаве. На содержание одного питомца тут выделяется 20 злотых
в день. Это примерно 135 украинских гривен, или почти 4200 грн в месяц. Это как
две украинские пенсии! — отмечают авторы репортажа.
Со своей стороны сделаем небольшую
поправку: это почти 2,5 средние, и 3,4 минимальные украинские пенсии. Но слушаем дальше:
- В собачьем приюте в Италии его питомцы получают еду на 2 евро в день.
Это 60 евро в месяц (около 1800 грн,
прим. ред.). Для сравнения: прожиточный
минимум для утративших трудоспособность украинцев сегодня составляет около 45 долларов. Кроме того, итальянские
собаки могут похвастаться собственной
больницей в приюте. А в американском
городе Арлингтон одной приютской кошке
недавно сделали операцию за 1500 долларов. Оплатить себе такую операцию
украинский пенсионер не сможет, даже
если будет откладывать пенсию 20 лет.
Как говорится, комментарии излишни.

За гранью нищеты
Как известно, с нового года размер минимальной зарплаты повысили вдвое – до
3200 грн., однако этот «аттракцион правительственной щедрости» проехал мимо
украинских пенсионеров: в декабре мини-

мальная
пенсия повысилась всего на 10%, до 1247 грн – таков
размер установленного прожиточного
минимума для лиц, утративших трудоспособность. Стоит ли говорить, что столь мизерное повышение социальных стандартов
даже близко не компенсирует резкого удорожания товаров и услуг, поэтому можно
с уверенностью констатировать: простые
украинские пенсионеры стали еще беднее.
И это не просто наши субъективные оценки.
В долларовом эквиваленте минимальная пенсия украинца составляет 45 у.е. в
месяц, то есть 1,5 доллара в день. С учетом стандартов ООН, по которым черта
бедности предусматривает 5 долларов в
день, большинство украинских пенсионеров оказались в три с лишним раза беднее бедных. А если называть вещи своими именами – то нищими.
По оценкам медиков и социологов, на
эту пенсию невозможно даже полноценно пропитаться, не говоря уже об удовлетворении потребностей в медицинском
обслуживании, лекарствах, одежде, обуви, и т.д. Чтобы приобрести новую шубу,
пальто или сапоги, украинскому пенсионеру придется копить деньги годами,
а о покупке мебели и бытовой техники,
затратах на культурный отдых и путешествия лучше вообще не мечтать. Если бы
не жилищная субсидия, то минимальной

Что можно купить на среднюю пенсию?
Товар/Страна

Украина

Хлеб (500 г белого хлеба)

Россия

Польша

206 буханок 273

377

655

Картофель (1 кг)

230 кг

362 кг

417 кг

1059 кг

Куриная грудка

27 кг

44 кг

51 кг

113 кг

Оплатить
за 3 мес.

Оплатить
за 2 мес.

Оплатить
за 2,5 мес.

Коммунальные услуги (электричество, Пенсии не
вода, отопление для квартиры 85 м.кв) хватит

Беларусь

Размер средней
пенсии (дол.США)

Великобритания – 2000
США – 1500
Франция – 1142
Польша – 413
Россия – 196
Китай* – 160
Беларусь – 134
Украина – 62
*В Китае не все пенсионеры получают
помощь от государства. Как правило,
на пенсии могут рассчитывать только
работники государственной сферы. Сотрудники частных компаний перечисляют 12% от своей зарплаты в пенсионный
фонд, а жители сельской местности
вынуждены рассчитывать исключительно на себя и помощь детей.
пенсии не хватало бы даже на оплату коммуналки.
Так происходит потому, что утверждение прожиточного минимума в нашей
стране всегда было лишь пустой формальностью – этот показатель традиционно берется «от фонаря» и никогда не
учитывает реального положения дел. А
как на эту сумму будут выживать люди –
«отцов нации» не колышет.
Для сравнения, у белорусов прожиточный минимум превышает украинский
в полтора раза – и это при том, что там
гораздо дешевле коммуналка и бесплатная медицина. А в Польше, к примеру, он
подразделяется на две категории. Первый (биологический) уровень выживания
– 541 злотый, (3493 гривны) – это чисто
теоретическая черта крайней нищеты, за
пределами которой считается невозможной никакая жизнь, а только медленное
угасание. Второй – социальный уровень
(1058 злотых, или 6830 гривен) является

тем самым прожиточным минимумом,
который берут за основу при расчете зарплат и пенсий.

Все познается в сравнении
В Украине на пенсию меньше 1500 грн
живут, а точнее – выживают более 6 млн
человек – это около половины от общего числа пенсионеров, а средний размер
украинской пенсии составляет 1690 грн
($60-62) – это 33% от средней зарплаты
(5200 грн). В других странах данный показатель значительно выше. Так, в Великобритании соотношение между зарплатой
и пенсией составляет 90%, в Польше –
58%, в Белоруссии – 42%, в России – 38%.
Почти 90% украинских пенсионеров
(более 10 млн) получают пенсии на общих
основаниях (по возрасту), однако есть и избранные. Например, среднестатистическая
пенсия судей на данный момент составляет
16,5 тысяч гривен, членов Кабмина и народных депутатов – более 15 тысяч, работников
Нацбанка – 6,5 тыс., работников таможни –
4,7 тыс., прокуроров – 7,2 тыс. и т.д.
В Украине уже давно ведутся дискуссии
о необходимости поднятия пенсионного
возраста – этот вопрос часто связывают с требованиями МВФ для получения
очередного кредита. Несмотря на массу
самых противоречивых заявлений, эксперты единодушны: рано или поздно это
повышение произойдет, поэтому нужно
быть готовыми и к такому повороту событий. А как в других странах?
Позже всех на пенсию выходят японцы
– в 70 лет. Однако при этом следует учитывать, что они являются едва ли не главными долгожителями планеты. Так, средняя
продолжительность жизни японцев – 83,7
лет, поляков – 77,5, украинцев – 71,3, россиян – 70,3.
По показателю средней продолжительности жизни Украина – на 101 месте в
мире, а наши женщины живут в среднем
на 12-13 лет дольше мужчин – 76,1 против
62-63 лет. Учитывая этот последний факт,
в случае поднятия пенсионного возраста
до 65 лет государство неплохо сэкономит.
Отметим, что сейчас в некоторых государствах планируется повышение пенсионного
возраста для обоих полов: в России – до 65,
в Польше – до 67, в США – до 69 лет.

Пенсионный возраст
Страна
США

Мужчины

Женщины

65

65

Германия

67

67

Япония

70

70

Польша

65

60

Латвия

65

65

Россия

60

55

Беларусь

60

55

Казахстан

63

58

Молдова

62

57

Украина

60

60

Про що мовчить телевізор

А крайній хто?

У мінсоцполітики озвучили причину
дефіциту пенсійного фонду
За метеріалами: ZN.UA

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що
значне зростання дефіциту
Пенсійного фонду в минулому році пов’язаний безпосередньо зі зниженням
мінімального Єдиного соціального внеску (ЄСВ).
Відзначається, що ще в 2015 році
дефіцит ПФ склав 80 мільярдів гривень. Причиною його виникнення

в уряді порахували високі податки
і знизили ЄСВ з 38 до 22%, однак
розрахунок на детінізацію в кінцевому підсумку себе не виправдав.
«Звідки береться дефіцит? Станом на 1 січня 2015 року мінімальна пенсія становила 949 гривень,
мінімальна зарплата -1218, мінімальний внесок тоді, при 38%,
склав 462,8 гривень на місяць Це
практично покривало потреби
пенсійної системи. Що сталося в
2016- м році ? Мінімальна пенсія
тоді була 1074 гривень, мінімальна

зарплата -1378, а мінімальний внесок, після зниження ЄСВ, склав 303
гривень», – пояснив політик.
Також Рева відзначив, що бюджет ПФ в минулому році був 257
мільярдів гривень, з яких власних
надходжень було 112 мільярдів, а
ще 145 мільярдів – дотації з державного бюджету.

При цьому з 1 січня 2017 року,
разом з мінімальною зарплатою
був також підвищений і ЄСВ, що дозволить забезпечити потреби пенсійного фонду.
«При мінімальній пенсії 1247 гривень і мінімальній зарплаті 3200
мінімальний внесок складе 704
гривень на місяць. За нашими роз-

рахунками, це дозволить повною
мірою забезпечити потреби Пенсійного фонду і позбутися від дефіциту. Коли ми починали реформування «мінімалки», в першу чергу
думали, як раз про це. Мінімальна
зарплата не тільки повинна відповідати реальному прожитковому
мінімуму, вона ще й повинна корелювати з мінімальною пенсією»,
– підкреслив він.
Як повідомляв NewsOne, народний депутат України, член Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Олександра Кужель заявила, що в
Міністерстві соціальної політики
на чолі з Андрієм Ревою говорять
дурниці. Почувши їх пенсійні реформи хочеться плакати.
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Незважаючи на обіцянки «золотих гір» від уряду,
очікуваного зростання доходів громадян не відбулося

Точка зору
вітаємо!

Щиро вітаємо

Олександра Олександровича Мороза
з днем народження!

В українському суспільстві Вас, шановний Олександре Олександровичу,
сприймають як людину, що органічно поєднує в собі політичну
мудрість та поміркованість, людяність та одночасну
безкомпромісність у боротьбі за соціальну справедливість.
Разом з тим Ви завжди залишаєтесь людиною з витонченою
поетикою та глибоким ліризмом в душі.
Політрада політичної партії “За правду і справедливість”, всі ті,
кому не байдужа соціалістична ідея, бажають Вам міцного здоров’я,
нових успіхів і досягнень, звершень і перемог на благо нашої Вітчизни.
Впевнені, Ви – людина, яка була і залишається по-справжньому
національним і народним політиком!
Шумлять літа, як на вітру тополі,
А в тих літах – і сонце, і дощі,
Ми Вам бажаєм, щоб було доволі,
І щастя, і веселощів в душі.
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Щоб у роботі ладилося все,
І за діла хороші хай шанують люди,
А в дім хай доля затишок несе.

5

З ювілеєм!
20 лютого відзначив свій ювілей

Іван Сидорович Бокий

Заслужений працівник культури України, Лауреат Міжнародної
премії імені Григорія Сковороди, знаний український політик, народний
депутат України III, IV і V скликань від Соціалістичної партії України.

Вітаємо сердечно з ювілеєм,
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік,
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора.
Хай буде щедрим ювілейне свято!
Здоров’я Вам, любові і добра!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині буде хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє
Й слова подяки линуть звідусіль!

Політрада політичної партії Олександра Мороза
“За правду і справедливість”

Велика авантюра

Справедливості заради варто сказати, що в деяких великих містах ці перекоси вдалося
пом’якшити завдяки можливості
виплачувати надбавки висококваліфікованим фахівцям за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Але і це – за рахунок недофінансування інших статей: ремонту
доріг, енергозбереження та ін.

Зростання цін

Олександр Полуянов
Сьогодні вже можна підбити попередні підсумки дворазового підвищення мінімальних зарплат. Звичайно, за підсумками одного
місяця повної картини ми не побачимо, проте похмурі прогнози
експертів вже збуваються: незважаючи на обіцянки «золотих гір»
від уряду, очікуваного зростання доходів громадян не відбулося.
Більш того, багато хто з них стали отримувати ще менше.

Зрівнялівка
Підвищення мінімальної зарплати в бюджетній сфері призвело
до жахливих перекосів в оплаті
праці. Про це, зокрема, йдеться у
зверненні Профспілки працівників охорони здоров’я України до
прем’єр-міністра В. Гройсмана:
«Практично однакову заробітну
плату отримали ... прибиральники, сторожі, двірники і висококваліфікований персонал – лікарі, медичні сестри, фельдшери,
юрисконсульти,
економісти,
бухгалтери». Як ілюстрацію, керівництво профспілки наводить
приклад:
- Лікарю-інфекціоністу без
категорії посадовий оклад визначається за 10-м тарифним

розрядом (2912 грн). Також лікар-інфекціоніст має право на
надбавку у зв’язку з шкідливими умовами праці в розмірі 15%
(436,80 грн). Разом – заробітна
плата у нього складе 3348,8 грн.
Сторожу посадовий оклад визначається за 1-м тарифним розрядом (1600 грн). Відповідно до
законодавства з 1 січня 2017 року
йому проводиться доплата до мінімальної заробітної плати (3200
грн.). У разі, якщо він працює цілодобово, то отримає доплату за
роботу в нічний час 35%. Тобто
сторож фактично отримає більше 4000 грн.
Аналогічна ситуація склалася
і в інших бюджетних сферах. Наприклад, за інформацією проф-

спілки працівників культури,
«... при встановленні мінімальної зарплати на рівні 3200 грн
не забезпечується диференціація міжтарифних коефіцієнтів».
В результаті, працівники 7-11
розрядів (художні керівники,
керівники колективів, акомпаніатори, настроювачі, клубні працівники та працівники училищ
культури, бухгалтери, завідувачі відділів та ін.) виявилися
найбільш низькооплачуваними.
Справа в тому, що всі ці фахівці
мають 3200, а прибиральниці і
сторожі, крім цієї гарантованої
мінімалки, отримують ще й різні
надбавки – за роботу в нічний
час, за використання дезінфікуючих засобів, тощо.
«Вишенькою» на цьому «торті» стало урізання деяких доплат
і надбавок у фахівців – для того,
щоб була можливість виплатити
підвищену мінімалку низькооплачуваним працівникам. В результаті, вони стали отримувати
навіть менше, ніж було до «підвищення».

Отримавши 3200 гривень замість бувших 1600 (насправді
– приблизно 2560 після вирахування податків), люди стали
більше купувати товарів, в яких
були змушені обмежувати себе
раніше (м’ясо, молочні продукти
та ін.). І при підвищеному попиті ціни на ці товари стали дуже
«підтягуватися» – тим більше,
що обмеження торговельних
надбавок на соціальні продукти
Кабмін скасував.
Підвищується вартість проїзду і тарифи ЖКГ – адже однією
з головних складових кожного
тарифу є заробітна плата працівників.
Не варто забувати і про те,
що нові зарплати вплинуть на
розрахунок субсидій – правда,
перерахують їх вже після поточного опалювального сезону.
Найбільші неприємності очікують тих, хто працює неофіційно
(а таких у нас – половина населення): при підрахунку субсидії
їм враховують дохід в розмірі
двох мінзарплат – зараз це буде
вже 6400 гривень. З таким «доходом» багато українців залишаться без субсидій, або ж ці
субсидії суттєво уріжуть.

Бідні стали
ще біднішими

Найважче стало тим простим
українцям, кого підвищення
мінзарплати не торкнулося – їм
доводиться жити зі старими доходами, але за новими цінами

і тарифами. В першу чергу під
удар потрапили пенсіонери, велика частина яких виживає на
пенсію до 1500 гривень. Адже
прожитковий мінімум, від якого
залежить мінімальна пенсія і всі
інші державні соцвиплати, підвищений лише на 10%. В результаті, пенсіонери на «підвищені»
1247 гривень (мінімальна пенсія)
навіть близько не можуть купити той набір продуктів, який
раніше могли купити за 1130
гривень.

Закриття бізнесу,
безробіття

Зростання мінімальної зарплати призвело до того, що підприємцям потрібно в два рази
більше платити податків з зарплати. Далеко не кожен бізнес,
особливо в регіонах, може собі
це дозволити – на сьогоднішній
день вже закрили свою справу
близько 250 тисяч фізичних осібпідприємців. Ті, що залишилися,
масово скорочують працівників,
переводять їх на неповний робочий день (0,5 або 0,75 ставки),
на договірні відносини (які взагалі не передбачають виплату
зарплати), або повністю йдуть
в «тінь». За прогнозами Нацбанку України, кількість безробітних
внаслідок підвищення «мінімалки» збільшиться в межах 650
тисяч – 1 мільйон чоловік.
«Також зростання мінзарплати прискорить скорочення
сільських вчителів і медиків через укрупнення шкіл і закриття
фельдшерських пунктів в селах.
За рахунок цього і піднімуть
зарплати залишившимся фахівцям.», – стверджує економіст
Олександр Охріменко.
Втім, на думку експертів,
більш-менш повно оцінити наслідки авантюрного, нічим не
обґрунтованого підвищення «мінімалки» можна буде тільки за
підсумками кварталу.
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“За правду і справедливість”

Три года прошло с тех пор, как нас расстреливали в центре Киева

Свідок історії

СУДЯТ НЕ УБИЙЦ,
СУДЯТ НЕБЕСНУЮ СОТНЮ!
За матеріалами:
Олена Стадник, «Цензор.НЕТ»
Было часов восемь утра 20
февраля 2014 года. Моя мама
ехала на работу. Водитель 191й маршрутки включил радио.
Диктор сообщил: “Спецподразделения сдаются. Переходят на сторону народа!”
Люди в маршрутке вскочили со
своих мест. Люди в маршрутке
аплодировали. Моя мама аплодировала. Чуть позднее она
увидела, что вереницей едут
скорые. Очень много скорых.
И поняла, что люди очень ошиблись, что-то непоправимое
таки случилось.
Три года прошло с тех пор, как
нас расстреливали в центре
Киева. И я решила поговорить
с родственниками погибших.
Зоя Кузьменко – мати
34-річного загиблого Максима Шимка, (Вінниця):
Може, хтось і вважає, що суди
– фарс. Але не я.
Весь світ бачить правду. По
відношенню до нашого Максима це точно не фарс. Нам відоме
прізвище людини, яка його вбила.
Першим убили – Саєнко. Другим – Арутюнян. Третій – мій
Максим. Четвертий – Сольчаник.
Ми були перші, кого допитували. Я їм сказала, що це вони
винні у війні. Що це їхнє боягузтво, їхня жадоба грошей, їхнє виконання злочинного наказу стало причиною війни.
Вони ж сміються. Вони ж не
покаялись. Вони не можуть
усвідомити.
Батько одного беркутівця кричав: “Я хочу знать правду. Я просто хочу знать правду!”. А йому
відповіли: “А чого ти до нас це
кричиш? У сина свого спитай –
він знає правду”.
Я дивилась на вбивства перших майданівців на Грушевського. Питала в Максима: “Невже їм не стане крові? Невже
вони ще вбиватимуть?” І він
відповів: “Мам, будуть. Вони так

запрограмовані.”
Колись на Майдані збиралося дуже багато людей, а на суди
приходять одиниці. Такі як Оля
Климко або козаки з 4-ї сотні.
Це ще по 20-му числу, а по 18-му
взагалі ніхто не йде, окрім поранених. Всім байдуже. Машини
їздять – а мій син же посеред цієї
дороги був убитий.
Максим був посвячений в козаки. Він був вільним козаком.
У нього скінчилась вахта на
Майдані. 14 лютого він повернувся додому, бо в батька 18 числа
був день народження. Йому треба було повертатись на Майдан
лише 22-го. Але він побачив новини, вийшов з-за столу і поїхав
на Майдан.
Чи я жалкую? Всі забули, в
якій країні ми жили. Ви – гарна дівчина, сподобались мєнту.
Вас зґвалтують і кинуть у лісі.
Або
спалять.
Бандитський
беспрєдєл. Терпіти? Такої країни,
як Україна, уже б не було. Нам
дали шанс поборотись за неї.
Надія Мельничук – мати
39-річного загиблого Володимира Мельничука (Київ):
Нам сообщили: завтра будет

рассматриваться дело сына.
Завтра вы должны прийти. Нашли видео, в котором видно, что
снайперы стреляли с верхней
баррикады. Видно, как перезаряжают оружие.
Мне приснился сон в ту ночь.
Во сне кто-то сказал: “Вот, второй человек от судьи – это убийца вашего сына”.
Я на суде повернулась к этому
человеку. Рассказала ему этот
сон. Я сказала: “Я не желаю тебе
смерти. И не желаю слез твоей
матери. Я не желаю этой муки
даже убийце моего сына”.
Сейчас нет ни ненависти, ни
злобы. Только мука одна: за что
вы убили моего ребенка?
Он не пил. Не курил. Не матерился. Он был без каски.
Без жилета. Только курточка и
фотоаппарат. Здоровый. Красивый. Молодой. Зачем в него
стрелять?
Много слайдов. Видео. Фотографий. Много. Очень много. Это
был четверг, и суд перенесли на
вторник.
Накануне второго заседания
мне снова приснилось – сидит
этот парень за решеткой и мне
говорят: “Вот, это он выстрелил”.

Той же ночью меня увезли в
больницу. В кардиологию.
Судят не убийц. Судят Небесную Сотню!
Я себе думаю: “Вот, докажут.
Вот – это убийца вашего сына.
Нате вам. Расстреливайте. Нет.
Нет. Нет. Там же мама! Там же
тоже отец!”
На следственном эксперименте, когда вызвали старшего
сына. Там были ребята, которые
видели, как падал Вова. У них
спрашивают: “А вы не видели,
куда пуля вылетела?”
Пуля девятимиллиметровая
была. Попала в щечку Вове. Раздробила спинной костный мозг.
Вылетела в шею. И пошла дальше, еще куда-то. Как можно было
этот вопрос задать? Не видели
ли, куда пуля полетела…
Приказа не было стрелять.
Может, кураж? Не стреляли же
уже. Он же погиб в 16:57! Стоял
на площадке при выходе из Октябрьского.
Он в этот момент со мной разговаривал по телефону. Сказал:
“Мама, садится солнышко”. Я услышала слово мама и он погиб.
Выстрел я не слышала. Только
уже сейчас – на видео слышу.

Я не верила, что его нет. Через
час-два уже знали, что его нет, но
мне сказали только под утро. Я
все верила, что он снова отвез
раненых в больницу и идет пешком домой.
Чехи, поляки, немцы, французы, израильтяне, китайцы – журналисты – все описывали эти события, все видели гибель Вовы.
Всем показываю фотографии.
А кто наоборот мне привозит
видео. Каждый раз встречаешь
нового человека, ведешь по местам – на Оболони памятный
камень, мемориальная доска на
доме, кладбище, Майдан. И все
время будто слышишь этот выстрел.
Как он страдал, когда первые
ребята погибли! В него же уже
стрелял снайпер на Грушевского.
Ему повезло. Он уклонился.
Он помогал – он спасал. Он
помогал вывозить раненых. По
квартирам их прятал.
Мучаю себя. Как я его не уберегла. Но он же взрослый человек!
Иногда мне кажется, что если
бы он не погиб на Майдане, он
бы погиб в АТО. Он не мог не
быть там, где были самые лучшие.
Но он 14 раз звонил – следствие подсчитало. Четырнадцать раз он звонил мне в последний день.
“Как там что? Что по телевизору?”
“Десять людей возле Михайловского! Мама, невозможно
смотреть! Мама, ищите флаги.
Ищите флаги, нельзя людей накрывать одеялами!”
Голос у него дрожал от боли:
“Такие ребята. Такие парни! Я не
могу! Я не могу!”
С Майдана звонил. И от Октябрьского: “Книги, книги! Шедевры истории. Все разбросано.
Кому их сдать?”
От Дома профсоюзов звонил:
“О, дружочек сидит”. Боже, какой еще дружочек? “Воробушек,
мама. Пережил дружочек Дом
Профсоюзов”. Сфотографировал
его. Есть у меня фотография воробушка теперь.
От “Украины” звонил: “Мама!
Забрали тело мальчика. Тут отец
был. Детей перестреляли! Одна
кровь кругом”. Это он Голоднюка
видел.
Увидел все. Сфотографировал.
Перестрадал за них. Переболел.
И сам вслед ушел за ними.
Может, они избранные?

О чем молчит телевизор

Блокада как инструмент давления
По материалам: Игорь Тышкевич,
аналитик Украинского Института Будущего, «Хвиля»

В разгар отопительного сезона начинается блокада железных дорог, ведущих
на неподконтрольные Киеву территории. Инициаторами акции являются ряд
депутатов Верховной Рады и «ветераны добробатов». Акция активно освещается СМИ в том числе телевидением, что очень важно для формирования общественного мнения. Согласно социологии Украинского института будущего
население получает информацию из телевизионных передач и слухов – это
два основных источника для «среднестатистического» украинца. Результат в
информационном поле получается чрезвычайно невыгодным для действующего президента.
Ни один канал не выступает с его позиций, а наиболее популярный ТСН как
будто передаёт «привет от Коломойского
за ПриватБанк»: акцентирует внимание на
моральной стороне блокады и при этом
подчёркивает возможные проблемы с
отоплением в будущем. «Интер», идущий
следом рассказывает о двурушничестве
власти и пугает энергетическим апокалип-

сисом. ТРК «Украина» пугает проблемами в
экономике, хотя разносит позиции Порошенко и митингующих.
Подача информации, тезисы немного
отличаются у каждого из СМИ, но все они
дают явный сигнал – власть обязана что-то
сделать иначе, мол, будет плохо.
Обыватель получает картинку из разных
источников, пересказывает знакомым

(вспоминаем второй по популярности и
первый по доверию источник информации). Страхи множатся, они диаметрально противоположны: для одних страшен
факт торговли, для других блокады. Но
всё население сходится в одном — власть
обязана что-то сделать иначе, мол, будет
плохо.
Чрезвычайно удачная информационная
атака. Население легко напугать малыми
запасами (всего на 40 дней) угля на ТЭЦ.
Население думать не привыкло и не понимает, что 40 дней — это середина апреля
– конец отопительного сезона. Не думает
так же о том, что генерация ТЭЦ — менее
40% от всей генерации электроэнергии. И
что из этого числа лишь 30% мощностей
работает на антраците. Таким образом,
от общей генерации даже при отсутствии
угля имеем 12% дефицит маневровых
мощностей. Что никак не является коллапсом — максимум отключения на 1-2 часа

в пиковые моменты потребления. Да
и то, если не будет компенсации от АЭС и
ГЭС. Последние, кстати, этой весной могут
нарастить генерацию – зима была снежная, недостатка воды в водохранилищах
явно не будет. Удивительно, что правительство не озвучивает эту информацию.
Может быть, из-за того, что отношения
между Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом ухудшились настолько,
что премьер не считает это нужным. А с
другой стороны, если президент захочет
убрать Гройсмана весной 2017-го, то таким
образом премьер передает «привет»?
В любом случае, все разговоры об «ужасах для населения» являются скорее сказкой для легковерных. Кому действительно
может стать хуже — владельцам активов в
угольной отрасли и металлургии. Прежде
всего, тому же Ринату Ахметову, чьи предприятия критически зависят от поставок
антрацита из ОРДЛО. Но президенту и правительству от этого не легче — любые действия в привычных рамках ведут к ухудшению ситуации.
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Вкусная еда – эффективный антистрессовый допинг

ДОМАШНІЙ КЛУБ

Полезные советы

КАК СНИМАТЬ СТРЕССЫ
Специалист рекомендует:

КРАСКИ
Психологи обнаружили, что раскрашивание картинок в течение двух-трех минут
в периоды повышенного стресса в пять
раз увеличивает вероятность завершения
работы в срок. То есть вы сможете не только пережить стресс, но и, возможно, создадите какой-нибудь шедевр.

СМЫТЬ КОНФЛИКТЫ И СТРЕССЫ

СЪЕСТЬ МОРОЖЕНОЕ

Справиться с эмоциональным негативом помогает 15-минутный душ. Встаньте
под теплые струи воды, чтобы они массировали голову и плечи. Вскоре вы почувствуете, как вода уносит с собой все ненужное.

27 ПРЕДМЕТОВ
Восточные практики учат: «Хотите избавиться от печали, передвиньте 27 предметов в доме». Считается, что это освобождает пространство для энергии, которая
сможет беспрепятственно скользить в
правильном направлении. Попробуйте
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ВЗМАХИ РУКАМИ
У многих людей стресс выражается в
том, что зажимаются, теряют эластичность
мышцы плечевого пояса, шеи и поясничнокрестцового отдела позвоночника – отсюда и головные боли, и боли в спине. Хорошую помощь в этом случае могут оказать
массаж или плавание. Дома и на работе
можно выполнять несложные упражнения
на расслабление: нужно вращать руками,
сгибать их в разные стороны, а еще делать
махи ногами.

16
17

Устанавливать ли
многозонные счетчики
электроэнергии?
За год количество украинцев, установившихтакие счетчики, увеличилось в 1,6 раза. Об этом заявляют в Нацкомиссии осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
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ЧАЙ С ГИБИСКУСОМ
При накоплении радикалов человек
испытывает чувство тревоги и панические состояния, характерные для стресса. Гибискус не дает радикалам концентрироваться, как бы разжижает их и
таким образом помогает снять стресс,
не делая вас вялыми.

Подумай
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Вотчина Бармалея. 4. И.о. сахара.
8. «Невелик ... у эксгибициониста» (современная скороговорка). 11. «Спасибо» официанту, передаваемое вручную.
12. Волчий фюрер. 13. Твердая деталь
мягкого места. 15. Мягкотелый молоток. 16. Атака зимы на осень. 19. Медицинское «просветительство». 20. В эту
страну хотел попасть Колумб, но промахнулся. 22. Простейшие бразды правления. 23. Мечтательный последователь
Томаса Мора. 27. Врач не для мужчин.
31. Борец за остроту ножей. 32. Всемогущая валюта. 33. От какого чувства в
потолок плюют? 34. Газетное сочинение.
35. Его учить – только портить. 36. Внутренний мир ватрушки. 37. Дерево, красившее Москву (песен.).

БЛЮДА
В ГОРШОЧКАХ

Устройте 30-секундную пробежку вверх
и вниз – это упражнение усилит приток
кислорода к каемчатым частям мозга, ответственным за управление эмоциональным стрессом.

МАССАЖ

Еще один простой способ сбросить
нервное напряжение и избежать стресса.
Нужно изо всех сил потереть ладони друг о
друга, пока они не станут горячими. Также
полезно хорошенько растереть уши. Так
вы сможете взбодриться и сосредоточиться на работе.

Вкусная еда – эффективный антистрессовый допинг. Сохранить хорошее настроение, снять стресс помогает жирная рыба,

данный метод и сами убедитесь, что он помогает мозгу переключиться, отвлечься от
проблем и отдохнуть.

Чтобы сохранить энергию, массируйте
по 30 секунд точки, находящиеся под носом, между бровями, под нижней губой и в
центре ладони.

ПОТЕРЕТЬ ЛАДОНИ

В течение рабочего дня, проведенного
перед монитором, мимическая мускулатура так напрягается, что голова становится
тяжелой и начинает болеть. Один из способов избежать стресса – расчесывание волос в течение 10-15 минут. Эта процедура
помогает «разогнать» кровь и расслабить
мышцы.

готовим сами

ЛЕСТНИЦА

в которой содержатся кислоты омега-3,
очень полезные для нервной системы.
Если не любите рыбу, съешьте мороженое
или банан. Эти продукты действуют не
хуже антидепрессантов.

РАСЧЕСКА

7

По вертикали:
1. Учебное пособие, которое «толкнул» Буратино. 2. То, что доктор прописал. 3. Женская прихоть. 5. Аксакал
по возрасту. 6. Макси-снегопад. 7. На
сцене – танец, на жаргоне – гонорея.
9. Кто исправляет «фефекты фикции»?
10. Простейшее приспособление для
раскочегаривания углей в самоваре.
14. Удачливый игрок, которому не должно
везти в любви. 15. Любое растение, у которого важны не «вершки», а «корешки».
17. Именно на него гонят икоту. 18. Способ
продать одну картофелину по цене килограмма. 21. Место, где леса обретают вторую жизнь. 24. Смертельно опасный знак,
присылаемый пиратами. 25. Пояс, делающий из живота тайну. 26. Линейка-кривляка. 27. Вкусовое ощущение, доминирующее
на свадьбе. 28. Спринтер среди собак.
29. Текучка у завистника. 30. Птица мощностью в три лошадиные силы.

Как быстро окупится
счетчик, если потребление электроэнергии составит*:
100 кВт/час в месяц – за
пять лет (экономия 21,25 грн
в месяц)
200 кВт/час в месяц – за
почти три года (экономия
42 гривны)
300 кВт/час в месяц – за
год и восемь месяцев (экономия 63 гривны)
400 кВт/час в месяц – за
год и три месяца (экономия
84 гривны)
500 кВт/час в месяц – за
11 месяцев (экономия 105
гривен в месяц)
*с учетом тарифов с 1
марта 2017-го и потребления по ночному тарифу 25%
электроэнергии.
К слову, больше всего
электроэнергии потребляют стиральная машина,
электрический чайник, микроволновая печь, электри-

ческий бойлер (если есть).
Если пользоваться этими
приборами в «ночное» время – двухзонный счетчик
окупится быстрее.
На что больше всего
тратим электроэнергии:
Холодильник: 30 кВт/час
за месяц
Микроволновка 5 кВт
(если пользоваться 10 минут ежедневно)
Стиральная машина: 18
кВт/час (если использовать
три часа в неделю)
Электрочайник: 11,25 кВт/
час (если ежедневно использовать 15 минут)
Телевизор: 9 кВт/час
(если каждый день смотреть ТВ по три часа)
Компьютер: 45 кВт/час
(пользоваться мощным компьютером по три часа в день)
Утюг: 6 кВт/час (использовать час в неделю)
Фен: 6,4 кВт/час (использовать час в неделю)

Горшочки с мясом,
фасолью и грибами
Ингредиенты: 500 г говядины (свинины,
баранины), 200 г фасоли, 300 г помидоров, 300 г
грибов, 200 г болгарского перца , 150 г лука ,
соль , перец , растительное масло
Приготовление: Фасоль замочить на
3-4 часа (лучше на ночь).Отварить фасоль до
готовности .
Лук мелко нарезать. Мясо нарезать небольшими кусочками.
Грибы нарезать небольшими ломтиками.
Перец очистить от семян, нарезать соломкой.
Помидоры нарезать кубиками.
На растительном масле обжарить лук. Добавить мясо, немного обжарить. Добавить грибы,
посолить, поперчить. Добавить перец, жарить
5 минут. Добавить помидоры, жарить 2-3 минуты.
В горшочки выложить немного мяса. На мясо
выложить фасоль. На фасоль выложить мясо.
Налить немного воды (около 50 мл).
Закрыть крышечкой. Поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение часа. Из указанного количества ингредиентов получается 5 средних горшочков, объемом 500 мл. При подаче посыпьте зеленью
– петрушкой, укропом, или зеленым луком.

Мясо с картофелем

Ингредиенты: картофель, мясо, специи,
болгарский перец, помидоры
Приготовление: Готовим поджарку из
лука, болгарского перца, помидоров и чеснока. Добавив немного горячей воды, тушим еще
минут 15. Не забываем все заправить специями
(по вкусу). Нарезаем не крупными кусочками
картофель и мясо, укладываем в горшочки и
заливаем нашей подливой. Если мясо слишком
постное, на дно горшочков можно положить
какой-нибудь жир, например, куриный. Разогреваем духовку до 180°-200°С и отправляем
в нее горшочки. Процесс запекания занимает
около 90 минут. За это время жидкость выкипает, картофель получается парным, а мясо
мягким и сочным. Те, кто предпочитает более
комфортное принятие пищи, могут выложить
содержимое горшочков на тарелку.

Охотничьи колбаски
с картофелем

Ингредиенты: картофель – 1 кг, охотничьи колбаски – 6 штук, репчатый лук – 2 штуки,
шампиньоны – 200 г, сметана – 1 стакан, бульон
– 700 мл, сладкая паприка – 1 ч. ложка, растительное масло, соль, перец горошком,, зелень,
лавровый лист по вкусу.
Приготовление: Картофель почистить,
нарезать небольшими кубиками и чуть обжарить в растительном масле.
Лук мелко порезать и обжарить вместе с грибами.
Колбаску порезать кружочками.
Класть в горшочки слоями: грибы с луком,
охотничьи колбаски, картофель.
Сметану смешать с бульоном, посолить, поперчить и залить в горшочки. Поставить в холодную духовку и готовить при температуре
150 °С около часа. Перед подачей посыпать
зеленью.

По вертикали:
1. Азбука. 2. Рецепт. 3. Каприз. 5. Старик. 6. Лавина. 7. Трепак. 9. Логопед. 10. Сапог. 14. Картежник.
15. Корнеплод. 17. Федот. 18. Чипсы. 21. Стройка. 24. Метка. 25. Корсет. 26. Лекало. 27. Горько.
28. Гончая. 29. Слюнки. 30. Тройка.
ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Африка. 4. Ксилит. 8. Бицепс. 11. Чаевые. 12. Вожак. 13. Копчик. 15. Киянка. 16. Заморозок.
19. Рентген. 20. Индия. 22. Вожжи. 23. Утопист. 27. Гинеколог. 31. Оселок. 32. Доллар. 33. Скука.
34. Статья. 35. Ученый. 36. Творог. 37. Рябина.
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“За правду і справедливість”

Человек на Земле не знает о существовании космических соседей,
потому что ещё недостаточно развит, и встречаться с ними не готов...

Х-файлы

Загадки Земли:

технологиИ
древних
Последняя ежегодная всемирная лондонская конференция, собравшая археологов и ученых, занимающихся исследованиями цивилизаций древности,
подводит к невероятному выводу
о том, что древнейшие цивилизации Земли владели парадоксальными знаниями и технологиями.

Что умели
наши предки

Доказательством
высокого
интеллекта предков человеческой цивилизации служат древние черепа людей, найденные на
территории Украины в 1966 году.
Их углеродный анализ показал,
что возраст находки составляет десять тысяч
лет. Но удивительным
оказалось наличие на
лобной кости древнего
человека отверстия, полученного в результате
явного
сложнейшего
операционного вмешательства – прижизненной трепанации черепа.
А вот еще пример: в
далеком 1976 году советские археологи в Закавказье в поисках следов скифской культуры вдруг находят
настоящий древний египетский
папирус с иероглифами, описывающими тайны жизни и смерти. На истлевшем носителе содержалась древняя информация
о двух цилиндрах.
Лунный и солнечный цилиндры были изготовлены специально для фараона. Поражает
описываемая технология их
изготовления из цинка и меди,
а внутреннее вещество, наполнявшее цилиндры, обладало, согласно описаниям, огромной силой исцеления. Оно действовало
на биополе человека, регулируя
его давление, пульс и работу
жизненно важных функций организма.
По другой научной версии,
таинственные цилиндры представляли собой электрические
приборы для передачи импульсов на больные места человека.
Это древнее устройство напоминало современную медицинскую процедуру – электрофорез,
и служило для исцеления фараона. Парадокс, в Древнем Египте
впервые создали аналог электрической батарейки и умели
получать слабые электрические
импульсы тока для медицинских целей. А похожий артефакт
из Древнего Ирака уже имеет и
собственное название – «багдадская батарейка».
В наше время археологи продолжают находить странные
артефакты, свидетельствующие
о том, что в древние времена на

поль зов ания
эфирной энергии. Согласно
описанной легенде, во время
этой
жестокой
войны использовались даже лазерный луч и смертельное
(возможно ядерное) оружие высших богов.

Диски из яшмы
племени Дропа

Земле разразилась катастрофическая мировая ядерная война с
применением высочайших научных технологий. Разразившаяся
катастрофа уничтожила высокоразвитые цивилизации, города и
почти убила всё живое на планете. В мифологии Древнего мира
произошедшее событие описывается как война богов.
Обратим внимание, что первые летательные аппараты – виманы были придуманы в древней
Индии. В старинном индийском
писании «Махабхарата» рассказывается, как однажды жители
древнего индийского высокоразвитого города Дварака были атакованы с воздуха этими боевыми
летательными колесницами и
они испускали на землю сплошной огненный дождь. А в текстах
древнего индийского писания
«Бхагавата пурана» на санскрите
говорится, что виманы перемещались в воздушном пространстве скорее мысли за счет ис-

Мир узнал, что существуют
так называемые диски дропа в
1937 году благодаря китайскому
археологу Чи Пу Тэю. Именно он
организовал научную экспедицию в труднодоступный район.
На горном плато исследователи
нашли массовое захоронение.
В могилах лежали человекоподобные существа. Их рост едва
превышал метр, а черепа имели
очень большие размеры. Всего
было найдено 716 останков непонятных существ.
Рядом с каждым телом находился тонкий каменный диск.
Его толщина не превышала 1
см, а диметр равнялся 30 см. В
центре диска имелось круглое
отверстие диаметром 5 см. От
отверстия отходил неглубокий
желоб. Он опоясывал поверхность диска по спирали и заканчивался у края. На боковых
сторонах желоба очень чётко
просматривались непонятные
знаки, очень похожие на иероглифы. Они даже отдалённо не
напоминали китайские. Без сомнения это был какой-то неизвестный язык.
Диски дропа доставили в Пекин и провели им химический
анализ. К удивлению всех он
показал высокое содержание
кобальта. Этот металл в чистом
виде был выделен из минералов только в 1735 году. Диски
же на вид имели гораздо более
древний возраст. Поразили исследователей и показания осциллографа. Он зафиксировал
электрические сигналы с высокой амплитудой. Что являлось
их источником – было абсолютно непонятно.
Изучением таинственных дисков вплотную занялся профессор
Цум Ум Нуй. Долгих 20 лет он пытался раскрыть тайну загадочных

газета захисту інтересів громадян
№ 8 (12)
22 лютого 2017 року
Матеріали друкуються
мовою оригіналу

Засновник: Політична партія "За правду і справедливість"
Видається: з грудня 2016 року
Видавець: Політична партія "За правду і справедливість"
Поштова адреса: 18002, м. Черкаси,
вул. Байди Вишнивецького, 32-а
E-mail: np@uch.net
Телефон редакції: 0472-320-111

Свідоцтво про реєстрацію:
КВ № 22389-12289Р від 22.11.2016 року,
видане Державним комітетом телебачення і радіомовлення України
передплатний індекс вартість передплати
10,28 грн.
на місяць

60003

надписей, нанесённых на боковые
стороны желобов. В 1962 году он
заявил, что расшифровал таинственные письмена пришельцев.
Учёный издал книгу под интригующим названием «Древние записи инопланетян, прилетевших 12
тысяч лет назад на космическом
корабле на Землю».
Книгу читатели так и не увидели. На неё был наложен строжайший запрет. Цум Ум Нуй в
знак протеста уехал в Японию,
где и умер в 1964 году от неизвестной болезни. Правда, он
успел передать несколько экземпляров рукописи своим друзьям.
Те распространили их среди исследователей. Поэтому в наши
дни известно, что хотел донести
до человеческой цивилизации
китайский профессор.
Записи на дисках дропа рассказывали об истории пришельцев. Прилетели они с далёкой
планеты в созвездии Сириус.
Корабль инопланетян сломался и
совершил вынужденную посадку
в горной местности. Это был район обитания племени кхам. Древние люди с ужасом попрятались
в пещерах, когда космическая
громада опустилась на землю.
Дропа дали понять землянам, что
прилетели они с миром и не причинят никому вреда.
Осмотрев повреждения корабля, пришельцы поняли, что
не смогут устранить неисправности. Они вынуждены были
остаться на новой для них планете и приспособиться к жизни
на ней. Дикому племени они
привили кое-какие знания, но по
прошествию тысячелетий сами
растеряли и забыли прогрессивные технологии.
Книга Цум Ум Нуя вызвала
огромный интерес в Западной
Европе. Естественно, нашлось немало исследователей, пожелавших увидеть загадочные диски и
побывать в том месте, где было
найдено массовое захоронение.
Но все карты спутала культурная
революция (1965-1976).
Многие диски дропа непонятным образом пропали. Другие
оказались в хранилищах различных музеев. Исследователям
из Европы в начале 70-х годов с
большим трудом удалось найти
и сфотографировать два диска
в одном из музеев. Они совпа-

дали по описанию с теми, о которых рассказывал Цум Ум Нуй.
Имелись на них и борозды. Но их
края очень сильно искрошились
и разрушились, поэтому загадочные письмена были практически неразличимы.
В конце XX века уже другие
европейские исследователи посетили этот музей. Но дисков не
нашли. Не смогли они побеседовать и с теми сотрудниками,
которые работали в штате почти
30 лет назад. Все те люди давно
уволились. Новый же персонал
ничего о загадочных дисках не
знал или не хотел говорить. Но
исследователям повезло. В библиотеке музея, рассматривая
книги по археологии, они обнаружили в одной из них чертёж
одного из злополучных дисков.
Больше никаких следов бесценных артефактов отыскать не
удалось.

Мудрецы цивилизации
Месопотамии

В современном научном
мире самой древней считалась шумерская человеческая
цивилизация в Месопотамии,
существовавшая более пяти тысяч лет тому назад. Откуда она
появилась сразу с развитыми
науками, письменностью, сложным счетом и своей системой
исчисления, календарем, законодательством, медициной,
совершенными технологиями и
сложными механизмами, а спустя всего две тысячи лет также
внезапно исчезла, историкам
до сих пор не ясно. На глиняных
табличках древних шумеров
указывается, что все свои знания они получили от небесных
богов, которых они называли
анунаками. Шумеры изображали на своих фресках летательные машины богов с крыльями
и хвостом, и описывали струи
пламени, вылетающие из этих
небесных кораблей.
Но зачем высшим космическим цивилизациям надо было
передавать свои знания людям
с низким уровнем развития. Возможно, это происходит каждый
раз с зарождением нового витка
человеческой эволюции. Земные
цивилизации дискретны, конечны. Одна цивилизация приходит
на смену другой, достигшей пика
своего расцвета с развитыми
высокими технологиями, которые и приводят её к закату и исчезновению.
Получая все больше и больше
знаний, у человечества с течением времени меняется картина
мира. Так, аборигены Америки
раньше считали, что они одни на
этой планете и не представляли,
что есть такие же двуногие высокоразвитые существа в Евразии,
Австралии, Африке, на других
континентах. А после открытия
Америки начался обмен опытом, технологиями, культурами.
Может сейчас Человек на Земле
так же не знает о существовании
космических соседей, потому
что ещё недостаточно развит,
и встречаться с ними не готов,
пока законы Космоса остаются
для него загадкой.
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