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Офіційний сайт політичної партії Олександра Мороза
“За правду і справедливість”

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

За правду і справедливість

Редакція

e-mail: np@uch.net,

телефон 0472-320-111

Щоб підписатися на YouTube каналі потрібно виконати наступні дії:

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.

Это День Победы

Чем дальше от Победы, и чем меньше
остается в живых участников тех
событий – тем больше наглеют
продажные историки, журналисты,
«общественные деятели» и их
политические заказчики.

Стор. 2

Хрін редьки не солодший

Шановні співвітчизники!
9 травня 1945 року закінчилася Велика Вітчизняна
війна – найкривавіша війна в історії земної цивілізації. Ціною незліченних жертв народи Європи і світу
звільнилися від фашизму, сподіваючись, що ніколи
вже ця коричнева чума не загрожуватиме людству.

ПЕРЕДПЛАТА

Народ України – один із тих, хто поніс найстрашніші втрати в тій війні. Наші батьки, діди і прадіди продемонстрували
взірець, як боронити свою землю від загарбників.
Тож вклонімося пам’яті солдатів – відомих і безіменних,
хто не повернувся з ратного поля, і тих, хто згодом помер від
отриманих тяжких ран. Скажімо слова щирої подяки всім тим,
хто доживає свого віку з важкими фізичними ранами і незагойним душевним болем. Схилимо голови перед подвигом
співвітчизників, що кували перемогу на полях і в заводських
цехах, віддаймо шану дітям війни – Перемога на всіх одна!
ЩОТИЖНЕВИК
НА 8 СТОРІНКАХ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС

60003

Їхній приклад особливо вагомий тепер, коли вже не гітлерівські нацисти, а новий лукавий і підступний ворог посягає на нашу землю, ставлячи під сумнів священне право
народу України на свою свободу і незалежність. Нелегка
доля наших славних предків зобов’язує сьогодні кожного
із нас зробити все, щоб захистити рідну Вітчизну, аби їхні
безприкладні жертви не стали марними.
Сердечно вітаємо зі святом Перемоги!
Хай вічно живе пам’ять про воїнів – визволителів світу
від фашизму!
Нехай у нашій єдиній, демократичній, незалежній Україні завжди будуть мир, злагода, добробут і благополуччя!
Політвиконком політичної партії
Олександра Мороза
“За правду і справедливість”

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
на 1 місяць 10,28 грн.+0,95 грн. послуги пошти
на 3 місяці
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30,84 грн.+2,15 грн. послуги пошти

на 6 місяців 61,68 грн.+2,60 грн. послуги пошти

(0472)

32-01-11

ТИЧНА ІДЕЯ!

ЦІАЛІС
ДО ТИХ, КОМУ НЕ БАЙДУЖА СО

андра МОРОЗА
вало політичну партію Олекс
ь”.
“За правду і справедливіст

тво юстиції зареєстру
19 серпня 2016 року Міністерс
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

Можна з упевненістю констатувати: з
2014 року в Україні фактично діє один і
той же уряд, а заміна прем'єр-міністра по
суті нічого не вирішила.

В ожидании "доброго барина"

Как известно, одной из главных причин
нашей удручающей бедности является
крайне низкая оплата труда. Этим
объясняется и позорный уровень жизни.

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

098-898-85-83
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
098-025-22-47
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 097-343-05-26
Чернівецька 067-576-57-63
Чернігівська 068-235-95-89
м.Чернігів 050-935-84-26
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“За правду і справидливість”

Вітчизна

В последние годы многие наши СМИ охватила какая-то мания: глумиться над победой своего
народа, злорадствовать над его неисчислимыми потерями в годы войны.
Бездарно начали войну

Александр Полуянов
Чем дальше от Победы, и чем меньше
остается в живых участников тех событий
– тем больше наглеют продажные историки, журналисты, «общественные деятели» и их политические заказчики. Ярким
примером тому стала так называемая декоммунизация, когда под видом борьбы
с «наследием тоталитарного прошлого»
происходит настоящее глумление над
всей нашей историей, в том числе и над
великой Победой нашего народа.
В связи с этим партия Александра Мороза “За правду и справедливость” считает
необходимым вновь и вновь напоминать
правду о той войне.

Новый порядок

В последние годы многие наши СМИ охватила какая-то мания: глумиться над победой своего народа, злорадствовать над его
неисчислимыми потерями в годы войны.
Большей частью это делается от скудоумия,
однако в ряде случаев определенно просматривается социальный заказ – в соответствии с указаниями местных и зарубежных
«кукловодов». Среди этого потока лжи и
фальсификаций уже слышны осторожные
высказывания о том, что, может быть, было
бы лучше, если бы тогда победила Германия. Дескать, цивилизованная нация принесла бы нам европейскую культуру и мы бы
уже тогда добились вожделенной евроинтеграции («пили бы баварское пиво»).
А в том, что оккупанты сжигали села и
массово уничтожали мирное население –
виноваты… красные партизаны. Дескать,
если бы не их боевые действия и диверсии,
то жили бы украинцы с немцами душа в
душу.
Между тем, уже давно не является тайной план германского руководства «Ост».
Согласно этому документу, на оккупированной территории Советского Союза, в
том числе в Украине, физическому уничтожению подлежали десятки миллионов
мирных жителей – для последующего заселения «освобожденных» земель немецкими
колонистами. Впрочем, предоставим слово
самим главарям фашистского рейха:
Гитлер: «Если мы хотим создать нашу великую германскую империю, мы должны,
прежде всего, вытеснить и истребить славянские народы – русских, поляков, чехов,
словаков, болгар, украинцев, белорусов.
Нет никаких причин не сделать этого».
Гиммлер: «Нашей задачей является не
германизировать Восток в старом смысле
этого слова, а добиваться того, чтобы на
Востоке жили люди только действительно
немецкой, германской крови».
Борман: «Украина для немцев будет раем
земным. Все туземное славянское население нужно полностью выселить. В той мере,
в которой славяне нам не нужны, они будут
вымирать. Поэтому проведение прививок и
медицинское обслуживание со стороны немцев является излишним. Размножение славян нежелательно… Образование опасно».

Победили союзники

Еще один затасканный миф, который все
чаще извлекается на свет Божий, состоит в

Это
День Победы
том, будто союзники нанесли немцам урон
больший, чем Красная Армия. Судите сами.
На советско-германском фронте с июня
1941 до середины 1944 (когда открылся второй фронт) одновременно сражались от
190 до 270 дивизий противника (немцев и
их союзников). Против англо-американских
войск действовало в Северной Африке от 9
до 20, в Италии – от 7 до 26 немецких дивизий.
В те годы советский посол в Великобритании И.М. Майский сообщал в НКИД
(народный комиссариат иностранных дел):
«Американцы и англичане перекидываются
вторым фронтом в Европе, как мячом: когда
Рузвельт соглашался на второй фронт в 1942
году, то возражал Черчилль, а теперь, когда Черчилль высказался за второй фронт в
1943 году, возражает Рузвельт. По существу,
у обоих доминирует одна и та же идея «легкой войны».
Но и после открытия второго фронта к
15 апреля 1945 года соотношение сил радикально не изменилось: против Красной
Армии сражалось 214 дивизий (в том числе
34 танковых и 15 моторизованных) и 14 бригад, а англо-американским войскам противостояло всего 60 немецких дивизий (в том
числе 5 танковых).
Уже мало кто помнит, что одновременно
с операцией «Оверлорд» (высадка союзников во Франции), началась и операция
«Багратион» в Белоруссии, которая была в
несколько раз значительнее как по масштабам задействованных сил и средств, так и
по урону, нанесенному Германии. Именно
поэтому Гитлер в срочном порядке перебросил свои отборные резервы из Западной
Европы на Восток, что и спасло англо-американские войска от полноценного знакомства с германской военной машиной (в том
числе и от элитных бронетанковых дивизий
«Пантер»).
Кстати, в Западной Европе у союзников

было трехкратное превосходство перед немцами в людях (1,5 млн против 560 тыс.) и
подавляющее – в технике. В это же самое
время (июнь 1944-го) на советско-германском фронте было сконцентрировано 4,5
млн наиболее боеспособных немецких
войск, с которыми сражались 6,5 млн советских солдат (соотношение 1:1,4). И несмотря
на это, в январе 1945 года американцы с англичанами упросили Сталина досрочно начать Висло-Одерскую наступательную операцию, благодаря чему и избежали полного
разгрома своих войск в Арденнах.
На Восточном фронте противник потерял
607 дивизий, 75% всей военной техники –
авиации, артиллерии и танков. Из 13,6 млн
человек убитых, раненых и пленных фашистская Германия потеряла на советскогерманском фронте 10 млн человек.
Вот лишь несколько высказываний самих
руководителей союзных государств и армий о подлинных победителях фашистской
Германии:
Рузвельт: «С точки зрения большой стратегии трудно уйти от того очевидного факта, что русские армии уничтожают больше
солдат и вооружений противника, чем все
остальные 25 государств Объединенных наций вместе взятые».
Черчилль: «Будущие поколения признают свой долг перед Красной Армией так же
безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть свидетелями этих
великолепных побед… Именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины».
Эйзенхауэр: (верховный главнокомандующий союзными войсками): «Мы все – и я, и
мои подчиненные, и генералы, буквально затаив дыхание следили за победным маршем
советских войск под командованием Жукова. Мы знали, что Жуков шутить не любит.
Русским принадлежит пальма первенства в
принуждении нацистов к капитуляции».

Черкаси. Пагорб Слави
На вершині Замкової гори в Черкасах п’ятдесят років тому був збудований Пагорб Слави, а в 1975 році реконструйований у Меморіальний комплекс "Батьківщина-Мати".
Це є і має бути для нащадків
визначним пам’ятником, який увічнює пам'ять про полеглих воїнів
у боях за Черкаси та черкащан, які
загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни 1941 – 45 років.
У 1974 році проектувальникам
Черкаського філіалу інституту
«Дніпроцивільпромбуд» було доручено створити меморіальний
комплекс на честь загиблих та
живих героїв війни проти німецько – фашистських загарбників.
На вершину пагорба, де поховано майже тисячу воїнів, ведуть

тераси, а його частину обрамлює гранітна стіна з викарбуваними іменами тих, які полягли у
боях за Черкаси та 5 бронзових
барельєфів, що розповідають
про тяжкі часи війни.
На першому –
зображено
ополченців 1941 року, на другому
– бій з фашистами. В центрі барельєфа – постать молодого бійця,
який, вражений кулею, падає у
пшеницю. На третьому барельєфі
показана багнетна атака радянських воїнів, на четвертому – як
у вбитого прапороносця товариш

підхоплює прапор. На п'ятому –
увічнені представники всіх родів
військ Радянської Армії.
Також тут поховані Герої Радянського Союзу: Петро Битюцький, Володимир Молотков,
Валентин Поднєвич , Іван Онопрієнко, Федір Лазарєв, Степан
Чалов.
Авторами проекту меморіального комплексу були скульптори Г. Н. Кальченко (народна
художниця УРСР, заслужений діяч
мистецтв УРСР, лауреат Державної
премії УРСР імені Т. Г. Шевченка), Е.
М. Кунцевич (співавтор, заслужений
діяч мистецтв УРСР) та Б. П. Микитенко, архітектори А. Ф. Ігнащенко
та О. С. Ренькас.

Трагическое начало войны – это вообще
любимый конек продажных горе-историков, которые буквально смакуют факты о
панике, пленных, дезертирах и просчетах
командования Красной Армии. Некоторые
договорились до того, что Советский Союз,
дескать, «бездарно» выиграл войну – вопреки плохой выучке солдат, бесталанным
военачальникам и неумелому руководству. А победили, мол, только благодаря
заслонам НКВД, которые встречали огнем
деморализованные части Красной Армии, в
панике бежавшие от немцев.
Здесь уместно привести изречения тех, кто
не по лживым измышлениям или заказным
домыслам, а на практике, на «собственной
шкуре» мог оценить все качества Красной
Армии. Например, высказывание крупнейшего стратега германского вермахта, генерал-полковника Гудериана, который писал в
1943 году: «Русский солдат всегда отличался
особым упорством и твердостью характера. Они не теряли присутствия духа даже
в труднейшей обстановке 1941 года. Следует воспитывать в немецких солдатах такую
же твердость и упорство. Несерьезность в
этой области может привести к ужасным
последствиям… Во второй мировой войне
стало очевидным, что советское верховное
командование обладает высокими способностями в области стратегии. Было бы правильно и в дальнейшем ожидать от советских командиров и войск высокой боевой
подготовки и высокого морального духа, и
обеспечить хотя бы равноценную подготовку собственных офицеров и солдат».
Иначе говоря, Гудериан призывал стремиться к тому, чтобы немецкие солдаты
и офицеры были хотя бы не хуже советских. Попутно заметим, что под понятием
«русские» иностранцы подразумевали
всю многонациональную Красную Армию,
включая высшее командование. Это и
блистательный военачальник генерал-полковник И.Д. Черняховский (еврей), и маршал Баграмян (армянин), и маршал Рокоссовский (поляк) и многие другие.
А неудачное начало войны во многом
было определено разницей в военнопромышленных потенциалах СССР и Германии. К началу войны Советский Союз вместе
с США по уровню экономического развития
занимали второе-третье места в мире после
нацистской Германии, которая стремительно наращивала мощь за счет захваченных
стран. На ее экономику работало свыше 300
миллионов европейцев из оккупированных
или союзных государств. К примеру, более
двух миллионов автомобилей, 140 тысяч артиллерийских орудий выпустили для немцев
французы, а каждый седьмой танк — чехи
на заводах «Шкода». И вся эта колоссальная
военно-промышленная машина была брошена в 1941 году против СССР. Поэтому списывать
неудачи и поражения первого периода войны
только на просчеты советского руководства
(они, конечно же, были) — глупо: Германия
тогда имела гораздо больше людских, материально-технических и экономических ресурсов, чем СССР. Однако в неимоверно тяжелых
условиях СССР к 1943 году догнал Германию по
основным показателям военно-техническо-
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Можна з упевненістю констатувати: з 2014 року і по нинішній день в Україні фактично діє
один і той же уряд, а заміна прем'єр-міністра по суті нічого не змінила
го производства, что сразу же отразилось на
всем ходе войны.
Кстати, тем же «историкам» нелишне
напомнить, что Европа сдалась немцам за
считанные дни: Дания – за сутки, Голландия
– за пять, Франция (имея вполне сопоставимую по силам армию) – за 44 дня, Норвегия
– за 63, Польша – за две недели.

Выстояли благодаря ленд-лизу

К 18 ноября 1941 года (то есть к исходу пятого месяца войны) СССР получил поставок
всего на 41 миллион долларов вместо 145
обещанных. Таким образом, в самый тяжелый
и трагический период войны помощь союзников была настолько несущественной, что ею
можно практически пренебречь. Более того,
вплоть до 11 июня 1942 года за эту «помощь»
Советский Союз расплачивался исключительно золотом, и только после указанной даты начался настоящий ленд-лиз – поставки взаймы
или в аренду. Всего же за годы войны поставки
снаряжения и материалов составили около 4%
от использованных Советским Союзом в войне объемов продукции.
При этом мало кто знает об «обратном
ленд-лизе». В 1942-1945 г.г. советские суда
Дальневосточного
морского
пароходства доставили в США 8000 тонн свинца
из Бирмы, 8000 тонн олова из Малайзии,
13000 тонн джута из Индии, 19000 тонн
продовольствия из Австралии и массу других стратегических грузов. Напомним, что в
те годы в указанных регионах безраздельно
хозяйничала японская военщина.
Это далеко не все мифы о той войне, но ни
один из них при добросовестном научном
рассмотрении не выдерживает даже самой
элементарной критики.

Вместо послесловия

Поздравляя с Победой ветеранов, мы также
произносим слова благодарности и признания
всем, кто пережил эти страшные годы. Работникам тыла, которые в тяжелейших условиях
смогли обеспечить армию всем необходимым.
Детям войны, пережившим ужасы бомбежек
и оккупации, раннее сиротство, голод и лишения, а затем участвовавшим в восстановлении
разрушенного хозяйства.
Немецко-фашистские захватчики за годы
войны разрушили сотни городов, свыше
70 тысяч сел и деревень, оставив без крова около 25 млн человек. Они уничтожили
32 тысячи промышленных предприятий,
65 тыс. км железных дорог, разгромили 98
тысяч колхозов, 1876 совхозов и 2890 МТС.
Тогда американцы прогнозировали, что для
восстановления всего разрушенного советскому народу потребуется 25 лет, однако
наши люди справились в рекордно короткие
сроки – всего за одну пятилетку.
Сегодня олигархические власти Украины
вновь уничтожают экономический потенциал страны, что влечет тотальное обнищание
и ускоренное вымирание населения. Невольно вспоминаются слова Мартина Бормана: «В той мере, в которой славяне нам не
нужны, они будут вымирать. Поэтому проведение прививок и медицинское обслуживание со стороны немцев является излишним. Размножение славян нежелательно…».
Поневоле задумаешься.

РЕКВИЕМ
(ВЕЧНАЯ СЛАВА
ГЕРОЯМ...)

Отрывок из поэмы
Роберта Рождественского
(1962 г.)

Резонанс

Хрін редьки
не солодший
Якого "досягнення" домігся
Гройсман за рік свого правління?

Памяти наших отцов и старших братьев, памяти вечно
молодых солдат и офицеров
Советской Армии, павших на
фронтах Великой Отечественной войны…
Помните!
Через века, через года —
помните!
О тех,
кто уже не придет никогда,—
помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти павших
будьте достойны!
Вечно достойны!
Хлебом и песней,
мечтой и стихами,
жизнью просторной,
каждой секундой,
каждым дыханьем
будьте достойны!
Люди!
Покуда сердца стучатся,—
помните!
Какою ценой
завоевано счастье,—
пожалуйста, помните!
Песню свою
отправляя в полет,—
помните!
О тех,
кто уже никогда не споет,—
помните!
Детям своим расскажите о них,
чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них,
чтобы тоже запомнили!
Во все времена бессмертной
земли –
помните!
К мерцающим звездам
ведя корабли, о погибших помните!
Встречайте трепетную весну,
люди Земли!
Убейте войну, прокляните
войну,
люди Земли!
Мечту пронесите через года
и жизнью наполните!..
Но о тех,
кто уже не придет никогда,—
заклинаю, помните!

Пам'ять серця
Сімдесят п’ять років тому, 29 травня 1942 року на околиці міста Монастирище на Черкащині, в Поперечному Яру німецько-фашистськими нелюдами
страчено 6066 немічних стариків, жінок з немовлятами і малолітніх дітей.

ПАМ'ЯТАЙМО!

Дорогі земляки, пам’ятаю той май,
Там густий над могилами журиться гай,
А тоді там було чисте поле і яр…
Та ще зойки і плач, і вогонь яничар,
Що пригнали людей.
Світла, літня пора…
Тут знайшли вічний сон матері, дітвора –
В чистім полі за містом, в Поперечнім Яру…
Я боявся подумать, що від кулі помру…
Мама нас вберегла у трагічний той рік,
Наша матінка там залишилась навік,
Та вона в моїм серці, мій святий оберіг,
Все життя я про неї світлу пам'ять беріг.
Кожен рік йшов до неї, мов бачив сліди,
(Шкода, нині не зможу добратись туди).

“За правду і справидливість”

Але вірю, там стежка уже навіки,
Бо живуть незабутні мої земляки,
Пам'ять кличе у гай – до могил. А затим,
Це не вбитим потрібно, а людям живим!
Пам'ять в нас проростає, і веде нас туди,
Де я мамі (й не тільки) деревця посадив.
Проминули роки, а здається, що мить…
Та від спогадів досі в мене серце болить.
А ще з того, що бачу, тому словом незлим
Закликаю:
- Достойними будьмо сльози
І дитини, що в розпачі маму зове,
І людей, в котрих пам'ять і совість живе.
М.Камінський, , 2017 рік

Олександр Градов
Не таємниця, що головним підсумком прем'єрства Арсенія Яценюка стала загальна ненависть і презирство до нього з боку
простого народу. Причому, ці почуття значною мірою поширюються і на керовану ним політичну силу – "Народний фронт".
Після того, як уряд очолив Володимир Гройсман, багато хто
очікував хоч якесь зрушення на краще – але знову жорстоко
прорахувався.

Не зміни, а зміна
декорацій
"Ганьба всім тим, хто за 24
роки не домігся того, щоб
дати людям можливість жити
по-людськи ... Я вам покажу,
що таке управління державою!", – пафосно заявив рік
тому Гройсман при вступі на
посаду глави уряду. Тоді всім
хотілося вірити, що "кошмарний сон" правління Яценюка
позаду, і попереду нарешті
замаячило
довгоочікуване
світле майбутнє, за яке люди
мерзли, страждали і гинули
на Майдані.
Однак зараз уже можна з
упевненістю констатувати: з
2014 року і по нинішній день
в Україні фактично діє один і
той же уряд, а заміна прем'єрміністра по суті нічого не змінила. Втім, цього й слід було
очікувати – якщо врахувати,
що уряд формують ті ж самі
парламентські сили. Кабмін
Гройсмана став вірним продовжувачем політики Яценюка,
яка орієнтована насамперед
на виконання антинародних
вимог міжнародного капіталу
і МВФ, лобіювання "наближених до імператора" бізнесгруп, а також підтримку енергетичних монополій – через
нескінченне, нічим не обгрунтоване зростання тарифів на
їхні послуги.
Судячи зі слів експертів, від
Гройсмана з самого початку
не варто було очікувати якихось проривів в силу чисто
суб'єктивних факторів. Як то
кажуть, не всі дерева ростуть
до неба і не кожна кухарка
може керувати державою.
Можливо, Володимир Борисович непогано справлявся з
обов'язками директора ринку, може навіть він був цілком
пристойним мером Вінниці,
але крісло голови Кабміну – це явно не його рівень.
У таких випадках в народі
кажуть: "Каждый сверчок –
знай свой шесток", і " Не по
Сеньке шапка ".

- Гройсман розбирається
в дуже невеликому переліку
питань, тому в його роботі спостерігається серйозне
"просідання" по багатьох напрямках. Це і соціальна політика, інформаційна політика,
інфраструктура, не кажучи
вже про економіку. Його ініціатива підвищити мінімальні зарплати до 3200 гривень
призвела лише до зростання
інфляції, – зазначив філософ
і політичний експерт Сергій
Дацюк.
- Я не бачу жодного досягнення Гройсмана та його
Кабміну. Крім, хіба що, підняття мінімальної заробітної
плати до 3,2 тисяч гривень.
Та й це підняття "мінімалки"
стало фейковим, так як люди
більше отримувати не стали,
а ось базу оподаткування для
підприємців збільшили... За
минулий період уряд Гройсмана працював без будьякої економічної програми, і
цьому є дуже проста причина.
Адже Кабінет міністрів сформований з людей Президента і
представників різних олігархів,
і кожен тягнув ковдру на свій
бік. А прем'єр був надто залежний як від Президента, так
і від парламентських розкладів
політичних сил, – підкреслив
економіст Всеволод Степанюк.

Куди не кинь –
усюди клин

А оскільки немає ніяких підстав розглядати період "правління" Гройсмана як самостійне явище, то оцінимо його в
загальному контексті: чого ж
насправді домоглася влада
України в період з 2014-го по
2017-й роки?
Почнемо з того, що до кінця
2016 року ВВП України склав
трохи більше 90 млрд доларів, тоді як в 2013 році він
становив 183 млрд доларів.
З огляду на цей катастрофічний спад в 2 рази, зростання
ВВП України на 2,2% в 2016
році, який в уряді поспішили
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назвати "макроекономічною
стабілізацією", насправді є
консервацією кризи, розрухи
і відсталості.
Можна також відзначити,
що в 2013 році річна продуктивність праці одного працюючого українця становила
понад 10 тисяч доларів (за
мірками розвинених країн і
це – мізерна величина). Однак в 2015 році цей показник
знизився до $ 5,8 тисяч, а до
початку 2017 го – до $ 5,1 тисяч. І що ми маємо? Економіка в руїнах, продуктивність
праці – нижче плінтуса, заводи і фабрики закриваються, безробіття зростає – це і є
підсумки економічної політики нинішньої влади, починаючи з 2014 року.
Якщо ж подивитися на підсумки правління урядів Порошенка-Яценюка-Гройсмана через призму життя звичайного
українця (якому Гройсман обіцяв надати можливість жити
по-людськи), то вони виглядають взагалі катастрофічно.
Це і кількаразове зростання
тарифів і цін на життєво необхідні продукти харчування та
ліки, тотальне зубожіння населення, подальша деградація
всієї соціальної сфери, розгул
бандитизму, скажена інфляція,
жахливе беззаконня і прогресуючий параліч правоохоронних органів, повне процвітання корупції і т.д.
Про все це можна говорити нескінченно – відзначимо
лише деякі моменти, які констатує Олександр Мороз,
Голова політичної партії “За
правду і справедливість”:
• Середня зарплата в 2013
році становила 403 долари,
проте вже в 2014-му вона обвалилася до $ 232, а зараз
ледь дотягує до $ 185. При
цьому купівельна спроможність гривні в 2017 році в порівнянні з 2013-м знизилася
в 2,5 рази. Характерно, що
це знецінення національної
валюти супроводжувалося
то різкими, то "повільними"
подорожчаннями на все і вся
– а в результаті експерти констатують: за роки правління
"європейських реформаторів"
українці збідніли в 3-4 рази.
• Особливо важко доводиться нашим пенсіонерам:
якщо в 2013 році пенсія більшості з них становила $ 190,
то тепер – $ 65 (в три рази
менше – при збільшених в
рази цінах і тарифах). І що
Кабмін має намір робити
далі? Напевно, знову піде на
догоду МВФ, і під тим чи іншим приводом все-таки підніме межу пенсійного віку.
• Поглиблюється трагедія
українського села, яке продовжує вимирати прискореними темпами. А остаточно
його доб'є реформа децентралізації (у версії і виконанні
нинішньої влади), а також відкриття ринку землі.
Коротше кажучи, куди не
кинь – всюди суцільні провали, проколи, а то і явні злочини проти власної країни і
народу. Дійшло до того, що
зараз вже потрібно говорити
не про рух до європейських
стандартів життя, а про те, як
би не скотитися нижче рівня
найвідсталіших країн Африки.
І так буде до тих пір, поки
наші люди сприйматимуть
життя і вибори не головою, а
шлунком.
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“За правду і справидливість”

Суспільство

Поставлено
крапку.
На правді
За матеріалами: Марина ТІШКОВА, http://silskivisti.kiev.ua
Ця новина кулею прошила інформпростір: поліція закрила кримінальне провадження за фактом смерті колишньої глави Фонду
державного майна Валентини Семенюк-Самсоненко у зв’язку з відсутністю складу злочину.

Валентина Петрівна Семенюк-Самсоненко була народним
депутатом чотирьох скликань,
три з яких проходила за списками Соціалістичної партії. Фонд
держмайна очолила 2005 року,
так би мовити, — на революційній хвилі й пропрацювала до
грудня 2008-го. Їй велося нелегко — саме проходив резонансний процес продажу потужного
заводу «Криворіжсталь». У питанні роздержавлення об’єктів
В. Семенюк-Самсоненко займала
чітку позицію: якщо підприємство дає прибутки, нехай працює на користь держави, а не на
приватні кишені, й висловлювалася проти приватизації металургійного гіганта. У Валентини
Петрівни стався гучний конфлікт
із тодішнім прем’єром Ю. Тимошенко, після чого вона відмовилася на пропозицію уряду пода-

ти заяву «за власним бажанням»
і була звільнена голосуванням
депутатів Верховної Ради.
...У вечері 27 серпня 2014 року
тіло В. Семенюк-Самсоненко
виявила на дачі в селі Чайки
на Київщині дочка. Життя ексочільниці ФДМ обірвалося внаслідок пострілу в голову з мисливської рушниці, яка належала
її колишньому чоловікові. Слідство оприлюднило «стандартні»
версії — самогубство та умисне
вбивство, пов’язане з професійною діяльністю.
У те, що Валентина Петрівна
могла позбавити себе життя,
досі не вірять рідні та близькі
люди, котрі її добре знали, зокрема Ю. Кармазін, колишній
прес-секретар Н. Яворська, журналістка Н. Цюпа... Кажуть: це
суперечить вдачі жінки — вона
була оптимісткою, крім того, глибоко віруючою, завжди сповненою енергії і численних планів.
Не перестала цікавитися питаннями приватизації державних
об’єктів після відставки. Хотіла
повернутись у велику політику,
зокрема мала намір балотуватися на останніх дострокових
парламентських виборах в окрузі, де знаходиться завод «Криворіжсталь». Не давала спуску
й вітчизняним товстосумам: в
інтерв’ю різко висловлювалася
про кількох олігархів, збиралася,
кажуть, на зустріч до Президента П. Порошенка з документами
щодо приватизації держпідприємств. А напередодні трагедії

Якщо б не гастарбайтери, то рівень безробіття був би не менше 40%.
Це саме та кількість людей, для яких в Україні просто немає роботи.
мала купу справ: дуже активно
займалася жіночим рухом, зібралася їхати до Польщі на міжнародну конференцію... Утім, ті,
хто бачив її наприкінці серпня,
зауважують: була чимсь пригнічена. Брат загиблої наполягає:
Валентина Петрівна вже знала,
що її «замовили», навіть встигла
сказати йому прізвище цієї людини.
Журналісти багатьох видань
провели численні розслідування
із залученням криміналістів та
зброярів, за результатами яких
одноголосно стверджують: позбавити себе життя таким способом у конкретних обставинах
неможливо... На рушниці, крім
того, не було відбитків пальців
загиблої, як і передсмертної записки поруч. А найголовніше:
В. Семенюк-Самсоненко володіла
чималою інформацією про те,
кому і за скільки продали десятки державних підприємств...
Проте офіційні органи, вочевидь,
пішли або змушені були піти, так
би мовити, «шляхом найменшого опору».
Хоча що тут дивного? Не напружуючи пам’ять, можна назвати цілий ряд загадкових смертей
посадовців — наприклад, ексміністрів транспорту Г. Кірпи та
внутрішніх справ Ю. Кравченка (помер від двох пострілів у
голову, за офіційною версією
— наклав на себе руки), нещодавня «епідемія самогубств»
екс-«регіоналів», зокрема М. Чечетова, котрий очолював ФДМ
перед В. Семенюк... Отакі-от невтішні вимальовуються справи
в нашій державі, вищі ешелони
котрої не втомлюються приєднувати до цього слова прикметник
«правова і справедлива». Напрошується версія, що подібні речі
— це демонстративне ховання
політичних «кінців» у землю, чим
збивають кілька цілей: власне
«прибирання» неугодних та попередження інших, мовляв, вас
це теж чекає і правди встановлено не буде. Хоч як цинічно це
не звучить, і нинішня влада діє
за принципом «нема людини —
нема проблеми».

Помер Борис Олійник
30 квітня на 82-му році пішов з життя після тривалої хвороби відомий український сучасний поет, перекладач,
літератор, культурний діяч та політик Борис Олійник
Після розпаду СРСР та здобуття Україною незалежності був одним з ініціаторів створення Комуністичної
партії України. У складі КПУ, а з 2005 року як позапартійний був народним депутатом у Верховній Раді I-IV скликань (1992-2006). Очолював делегацію українського парламенту у ПАРЄ, обіймав посаду віце-президента ПАРЄ.
Із 1990 року – член Національної академії наук України,
з 1992 – академік Української екологічної академії наук.
У 2010 році призначений головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Очолював
Український фонд культури, був співголовою Форуму
слов’янських народів.

Перейшов межу великий поет,
справжня Людина. Небайдужі до
Слова тепер уважніше читатимуть
те, що сказав він. «Большое видится на расстоянии» – ніби про нього писав інший мудрий поет.
Сьогодні багато чуємо про те, як
хтось боровся (чи нібито боровся)
за правду, за Україну. Борис Ілліч
ніколи не вдавався до героїзації
власних вчинків, бо він скрізь і
завжди залишався собою. А тому
природними були його своєчасні
вимоги щодо правдивої оцінки

***

трагічних сторінок України (голод, репресії), щодо недопущення
«сатанізації» сербів, відведення
небезпеки від голів талановитих
літераторів… А чверть століття подвижництва у Фонді Культури за
що завдячують йому сотні митців
різних жанрів!... Це справжність,
яку не можна підмінити патріотичними словесами.
Я бачу Бориса Ілліча в різних
іпостасях, в різних обставинах:
на трибуні ПАРЕ, парламентських
дискусіях, в зустрічах з металур-

гами, з інтелігенцією, на зібраннях
з нагоди збереження пам’яті про
діячів культури (саме він був ініціатором багатьох таких заходів).
Скрізь, навіть в лікарні, він був
однаковим: спокійний голос, зважена думка, совісне слово, легка
самоіронія… Йому не потрібно
було здаватися, він був собою –
втіленням мудрості і правди.
Борис Олійник – звичайний геній. А генії не вмирають. Розумієш
це, та біль втрати не вщухає.
Олександр Мороз

Робота не

Справа в т
що в україн
роботодав
результати
(оплата за
завдання),
процесний
відпрацьов

Олександр Полуянов
На жаль, після завоювання незалежності нові "керманичі"
України повели вітчизняну економіку не по дорозі і Розвитку
науково-технічного прогресу, а
тому – До початку 20-го століття.
В результаті зникли цілі галузі
промисловості і сільського господарства – в першу чергу високотехнологічні, що дають високу
додану вартість. Все це не могло
не позначитися і на ринку праці.
Скільки насправді в Україні безробітних, і як їм працюється при
дикому капіталізмі?

Статистика і реальність

За даними офіційної статистики,
ситуація з безробіттям у нас просто
чудова: так, за станом на 1 квітня
2017 – го Держстат нарахував всього лише 406 тисяч "зайвих людей".
Тут би й порадіти, так всю "обідню"
зіпсував віце-прем'єр-міністр Павло Розенко (напевно, вони там не
встигли домовитися, як брехати),
який заявив: "На сьогоднішній день
рівень безробіття коливається приблизно на рівні 1,9 млн українців".
Зверніть увагу: різниця в оцінках
майже в 5 разів!
Однак експерти стверджують, що
навіть це – ще надто оптимістична
цифра. Щоб це зрозуміти, достатньо згадати про 4 мільйони селян,
які, по суті, є безробітними, але в
офіційній статистиці значаться або
"самозайнятими" (які мають "клаптик" землі і ведуть особисте селянське господарство), або "економічно неактивними". А "економічно
неактивними" цих селян назвали
тому, що вони перестали реєструватися в службі зайнятості – з огляду на повну безперспективність
цього заняття.
Особливе занепокоєння викликає рівень безробіття серед молоді – за словами експертів, вона
зашкалює за 25% – таким чином,
державна соціальна і економічна
політика "виштовхує" молодь за
кордон.
Але головними рятівниками
української статистики є 7 мільйонів заробітчан, які в пошуках хліба
"насущного" розбрелися по всьому світу. Як зазначив президент

Українського аналітичного центру
Олександр Охріменко, "... якщо б не
гастарбайтери, то рівень безробіття був би не менше 40%. Це саме та
кількість людей, для яких в Україні
просто немає роботи".
Таким чином, затяжна економічна і політична криза чим далі, тим
більше заводить Україну в глухий
кут і ставить жирний знак питання
на майбутньому нашої країни.

Структура зайнятості

Судячи за даними досліджень,
офіційне працевлаштування в
Україні мають лише 60% громадян
економічно активного віку. Вся решта – або працює нелегально, або
числяться безробітними, або взагалі ведуть безладну трудову діяльність, час від часу перебиваючись
"шабашками" і випадковими заробітками. Характерно, що в числі

Незважаючи на
офіційну заборону, в
Україні часто-густо
трапляються випадки
вікової дискримінації
при прийомі на
роботу. Характерно,
що жертвами такої
дискримінації у нас
стають не тільки люди
передпенсійного віку (як
прийнято вважати), а й
молодь.

Мовою

▸ В цілому по Україні 60% громадян пра
ційно не працюють. З 88% працюючи
ють на себе.
▸ Українське безробіття має чітко вира
працюють 57% (43% не працюють), се
64% і 36% відповідно.
▸ Працюють ночами – 22% (78% – тільки
▸ У режимі повної зайнятості працюють
робочий день (тиждень).
▸ Підробляють в декількох місцях – 12%
▸ Працюють понаднормово – 39%, за чі
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В рамках пенсійної реформи планується ввести норму,
яка забороняє громадянам продовжувати роботу після виходу на пенсію

е вовк?

тому,
нських
вців переважає
ивний підхід
виконане
, а не
й (оплата за
вані години)

цих "інших" жінок набагато більше,
ніж чоловіків – 43% проти 36%. «Тут
є кілька чинників. По-перше, жінкам після 40 років важче влаштуватися на нову роботу. По-друге,
велика частина жіночого населення випадає з трудової статистики
через вагітність і декретних відпусток. По-третє, в студентські роки дівчата рідше хлопців шукають роботу », – вважає експерт ринку праці
Тетяна Пашкіна.
Дані досліджень говорять і про
те, що жінки рідше, ніж чоловіки,
будують кар'єру і обзаводяться другою роботою.
Якщо брати по регіонах, то найвища зайнятість населення спостерігається на Сході країни (67%),
а найнижча – на Заході (57%). На
думку експертів, таке становище склалося через різний рівень
економічного розвитку регіонів.
«На Сході розташовані великі промислові центри з мільйонним населенням – такі як Харків і Дніпро.
Там знаходиться багато виробничих підприємств, розвинена інфраструктура – відповідно вища
зарплата і рівень офіційного працевлаштуванням. У Західній же
Україні навпаки - менше робочих
місць, низькі зарплати, і багато
місцевих жителів неофіційно підробляють в сусідніх країнах, наприклад, в Польщі і Cловакіі», – пояснює Тетяна Пашкіна.

Умови праці

Що стосується умов праці, то
народ найчастіше скаржиться на
стреси – соціологи відзначають, що
дуже високу нервову напругу на
роботі відчувають близько половини опитаних. На думку експертів це

ю цифр

ацездатного віку працюють, 40% – офіих – наймані працівники, 12% – працю-

ажені гендерні відмінності: серед жінок
еред чоловіків ці показники становлять

и вдень)
ь 89% громадян, а 11% мають неповний

%, мають тільки одну роботу – 88%.
ітким графіком – 61%.

може бути прямо пов'язане з тим,
що майже 40% громадян змушені
систематично працювати понаднормово, але лише деякі отримують за це відповідні доплати (як це
належить за КЗПП). «Справа в тому,
що в українських роботодавців переважає результативний підхід
(оплата за виконане завдання), а не
процесний (оплата за відпрацьовані години). Крім того, в наших реаліях компенсація переробок часто
відбувається на рівні особистих
домовленостей. Приміром, якщо
співробітник затримався на роботі,
або вийшов працювати у вихідний
день, йому дозволяють на наступний день прийти пізніше або взяти неофіційний вихідний », – каже
Пашкіна.
Зазначають автори дослідження і
той факт, що жінки, жителі сіл і бідні
респонденти змушені частіше працювати в режимі неповного робочого дня або тижня – що, природно,
позначається і на зарплатах. Є і ще
одна закономірність: чим вища освіта і рівень доходів, тим менше серед
респондентів тих, хто працює в нічний час. При цьому чоловіки працюють ночами в два рази частіше за
жінок, – кажуть соціологи.

Найвразливіші

Незважаючи на офіційну заборону, в Україні часто-густо трапляються випадки вікової дискримінації
при прийомі на роботу. Характерно, що жертвами такої дискримінації у нас стають не тільки люди
передпенсійного віку (як прийнято
вважати), а й молодь.
- Більше 80% опитаних зустрічалися з випадками, коли одним з
ключових критеріїв прийому на роботу був вік. В основному це стосується людей передпенсійного віку.
У той же час, кожен п'ятий респондент стверджує, що його знайомі,
які тільки закінчили вуз, не можуть
працевлаштуватися через брак досвіду. На думку українців, вікова
дискримінація є одним з видів соціальної дискримінації, – зазначає
експерт ринку праці Руслан Березовський.
На цю проблему начебто звернув
увагу і уряд. Так, Мінсоцполітика
планує ввести для роботодавців
квоти для людей з інвалідністю (4%
від загальної кількості персоналу), і
працівників старше 45 років. Якщо
це станеться, то при відсутності
певної кількості таких людей на
підприємстві (в організації, установі) роботодавець буде платити
певний "штраф" у бюджет. Але, як
то кажуть, "обіцяти – не означає
одружитися".
Окреме питання – робота на пенсію. Як нещодавно стало відомо, в
рамках пенсійної реформи планується ввести норму, яка забороняє
громадянам продовжувати роботу після виходу на пенсію. Дійсно,
в деяких європейських країнах (на
які і посилаються наші розробники реформи) існує така практика,
але треба ж розуміти різницю!
Адже не секрет, що в Європі рівень
пенсійного забезпечення громадян в рази (а то і в десятки разів)
перевищує жебрацькі посібники
українців, і наші люди продовжують працювати на "заслуженому
відпочинку" тільки для того, щоб
хоч якось звести кінці з кінцями. А
щоб "життя медом не здавалося",
уряд ввів для них спеціальні обмеження у вигляді 15% -го утримання
з пенсії.
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З великою скорботою сповіщаємо
30 квітня 2017 року перестало битися серце
Олексія Петровича Малиновського…
Він завжди мав чітко сформовані політичні переконання,
в основі яких – побудова суспільства соціальної справедливості, парламентська форма
правління, свобода, рівність,
демократичний соціалізм.
Цій справі він і присвятив
своє життя…
Схиляємо свої голови перед
його пам’яттю.
Щирі співчуття рідним та
близьким Олексія Петровича.
Політвиконком політичної партії
Олександра Мороза
“За правду і справедливість”,
Політвиконком Соціалістичної
партії України

Пам’яті
Олексія Малиновського!
«Друг і брат», – це про нього згадав я у поемі
«Безсоння», що вийшла з друку на передодні трагічної звістки.
26 років тому протестуючи проти неправди і
борячись за справедливість, ми створили Соціалістичну партію. В Черкасах відбувалася обласна
конференція партійців, перша конференція на
якій мені довелось побувати. Зустрів мене молодий чорнявий чоловік (викладач, сім’янин, футболіст, партійний працівник – це я дізнався згодом),
який найперше викликав довіру: своєю щирістю,
досвідом спілкуватися в різних аудиторіях, вмінням підбирати активних, небайдужих людей, своєю чесністю.
Партія пережила різні випробування. Вони не
Чорний день 30 квітня. В Черкасах помер Олексій Петрович Малиновський, один з батьків-засновникїв Соціалістичної партії України, народний
депутат України 4 і 5 скликань. Один з тих, кого називають вірними – ідеї, дружбі, щирим людським
стосункам. До нього можна було звернутися в
будь-яку хвилину – і кожна розмова з ним зігрівала теплом, вселяла впевненість і надію.
Йому було всього 61. Так мало відвела доля цій
прекрасній, вірній людині, але слід її в наших ду-

закінчилися. Але завжди, до останнього дня я
відчував плече вірного товариша, готового допомогти, порадити, знайти вихід з найскладнішої
ситуації.
Знаю, що втрату не вдасться замінити. Взаємини з іншими роблять нас такими, як ми є. Багато
чим я збагатився саме від Олексія Петровича: в
громадській і партійній діяльності, в депутатстві, у
вирішенні просто життєвих проблем.
Він пішов від нас раптово і передчасно (хоч коли
небуття було «вчасним»?). Залишилося, однак, відчуття несправедливості, гіркої втрати.
Прощай, друже!
Олександр Мороз

***

шах житиме довго. Щойно говорив з його сином
Максимом – у Олексія є гідне продовження, і це
хоч трохи втішає. Важко, ой як важко втрачати
друзів і однодумців. Чому совісні люди так рано
йдуть з життя?
Мав рацію Олександр Іванович Білаш: "Совість
на вогні горить".
Прощавай, друже! Твоя совість, твоя світла
душа житиме в народі.
Іван Бокий

***

Олексій Петрович Малиновський народився 11 квітня 1956
року в м. Узин Київської області в родині вчителів.
В 1977 році закінчує Черкаський державний педагогічний інститут і отримує фах вчителя фізики, а у 2010 р. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут», магістр.
Працював учителем фізики в
середній школі N25 м. Черкаси.
Згодом викладав у Черкаському
СПТУ №17, обіймав посаду заступника директора, а потім його було
призначено інспектором управління освіти м. Черкаси.
З 1987 р. Олексій Петрович – інструктор, завідувач відділу Соснівського районного, Черкаського
міського комітету Комуністичної
партії України.
Олексій Малиновський – один
із засновників Соціалістичної
партії України. Перший секретар
Черкаського обласного комітету
(1991 – 2015 рр), голова Центральної контрольної комісії (2000 р.),
секретар Політради (2008 р.) СПУ.
У 2002 р. його було обрано до
Верховної Ради України. Працював

у Комітеті з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності. Був членом груп міжпарламентських зв'язків з Ірландією,
США, Республікою Корея, Королівством Малазія та ін.
Вдруге обирається до парламенту у 2006 р. Входить до фракції
СПУ. Очолює підкомітет з питань
парламентського контролю та законодавчого забезпечення реформування органів прокуратури
Комітету з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності.
Виступає автором законодавчих
ініціатив про утворення Тимчасової Слідчої комісії Верховної Ради
України (стосовно контролю за
слідством у справі Г. Гонгадзе); про
внесення змін до Адміністратив-

ного кодексу України щодо правопорушень на транспорті; про внесення змін до Постанови Верховної
Ради України від 30 квітня 2007 р.
«Про вибори Президента України
та народних депутатів України»,
тощо.
Олексій Малиновський – активний учасник акції «Україна без Кучми!» та «Повстань, Україно!».
У 2003 р брав участь у блокуванні телецентру та кабінету Президента України на Банковій, що стало одним з вирішальних факторів
у боротьбі з режимом.
За сприяння О.П. Малиновського видано книги більше ніж 30 авторів, серед яких відомі в Україні
письменники Н.Віргуш, А. Коропенко, С. Носань, І. Забудський.
Автор книги «Згадати, щоб перемогти».
Дружина Валентина Андріївна
стала добрим другом і помічником
у всіх справах. Разом вони виховали сина Максима й доньку Олександру, які подарували батькам
двох чудових онуків.
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“За правду і справидливість”

У нас дешевая рабочая сила потому, что практически убита промышленность

Точка зору

В ожидании «доброго барина»
За свои права трудящиеся должны бороться сами
Александр Михайлов
Как известно, одной из главных причин
нашей удручающей бедности является
крайне низкая оплата труда. Этим объясняется и позорный уровень жизни, и
мизерные отчисления в бюджеты всех
уровней, и хроническая нищета Пенсионного фонда (соответственно – и
миллионов пенсионеров)… По мнению
властей, исправить это положение могут иностранные инвесторы, но только
ли в них дело?

Рынок рабов

Очень показательно, что низкие зарплаты украинцев руководство нашей страны
считает большим конкурентным преимуществом – все мы прекрасно помним, как
Президент Порошенко призывал бизнесменов Индонезии «вкладывать в Украину», заманивая их сюда именно дешевой
рабочей силой.
Но если Индонезия считается одной из
самых бедных стран (что и неудивительно,
если еще недавно там проживали дикие
племена и процветал каннибализм), то в отношении бизнеса из более развитых стран
у многих украинцев сложились опасные иллюзии. Дескать, придут, построят нам новые
современные заводы, обеспечат достойные
зарплаты и социальную сферу, создадут условия труда и т.д. Словом, преподнесут нам
«манну небесную» прямо на «блюдечке с
голубой каемочкой». Однако уже первые
практические результаты такого сотрудничества производят очень отрезвляющий
эффект – как ушат холодной воды на голову.
Впрочем, судите сами.
Год назад в селе Подрясное (что в нескольких километрах от Львова), с большой
помпой был открыт завод ООО «Фуджикура
Аутомотив Украина Львов» — предприятие
так называемых отверточных технологий.
Участие в его открытии принимал сам Петр
Алексеевич Порошенко, который заявил: в
Украину пришел важный инвестор, который
будет платить налоги в бюджет, и офици-

ально (после того, как завод заработает на
полную мощность) трудоустроит 6 тысяч
работников.
Казалось бы, местным жителям нужно
денно и нощно возносить хвалу Господу
за приход такого инвестора – ведь всем
известно, что уровень безработицы в
Западной Украине гораздо выше, чем в
среднем по стране. Однако что-то пошло
не так: даже сейчас, через год после запуска производства, одним из самых проблемных вопросов предприятия остается
набор персонала: из необходимых 3 тысяч человек, реально имеется чуть более
2200. В чем же дело?
На предприятии действует настоящая
потогонная система: стоячая изнурительная работа на конвейере, требующая
колоссального напряжения и высокой ответственности. И хотя зарплата по украинским меркам вроде бы хорошая (5-7
тыс. грн), а средний возраст работников
составляет 35 лет, многие просто не выдерживают нагрузок – текучка кадров на
заводе очень высокая (некоторые увольняются после нескольких недель работы).
Судя по сообщениям местных СМИ, аналогичная ситуация сложилась и на стрыйском предприятии «Леони», а также других
сборочных («отверточных») производствах.
Это довольно сложная работа, требующая
точности действий и очень большой выносливости рабочих. Европейцы на такую работу уже давно не соглашаются, да и оплачивать ее в Европе или США дорого, поскольку
средняя заработная плата там очень высокая. Поэтому вполне естественно, что собственники таких производств переносят их
в бедные страны с высоким уровнем безработицы и дешевой рабочей силой (это и есть
та самая рыночная экономика и глобализация, о прелестях которой нам постоянно
рассказывают). Другой вопрос – насколько
дешевой?

Кто виноват?

Следует понимать, что иностранные
компании с отверточными технологиями

(такие как «Фуджикура», «Леоне» и прочие) приходят в Украину в основном за
двумя «зайцами»: дешевой рабочей силой и выгодной логистикой. Все просто:
везти запчасти в Китай, Бразилию или
на Филиппины, а оттуда — готовый товар
в Европу — дорого, а Украина — рядом!
Например, от Львова до границы с Польшей 73 км. Эти два фактора способствуют тому, что в Украину начали приходить
отверточные производства. Но неужели в
таком случае украинским рабочим нельзя
платить больше? Почему на аналогичном
предприятии, размещенном в Румынии,
работникам за такую же работу платят в
среднем 1,5 тысяч евро, а в Украине 200–
250 долларов? В какой еще европейской
стране квалифицированному работнику
можно платить 200–250 долларов, если
даже в Китае средняя зарплата почти в
три раза выше?
Люди, управляющие «Фуджикурой» на
Львовщине, удивляются: почему украинцы
так неохотно идут к ним работать? Причем,
все претензии к уровню зарплат они с ходу
отметают: дескать, ориентируются на средние показатели по стране. Иными словами,
если бизнес видит, что может сэкономить на
выплате зарплаты, то зачем платить больше? Это обычная логика капитализма.
- Если смотреть в корень, то вопросы
надо задавать не к инвесторам. То, что
происходит, это нормальное явление для
любого капиталиста – они хотят максимально заработать, поэтому и пришли в
Украину. Вопросы нужно задавать властям – ведь у нас дешевая рабочая сила
потому, что практически убита промышленность. А та, что осталась – имеет ярко
выраженную сырьевую направленность,
где добавленная стоимость – минимальная. Поэтому первым делом нужно стимулировать развитие промышленности,
особенно высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью. То есть, грубо говоря, производить и
продавать не металл, а готовые трубы, не
запчасти, а готовые станки и т.д.

Наградной лист
Федя из «Операции «Ы»
был асом рукопашного боя.
И кавалером двух Орденов
Славы…
Многие знают и помнят актёра
Алексея Макаровича Смирнова (28.02.1920 – 07.05.1979). Он
нам больше всего запомнился
по комедийным ролям. Один
его «Верзила» из «Операции
Ы…» чего стоил. Был большим другом Леонида Быкова
и снялся в некоторых его кинокартинах на военную тему,
таких как «Разведчики» или
«В бой идут одни «старики»…
А между тем Алексей Макарович прошёл всю Великую
Отечественную войну.

Подвиги взводного
Смирнова
Центральный архив Министерства обороны хранит в своих недрах красную папку с личным
делом красноармейца Смирнова.
Он командовал огневым взводом
в 169-м минометном полку. Прошел путь от рядового до лейтенанта. Два ордена Славы – 2-й и 3-й
степеней, орден Красной Звезды,
медали «За отвагу» и «За боевые
заслуги»… А еще будущий киноактер принес с войны тяжелую
контузию, «заработанную» в кровопролитных боях за одерский
плацдарм.

Другой вопрос – это развитие малого и
среднего бизнеса, который очень существенно повышает как уровень средних зарплат по стране, так и конкуренцию на рынке
труда. Именно поэтому монополисты больше всего боятся малого и среднего предпринимательства, и стараются тормозить их
развитие. Украина вроде бы считается государством с рыночной экономикой, однако у
нас малый и средний бизнес до сих пор дает
не более 15% прибыли. Тогда как в успешных
странах это минимум 40–50%. Там тоже
есть олигархи, но законодательство регулирует их деятельность. А в Украине Антимонопольный комитет уже вообще забыл,
что монополисты не имеют права владеть
более чем 35% рынка, – говорит Александр
Манаков, председатель рады Хмельницкой
областной организации политической партии Александра Мороза “За правду и справедливость”.
Однако украинские власти все делают с
точностью до наоборот: промышленность
«усыхает» и деградирует до уровня самых
примитивных производств, а малый и
средний бизнес еле выживает из-за постоянных репрессий со стороны государства.
И пока это положение не изменится, о достойной оплате труда в Украине можно
будет только мечтать, а самая умная и талантливая молодежь ускоренными темпами будет перебираться в Европу, – считает
Александр Васильевич. Впрочем, есть все
основания полагать, что украинские власти «ведают, что творят». По мнению ряда
экспертов, выдавливая молодежь из собственной страны, наши правители просто
выполняют заказ МВФ и международного
капитала. Ведь в странах «золотого миллиарда» тоже идет старение населения,
и остро стоит проблема нехватки специалистов. Вот лишь один маленький, но
очень показательный пример:
Несколько лет назад Национальный
университет «Львовская политехника» подписал соглашение с Краковской
горно-металлургической академией о
введении практики двойных дипломов
(теперь так многие делают). В июне прошлого года в Кракове дипломные проекты защитили первые 63 студента из
Украины, из которых домой вернулся…
один! И то потому, что захотел работать
в полиции.

рийско-минометной обстрел, с
расчетом переправил на себе миномет на левый берег реки Одер,
в этом бою было уничтожено две
пулеметные точки и двадцать гитлеровцев».
На себе зимой перетащить
вплавь 120-миллиметровый ствол
с чугунной плитой и минами – это
как? Одер, между прочим, не самая
узкая речушка…
Вот таким, оказывается, отчаянным бойцом был наш любимый артист Алексей Смирнов. Жаль, что
узнали мы об этом совсем недавно
– он о войне никогда не говорил.

«А умер он, узнав
о смерти Леонида
Быкова…»
Наградной лист к приказу по
третьей артиллерийской дивизии
от 15 сентября 1944 года кратко
«сопровождает» первый орден
Славы Алексея Макаровича: «20
июня 1944 года в районе высоты 283 противник силою до 40
гитлеровцев атаковал батарею.
Товарищ Смирнов, воодушевляя
бойцов, бросился в бой, отбил нападение гитлеровцев. На поле боя
осталось 17 немцев, сам лично
взял в плен 7 гитлеровцев…»
Можно только представить тот
бой. Четырехорудийная минометная батарея вряд ли насчитывала
больше полутора десятков бойцов. Да и в контратаки ходить – не

артиллерийский хлеб. А уж как в
рукопашном бою можно в одиночку «повязать» сразу семерых
– вряд ли объяснят нынешние мастера восточных единоборств.
Вторую «Славу» он получил за
бой близ деревни Посташевице.
Минометчиков, видимо, пехота не
прикрывала, да и какое прикрытие
в наступлении? Вновь была немецкая атака, рукопашный и – скупые
строки в наградном листе: «Товарищ Смирнов с тремя бойцами
бросился на немцев и лично из
автомата убил трех гитлеровцев
и двух взял в плен. 22 января 1945
года, несмотря на интенсивный
ружейно-пулеметный и артилле-

Режиссер Леонид Быков познакомился со Смирновым задолго до
съемок «В бой идут одни «старики» – еще на «Ленфильме», на пробах фильма «Зайчик». И пригласил
артиста в свою картину в ту пору,
когда Алексей Макарович переживал не лучшие времена.
– В кулуарах худсовета кривились: «Зачем нужен такой тип?»
– вспоминает редактор фильма
«В бой идут одни «старики» киевский кинокритик Эмилия Косничук. – Поговаривали, что Смирнов
крепко попивает, снимается мало,
зачем нужны дополнительные
сложности… Но Леня никого, кроме Смирнова, в роли механика не
видел. И какой блестящий возник
альянс! Как импровизировали на

ходу! Помните – механик крестит
улетающий на боевое задание самолет? Этого в сценарии не было,
но пришло из правды войны.
На студии подтрунивали: Смирнов смотрит на Быкова с обожанием, будто мать на новорожденного,
– улыбается Косничук. – Впрочем,
иного отношения к Быкову не испытывал никто. «В бой идут одни
«старики» – больше, чем просто
фильм. В нем раньше находили и
до сих пор находят непостижимые
переплетения киношных и реальных судеб.
Историю о том, как умер Алексей Смирнов, Эмилия Косничук
слышала от коллеги, снимавшегося в массовке. Когда Быков
разбился в машине под Киевом,
Смирнов лежал в больнице в тяжелом состоянии, и окружающие не
рискнули сообщить ему горькую
весть. В день выписки Алексей Макарович, широкая натура, решил
поблагодарить врачей. И первый
тост предложил за своего лучшего
друга и великого режиссера Леонида Быкова. Мол, без Леонида и
жить не стоило бы! Кто-то в растерянности обронил: «Разве вы не
знаете – Быков погиб…» Смирнов
замолчал, вышел из-за стола, вернулся в свою палату, лег на койку
и скончался.
– Не стану утверждать, что этот
рассказ – стопроцентная правда,
– говорит Косничук. – Хотя помню
Алексея Макаровича как очень искреннего человека и думаю: такой
удар мог остановить его сердце…
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Максимальную пользу от пищи можна получить,
сочетая продукты определенным образом

ДОМАШНІЙ КЛУБ
готовим сами

Запитуйте – відповімо

Чи може людина отримати субсидію,
якщо вона проживає без «прописки»?

Субсидія оформлюється на зареєстрованих у житловому приміщенні людей. Однак, люди, які не мають офіційної реєстрації, але
сплачують комунальні послуги, мають можливість звернутися до
органів соціального захисту, оформивши договір оренди житла.
Рішенням Уряду не визначено жорстких вимог до такого документу: договір не потрібно завіряти нотаріально, достатньо

КЛЯР ДЛЯ РЫБЫ
Рыба в сырном кляре

лише двох підписів – власника житла та орендаря. Такий документ є офіційним підтвердженням права людини на субсидію
і повинен братися до уваги місцевими органами соціального
захисту населення на користь сім’ї.
Із зразком Договору оренди житлового приміщення можна
ознайомитися на офіційному порталі Мінсоцполітики.

Чи зараховується до трудового стажу
час перебування на обліку в центрі зайнятості?
Відповідно до частини першої статті 24 Закону України
«Про
загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування», із 01.01.2004 страховий
стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягає
загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця
сплачено страхові внески в
сумі, не меншій за мінімальний
страховий внесок.

У страховий стаж зараховують період, упродовж
якого особа, яка підлягала
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу
у зв'язку з безробіттям, окрім
одноразової її виплати для
організації безробітним підприємницької діяльності, і
матеріальну допомогу в період професійної підготовки,

перепідготовки або підвищення кваліфікації.
Згідно з пунктом 4 цієї статті Закону, періоди трудової
діяльності та інші періоди, які
зараховували в стаж роботи
для призначення пенсії до набуття чинності Закону, зараховують у страховий стаж у
порядку й на умовах, передбачених у Законі.
Відповідно до підпункту
«а» статті 56 Закону України

«Про пенсійне забезпечення», у стаж роботи зараховують будь-яку іншу роботу, на
якій працівник підлягав державному соціальному страхуванню, або за умови сплати
страхових внесків, а також
період одержання допомоги
у зв'язку з безробіттям, роботу в'язнів і роботу за угодами
цивільно-правового характеру за умови сплати страхових
внесків.

кроссворд
ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
5. Драчливая прохлада. 6. «Бестолковый словарь» дает этой улице такое определение: «Да здравствует обнаженка!». 9. Верный своей благоверной. 11. Поступок, достойный варвара. 13. Частица жизненного опыта, облаченная в слова.
15. «Все, бросаю!». 18. Автор самой большой пирамиды. 19. Грязная шутка, оставляющая пятна на репутации шутника. 20. Дерево, которое не растет на проклятом
острове. 22. Дока с пищеблока. 23. Обойма для горошин. 24. Возглас с «адресом».
27. Она может быть воинской, дробной и просто куском арбуза. 28. Место, за которое хватают, чтобы выдворить вон. 31. В него выходит тот печатный орган, который его недобирает. 33. Монастырский номер люкс. 34. «Стрелка» ученых мужей.
35. «Дуремар» советского кино. 36. «Тигровая» лошадь. 38. Секрет во рту. 41. Камнемет хулигана. 42. Бюрократический ответ. 43. Прозвище автомобилей «BMW».
44. Зверь с «газовым оружием».
По вертикали:
1. Бизнес на собственных колесах. 2. Географический пуп Земли. 3. «Враждебный язык» для антисемита. 4. Спортсмен, у которого все еще впереди. 7. Любое
растение, к которому пчелы проявляют симпатию. 8. Охотник за чужими сигаретами. 10. Бюллетенивший человек. 11. Архитектурные рюшечки. 12. Техническая
щель. 14. Коктейль из литейного цеха. 16. Шуточное представление с огородным
названием. 17. Мастер, способный на одном выдохе изготовить вазу. 21. Принятое
в журналистике отношение мента к порядку. 22. Толчок под зад (разг.). 25. Напиток, который постоянно пьют бандито-ганстерито. 26. В названии этого государства можно услышать млекопитающее и возглас. 27. Армейский стоик. 29. Ранимая
часть тела царя Дадона. 30. Вечно печальный любовник. 32. Бревно, «попавшее»
под поезд. 37. «В одно из парковых озер Толстому вылили ... И, по легенде, с этих
пор Есть в графском парке черный пруд» (шутка). 38. Некрологическая пещера.
39. Боевое шествие на «ура». 40. Зимнее дерево Анжелики Варум.
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Рыба в картофельном кляре
Ингредиенты 1 кг филе рыбы, 3 картофеля, 1 яйцо, 2 ст. ложки муки, соль – по вкусу.
Приготовление: Картофель моем, чистим и трем на крупной терке. Добавляем в
картофельную смесь яйцо, муку и соль.
Берем филе рыбы, режем на небольшие
кусочки и панируем в картофельном «одеяле», крепко прижимая кляр к рыбе, и жарим с обеих сторон на растительном масле.
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Рыба в пивном кляре
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37

38

39
42

44

40

Ингредиенты 400 мл молока. 6 яиц.
соль – по вкусу, растительное масло – для
жарки, 1,5 кг рыбного филе
Приготовление: Берем молоко, немного подогреваем и добавляем яичные желтки,
соль, растительное масло, муку и хорошенько взбиваем все. Затем аккуратно вводим в
кляр взбитые в пышную пену белки и очень
осторожно перемешиваем. Рыбу режем на
кусочки, обмакиваем в кляр и обжариваем с
двух сторон до появления румяной корочки.
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23

43

Приготовление: Сыр натираем на крупной терке, смешиваем с яйцами и майонезом.
Все тщательно перемешиваем, добавляем
соль, перец и муку. Все снова перемешиваем. Берем филе рыбы, режем на небольшие
кусочки, обмакиваем каждый в сырный кляр
и обжариваем с обеих сторон на сковороде.
Как только заметите, что появилась красивая
корочка, значит все, блюдо готово. Выкладываем кусочки рыбы на салфетку, чтобы стек
весь лишний жир. Затем выкладываем на красивую тарелку и подаем к столу.

14
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41

Ингредиенты 1,2 кг филе рыбы, 3 ст.
ложки майонеза, 4 яйца, 100 гр. твердого сыра

Рыба в молочном кляре
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20

Рыба в этом кляре получается очень
вкусная и достаточно сытная.
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26
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Ингредиенты 100 гр муки , 1 яйцо, 150
мл светлого пива, 2 ст. ложки растительного масла, 500 гр филе рыбы.
Приготовление: Муку просеиваем и
вводим аккуратно яичный белок.
Затем добавляем пиво и растительное масло. Не пугайтесь, что кляр получился очень
жидким. Рыбу режем на кусочки, обмакиваем в кляр и обжариваем с двух сторон.
Рыба в пивном кляре получается очень
нежной, словно в кружеве.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
5. Озноб. 6. Авеню. 9. Женолюб. 11. Дикость.
13. Совет. 15. Зарок. 18. Хеопс. 19. Сальность.
20. Кокос. 22. Повар. 23. Стручок. 24. Оклик.
27. Часть. 28. Шиворот. 31. Тираж. 33. Келья.
34. Симпозиум. 35. Басов. 36. Зебра. 38. Слюна.
41. Рогатка. 42. Отписка. 43. Бумер. 44. Скунс.

По вертикали:
1. Извоз. 2. Полюс. 3. Иврит. 4. Юниор. 7. Медонос.
8. Стрелок. 10. Больной. 11. Декор. 12. Зазор.
14. Сплав. 16. Капустник. 17. Стеклодув.
21. Страж. 22. Пинок. 25. Чинзано. 26. Китай.
27. Часовой. 29. Темечко. 30. Пьеро. 32. Шпала.
37. Мазут. 38. Склеп. 39. Атака. 40. Вишня.

Советы диетолога

ПОЛЕЗНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПРОДУКТОВ
Максимальную пользу от пищи можна получить, сочетая продукты определенным образом.

ЯЙЦА + ПОМИДОРЫ
(ЯЙЦА + ЛУК) = ВЕЧНАЯ
МОЛОДОСТЬ
Самое полезное — сделать из
этих продуктов яичницу-глазунью на растительном масле.
Лук и помидоры богаты содержанием селена, который играет важную роль в развитии половой системы организма. Это
вещество правильно усваивается в сочетании с витамином
Е, который в свою очередь содержится в яйцах и растительном масле.
При этом нужно употреблять
продукты с содержанием этих
минералов одновременно. Поэтому яичница с луком или томатами, а еще лучше — и с тем,
и с другим — отличный источник
селена и витамина Е. Главное,
вовремя снять сковороду с плиты, так как при долгой термооб-

работке эти полезные вещества
разрушаются.

ЯЙЦА + БРОККОЛИ
(ЯЙЦА + ШПИНАТ) =
крепкие кости
Куриные яйца — лучший природный источник витамина D, а
зеленые соцветия брокколи и листья шпината богаты кальцием,
который без витамина D усваивается плохо. Листья шпината,
кроме того, богаты витамином К,
который важен для свертывания
крови и для здоровья костной
ткани.
Витамин К работает в компании с еще двумя витаминами —
D и, А, выполняя роль регулировщика, направляя кальций туда,
где ему место, и забирая его
оттуда, где его быть не должно.
А шпинат и брокколи — отличные источники бета-каротина

— предшественника витамина
А. Кроме того, такие дуэты способствуют укреплению скелета.
А представляете, если эти продукты объединить? Например, в
омлете или фриттате — итальянской яичнице с начинкой. А если
еще добавить сыра (источник
легкоусваиваемого кальция), получится просто необыкновенное
сочетание!

ЧЕЧЕВИЦА + БОЛГАРСКИЙ
ПЕРЕЦ (СЕМЯ КУНЖУТА
+ ЗЕЛЕНЬ) = ПРОЧЬ
УСТАЛОСТЬ
Диетологи утверждают, что
в рационе каждой четвертой
женщины не хватает железа.
А ведь оно-то и придает нам
энергии! Но положение не исправить, если просто есть богатую этим микроэлементом
пищу. Например, чечевица —
просто кладовая железа, его
там почти 12 мг на каждые 100
г продукта, больше, чем в говя-

жьей печени (8,2 мг на 100г).
А кунжутные и подсолнечные
семечки — вообще, «железная
бомба» — в них содержится порядка 61 мг железа!
Попробуйте добавить в блюда
из чечевицы красный болгарский перец, а семечками кунжута или подсолнуха посыпать
салат с перцем и зеленью. Витамин С, который содержится в
паприке, петрушке, укропе, черемше, как ключ, открывает для
эритроцитов закрома, набитые
полезным микроэлементом.

ПОМИДОРЫ +
РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО
= МОЛОДОСТЬ КОЖИ И
БОРЬБА С РАКОМ
Ликопин — мощный антиоксидант, содержащийся в помидорах, снижает вред, наносимый
эпителию солнцем. Растительные жиры помогают ликопину
лучше усвоиться. Результаты
исследования показали: у лю-

дей, употребляющих в пищу
много оливкового масла, меньше морщин. А льняное, богатое
полиненасыщенными жирными
кислотами омега-3, способствует улучшению состояния кожи и
волос. Кстати, помидоры можно
есть с оливками, что даже полезнее, чем с маслом.
Вдобавок, помидоры и масло
просто созданы для того, чтобы
есть их вместе в виде брускетты
или салата капрезе. Косметический эффект от средиземноморской «пары» можно усилить.
Потушите на медленном огне
(при 110 градусах) сливовидные
томаты в оливковом масле (при
нагревании
высвобождается
больше ликопина).

ШПИНАТ + АвОКАДО =
ОТЛИЧНОЕ ЗРЕНИЕ

В шпинате — просто кладезь
полезных для зрения лютеина и
витамина А. В авокадо их еще
больше, к тому же мякоть плода
богата «хорошими» жирами, необходимыми организму, чтобы
растворить эти питательные вещества.
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Х-файлы

Китай – это страна удивительных тайн. Здесь реальность не отличается от чудес
УНИКАЛЬНЫЙ
НАРОД ДРОПА

Китайские
тайны

Поистине сенсацию вызвала
еще одна китайская находка.
В 1947-м году профессор Кэрил Робин-Эванс из Оксфорда,
во время своего путешествия
по горам Баян Хар на Тибете, нашел уникальный народ
дропа, который происходил
от потерпевших крушение на
нашей планете инопланетян.
Об этом свидетельствовали
не только сделанные профессором фотографии этих крошечных людей, их «короля» и
«королевы», но и сакральные
каменные диски, на которых
были изображены планеты и
внеземные послания.

По материалам
http://tainy.net

ЗОЛОТОЙ ГОРОД

ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА

Расположенное на территории Китая озеро Фушиан Ху сравнивают с российским Байкалом. Протяженность его — тридцать пять
километров, ширина — семь. В некоторых местах его глубина доходит до ста пятидесяти метров.

Озеро это в Китае почитается
очень сильно, ведь согласно легендам в древности на его дне
находился Золотой город. Люди,
живущие в нем, иногда выходили
на сушу. До недавнего времени все
это считалось выдумкой. Однако
недавно исследователи пришли к
выводу, что, возможно, легенды о
Фушиан Ху в чем-то правдивы.
Несколько лет назад китайские
военные решили протестировать
в толще воды озера свое новое
оборудование — эхо- и гидролокаторы. С их помощью они стали исследовать дно озера. Неожиданно
данные с приборов показали, что
на глубине восьмидесяти метров
есть скопление подводных строений, по форме напоминающих
огромные пирамиды. Кроме того,
после более скрупулезного исследования военные выяснили и вовсе невероятные факты: под водой
располагался целый город. Те, кто
наблюдал город с помощью сонаров, говорят, что кроме пирамид
в форме тетраэдров, подземный
город имеет и круглый театр — колизей. Одним словом, на дне Фушиан Ху располагается добротный
город, построенный хорошими
строителями, поскольку в древности ворочать такими громадными
каменными блоками без специальной техники, да еще и под водой,
вряд ли кто бы смог.
Специалистам удалось установить, что каменные блоки были

достаточно большими, их размеры
доходят до трех метров. По словам
исследователей, эти загадочные
строения находятся на глубине
девяноста метров. Даже с аквалангом погрузиться на такую глубину
проблематично. Например, археологи, не привыкшие к большим
глубинам, смогли преодолеть отметку только в семьдесят метров
и сделать снимки только верхушек
строений с помощью своих приборов. Зато водолазам удалось
извлечь на поверхность несколько предметов, доказывающих, что
это, действительно, город, в котором когда-то жили люди.
По предположению китайских
ученых подводный город был
построен примерно двенадцать
тысяч лет назад. Некоторые исследователи предполагают, что
этот город изначально находился
на дне озера, а жили в нем подводные люди, о которых и рассказывают древние легенды. Однако
большинство ученых считают иначе: они говорят, что город в свое
время находился на суше и погрузился в воду в результате землетрясения. По приблизительным
подсчетам, произошло это двенадцать тысяч лет назад. И если
исследования подтвердятся, то
это станет настоящей сенсацией в
истории, поскольку выяснится, что
двенадцать тысячелетий назад на
Земле жила сверхцивилизация,
которая умела строить пирамиды.

Сегодня многие историки главным достоянием Китая считают Великую Китайскую Стену. Вокруг этого масштабного сооружения,
которое в народе называют «змеей из камня», кружится множество тайн и загадок, до сих пор остающихся нераскрытыми. Для китайцев мир духов и по сей день так же реален, как и материальный.
Не обошла стороной мистика и главный китайский символ.
Стена эта настолько велика, что
точно её размеров не знает никто.
Это великое творение является
наиболее стойким сооружением,
дошедшим до человечества с третьего века до нашей эры. Большинства построек того времени
уже нет, но стена все так же стоит,
не слабея. Мало кто знает, что секрет прочности «змеи из камня»
заключается в обыкновенной рисовой каше. Рис — основа всех китайских трапез, заменяющий хлеб,
нашел свое применение и в сфере
строительства. Для крепления громадных каменных блоков башен
и самой стены китайцы использовали… рисовую кашу. Цемент из
рисовой муки с известью, превращаясь в раствор, прочно скреплял
кирпичи, причем так прочно, что до
сегодняшнего дня между блоками
не проросло ни одного сорняка.
С древних времен и до наших
дней Китайская стена выдержала
достаточно много испытаний: ее
терзали и непогода, и огромные
толпы туристов. Однако ее главное предназначение до сих пор
непонятно. Мнение о том, что
она была создана для защиты
от внешних нападений, пока не
доказано. Более того, это мнение отрицается очень многими
военными историками, которые
уверены, что она совершенно
бесполезна для защиты и никак
не могла бы предотвратить вражеское нашествие.
Но в чем тогда была цель её создания? Ведь сооружение потребо-
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вало такого огромного количества
человеческих жертв, времени и
средств, что если, как считают
историки, она была неэффективна,
то для чего она вообще создавалась? Кроме версии о защите от нападений врагов, есть ещё несколько предположений. В Китае стена
некоторыми называется самым
протяженным кладбищем на планете. В процессе строительства от
непосильного труда погибло очень
много китайцев, останки которых
замурованы в стену, поэтому суеверные китайцы рассказывают о
духах, обитающих в «стене».
Кроме того, до настоящего момента не установлено, как древним
китайцам удавалось поднимать на
такую высоту огромные камни по
очень крутым горным склонам.
Никто уже не узнает подробности строительного процесса,
так же, как не узнают люди и цели
ее строительства — все это тайна,
окруженная слухами. Возможно,
ответы скрываются в вероисповедании китайцев, которые верят в
то, что злые духи умеют передвигаться по прямой линии, поэтому,
если на их пути встает стена, они
не могут ее огибать и заворачивать за угол. По мнению китайцев,
духи приходит со стороны дикого
севера. И если поверить в эту версию, то значит, что стена построена для ограждения от демонических сил, хотя сложно поверить,
что такое великое сооружение
создано для защиты от разных
потусторонних сил.

Получалось, что инопланетный
космический корабль внеземной
цивилизации дропа двенадцать
тысяч лет тому назад потерпел
кораблекрушение в горах Тибетского нагорья. Местные жители
из племени под названием «хам»
не смогли починить тарелку пришельцев, и те остались. Со временем они, адаптировавшись к жизни на Земле, женились на хамских
женщинах, вызвав тем самым
недовольство коротышек аборигенов, которые перебили многих
пришельцев и захоронили их в
пещерах. В ногах скелетов инопланетных гостей и обнаружили
вышеописанные диски из яшмы.
Камни, по мнению исследователей, на самом деле выглядели
интригующе и обладали интересными свойствами. С помощью
приборов удалось установить, что
они производят странные вибрации. Но мистическим было даже
не это, а таинственные символы
на дисках. Китайские ученые несколько десятилетий пытались их
расшифровать, и некоторое время
назад им это удалось. Результаты
потрясли мир: на дисках были послания, описывающие различные
космические объекты. Конечно,
поверить в это непросто, поскольку находки датируются десятым
веком до нашей эры. Кроме того,
подлинность дисков на данный
момент проверить невозможно:
диски из яшмы были украдены и
их местонахождение неизвестно,
но если бы они оказались настоящими, то это была бы настоящая
революция.
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