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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) 720-001

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. Так само Google зверху праворуч
є 9 маленьких квадратиків.
Натискаємо їх - висвічується меню,
в якому ви знайдете іконку YouTube.
Натискаємо на YouTube і виконуємо
пункт перший.

3. Відкривши канал “За правду і справедливість”,
побачите червону кнопку з пропозицією підписатися.
Натисніть на цю пропозицію.
Підписавшись на канал, на Вашу почту Gmail
будуть автоматично надходити повідомлення
з новими відеороликами.

Шлях у безодню
Чим закінчиться співробітництво
України з МВФ?

Работай

до гробовой доски
Мечта правительства:
искоренить пенсионеров, как класс

Стор. 2

Комуналка по-новому
Всі проблеми ЖКГ хочуть спихнути
на самих мешканців.

ПЕРЕДПЛАТА

После анализа правительственного законопроекта о пенсионной реформе, становится ясно лишь одно:
власть Украины не способна ни на какие настоящие реформы. Более того, само это слово служит лишь
"фиговым листком" для политики закручивания гаек и ограничения прав украинцев. И все это для того,
чтобы получить очередной транш МВФ и тем самым хоть немного продлить агонию своего антинародного
режима.
Читайте на стр. 4
ЩОТИЖНЕВИК
НА 8 СТОРІНКАХ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС

60003

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
на 1 місяць 10,28 грн.+0,95 грн. послуги пошти
на 3 місяці 30,84 грн.+2,15 грн. послуги пошти
на 6 місяців 61,68 грн.+2,60 грн. послуги пошти

Стр. 3

Попереду Європи всієї
Чому українці переплачують
в магазинах?
72-00-01

(0472)

ЧНА ІДЕЯ!

ЦІАЛІСТИ
ДО ТИХ, КОМУ НЕ БАЙДУЖА СО

ра МОРОЗА
о політичну партію Олександ
ь”.
“За правду і справедливіст

тво юстиції зареєструвал
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

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
067-100-12-62
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 0472-72-00-01
м. Черкаси 097-343-05-26
Чернівецька 067-576-57-63
Чернігівська 068-235-95-89
м.Чернігів 050-935-84-26

Стр. 5

№ 21 (25) • 24 травня 2017 року

2

“За правду і справедливість”

Тепер борг кожного українця збільшився ще на $ 25
і наблизився до 2700 доларів на людину

Реалії

Александр ГРАДОВ

Рабство XXI століття
Ще свіжі в пам'яті захоплюючі
крики влади з приводу отримання
чергового траншу в 1 млрд доларів:
в ейфорії сам Президент написав
у Твіттері, нібито це є «визнанням
українських реформ» (хоча те, що
відбувається в Україні, можна назвати реформами тільки в шизофренічному бреду). Що ж стосується
простого народу, то тепер борг
кожного українця збільшився ще
на $ 25 і наблизився до 2700 доларів на людину.
- Для українського уряду сам
факт триваючого співробітництва з МВФ є «сакральним символом», що дає йому міжнародну легітимацію.
З урахуванням того, що ці гроші не направляються на підтримку економіки і структурні реформи, а потрапляють в валютні
резерви НБУ, таке запозичення я
б порівняв із ситуацією, коли людина бере кредит під відсотки і
кладе взяті гроші на зберігання в
банківську скриньку. Досить екзотична стратегія, м'яко кажучи,
- говорить фінансовий аналітик
Олексій Кущ.
- На карті світу немає жодної
країни, населення якої стало б
жити краще після виконання вимог МВФ. Втім, таке завдання
фонд ніколи перед собою і не
ставив. МВФ виступає в якості
«консервного ключа», яким відкриває економічний суверенітет
держави в інтересах транснаціонального капіталу. Нескладно
помітити, що найбільші держави
західного світу не дотримуються порадам МВФ і не перевіряють на собі всі ці «життєдайні
рекомендації». МВФ зазвичай
наполягає на зміні економічних
взаємин із зовнішнім світом конкретної держави і вимагає внутрішніх змін. Зазвичай в догоду
фонду відкриваються економічні
кордони для вільного перетікання капіталу, що закінчується викачкою ресурсів з піддослідної
країни і перетворення її в скла-

Шлях у безодню
Чим закінчиться співробітництво України з МВФ?

Останнім часом ми вже звикли до того, що всі непопулярні рішення української влади приймаються нібито на вимогу Міжнародного валютного фонду. Зростання тарифів, урізання субсидій,
підвищення пенсійного віку, заморожування пенсій, збільшення робочого стажу, земельна і податкова реформи - в Україні вже не залишилося жодної сфери, де б МВФ хоч чогось не «зажадав».
І в даному випадку навіть неважливо - правда це, чи ні. Виникає інше питання: а чи потрібна нам
взагалі така співпраця?

дальному цеху для Транснаціональних компаній (ТНК), відстійник для екологічно брудних
виробництв. Внутрішня політика
верстається таким чином, щоб
населення було перетворено в
фактор виробництва: його відтворення повинно обходитися
якомога дешевше, а прибуток
викачуватися максимально. Підвищення комунальних платежів
- теж частина цього процесу.
Адже люди платять в кишені
тим же приватним корпораціям
за енергію, тепло, воду. А з процесом укрупнення капіталу, глобалізації, фінансові струмочки
направляються в потрібне русло.
На мій погляд, якщо всі рекомендації МВФ і всі «реформи»
будуть виконані, це буде навіть
не феодалізм, а нео-рабовлас-

ницький лад, - вважає економіст
Олександр Дудчак.
- Найбільша проблема всіх порад МВФ полягає в тому, що вони
даються без урахування реалій
даної країни. Наприклад, абсолютно не враховується тіньова
економіка і тіньові доходи. Або,
скажімо, український прожитковий мінімум 1624 грн. сприймається на віру, і в зв'язку з цим всі
інші показники виглядають цілком оптимістично. У МВФ цілком
задоволені співвідношенням наших зарплат і пенсій до прожиткового мінімуму і рекомендують
заморозити пенсії, тому що вони
росли швидше, ніж ВВП. При цьому експерти фонду дуже зручно
«забувають» про те, що на наш
прожитковий мінімум прожити
неможливо, а пенсії в Україні на-

стільки мізерні, що їх одержувачі
автоматично залишаються за
межею бідності. Ось так формується викривлене сприйняття.
Випадкове воно або навмисне інше питання. Важливо, що грунтуючись на ньому, країні дають
поради, які все глибше топлять
економіку, - каже Президент
Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

Гроші по колу
На думку експертів, тепер до
кінця року Україна цілком може
обійтися без грошей МВФ. В
цьому році ми в цілому повинні
повернути фонду 1,115 млрд. доларів. Мільярд ми вже отримали,
золотовалютні резерви зросли,
так що цілком можемо розрахуватися і без особливих стресів

Пиррова победа евроинтеграторов

Безвизовый режим – реальное достижение или очередная пустышка?
Александр Михайлов
В украинских СМИ до сих пор не утихают страсти по поводу получения нашей
страной «безвиза», хотя оценки данного события порой звучат диаметрально
противоположные. Что же говорят о «новых европейских перспективах» известные
украинские эксперты?

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан
Бортник утверждает: украинские высокие
чиновники просто подменяют понятия,
манипулируют терминами и пытаются
подсунуть украинцам фальшивку:
- Ни о каком безвизе речь в европейских
документах не идет, нет такого термина.
Говорится лишь о либерализации визового режима. Все равно для пребывания в

Европе в течение 90 дней нужно получать
визы. Термин "безвизовый режим" — это
суррогат, призванный декорировать и
подменить в общественном сознании построение демократического государства
и повышение уровня жизни в Украине. А
эти ценности люди ставили превыше всего, выходя на Майдан, — отметил Бортник.
По его словам, либерализованный визовый режим выгоден исключительно

Европе и невыгоден Украине: с его помощью с украинской территории будут вымываться деньги и кадровые ресурсы. Потеряв квалифицированную рабочую силу
и перспективную молодежь, Украина, скорее всего, потеряет способность восстановиться после стагнации, и вынуждена
будет еще долгие десятилетия приходить
в норму, - уверен эксперт.
- Вопрос либерализации визового режима — политический. У Европы есть мощный
инструмент давления на украинское государство — прекращение либерализации
визовой процедуры в случае отказа украинского руководства выполнять те или иные
условия или плохого их исполнения (например, провал приватизации, продажи леса и
проч.). Любая власть после Порошенко будет подвешена на крючок „безвиза“. В свою
очередь, у Украины нет никаких методов
противостоять таким манипуляциям со стороны ЕС, — пояснил Руслан Бортник.
Политолог и глава центра «Третий сектор» Андрей Золотарев выразил солидарность с коллегой и подметил, что решение
Совета ЕС о либерализации визового режима для Украины — это «праздник со
слезами на глазах».
- Цена решения этого вопроса слишком
высока, и если бы безвиз был улажен двумя годами ранее, аргументы у власти для

дожити до кінця року.
До речі, економісти назвали
останній транш МВФ «грошами
по колу», і це неспроста. Адже
в фонді нам видали практично
стільки, скільки ми їм же повинні в цьому році повернути.
Найімовірніше, в майбутньому
МВФ продовжить виділяти Україні гроші «по чайній ложці», фактично рефінансуючи свої ж старі
кредити, які ми будемо повертати за рахунок нових траншів.
Так ми проживемо рік-півтора
до настання «моменту істини»,
коли доведеться виплачувати
реструктуризовані борги «імені
Яресько». І ця «перемога» варта
того, щоб згадати про неї особливо.
Справа в тому, що після списання 3,6 млрд доларів боргу,
про який домовилась Яресько
(і за яке отримала від Яценюка
розписну снарядну гільзу), кредитори втратили в грошах лише
формально. Насправді ж це списання і відстрочка на 4 роки з
лишком перекривається грабіжницькими відсотками - 7,75% замість колишніх 5,8%.
Крім того, у кредиторів на руках виявилися цінні папери, які
- в разі зростання нашої економіки від 3% і більше - дозволять
їм отримувати в 2021-2040 роках
надзвичайні прибутки - мова йде
про десятки мільярдів доларів в
рік. Це не тільки обмежує можливість цього самого зростання
економіки, але і на корні вбиває всі економічні перспективи
України. Фактично - вся країна
загнана в боргову яму без можливості звідти колись вибратися.
Експерти пояснюють: довгостроковими інтересами України
просто пожертвували на догоду
миттєвим: за всяку ціну не оголошувати дефолт і зберегти співпрацю з МВФ. Яресько тоді жила
в перспективі «до одного року»
- на більше вона не розраховувала. І саме в такій перспективі
і приймалося рішення, назване
«Перемога», а по суті виявилося
кабальним договором.

украинцев были бы куда более весомые.
Это та кнопка, на которую время от времени будут нажимать извне, добиваясь
от Украины каких-то уступок и навязывая
политические и экономические решения,
противоречащие национальным интересам, — подметил Золотарев.
Кандидат политологических наук Алексей
Якубин высказал мнение, что решение визовой проблемы отнимает у власти морковку,
которой она махала перед носом украинцев, говоря о европейском выборе - так как
никакого иного продвижения Украины в
сторону Европы пока не предполагается.
Эксперт еще раз напомнил условие голландского парламента (который со своей
стороны отказывается утверждать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС) о
том, что Украина не должна претендовать
на членство в Европейском Союзе.
- Чем быстрее украинцы получат либерализованный визовый режим с Европой,
тем скорее они осознают, что путь, который им предлагает власть — тупиковый.
Несмотря на очень большую цену, заплаченную за евроинтеграцию, мы получили
всего лишь туристические поездки. Откровенно говоря, это не компенсирует колоссальных затрат Украины в этом вопросе. Да, с одной стороны это хорошо, что
мы выполнили 140 с лишним условий для
ослабления визового режима. Но с другой
стороны надо помнить, что Украина предоставила европейцам либерализованный режим еще в 2005 году, — подытожил
дискуссию политолог.
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Якщо у людини є заборгованість за комуналку хоча б за два місяці –
субсидію не продовжать. Кажуть, що це - одна з умов МВФ…

О пенсиях,
заробитчанах
и демографии

“За правду і справедливість”

Резонанс
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Комуналка по-новому

Александр Полуянов
Одним из главных аргументов, которые власти приводят в
пользу необходимости проведения пенсионной реформы,
является катастрофическая ситуация на украинском рынке
труда: на 8 работающих у нас уже приходится 12 пенсионеров. При этом государственные чиновники сквозь пальцы
смотрят на то, как финансовые и людские ресурсы нашей
страны работают на иностранных пенсионеров – в ущерб
нашим собственным.

Самое интересное, что таким положением вещей возмутился
даже один из руководителей страны – вице-премьер Павел Розенко. В своем блоге он написал, что более половины акций предприятий Украины находятся в собственности пенсионных фондов
Польши – и таким образом работают на благо польских, а не украинских пенсионеров.
По словам Розенко, украинские предприятия в последние годы
увеличивают активность на Варшавской бирже, в частности из-за
размещения там своих акций: их совокупный индекс по 2016 году
вырос на 41%.
"Поэтому совокупный ресурс накопительной пенсионной
системы Польши и негосударственных пенсионных фондов составляет более $ 100 млрд. 20 лет назад Польша провела пенсионную
реформу: ввела накопительную систему и уровень негосударственного пенсионного страхования! Вот и получается, что украинские
предприятия работают на благосостояние и качественную жизнь
польских пенсионеров ", - подчеркнул чиновник.
Не будем гадать, с чего бы это "прозрел" Розенко, и почему он не
поднимает этот вопрос на государственном уровне, но факт остается фактом - пока что вся "евроинтеграция" Украины оборачивается
в основном лишь массовым бегством трудоспособного населения и
утечкой мозгов за границу. И если уже речь пошла о Польше, то недавно там открыто признали: украинские заробитчане спасли экономику
Польши от кризиса, на грани которого страна оказалась в начале 2016
года. Более того, украинцы продолжают способствовать стабилизации и дальнейшему росту польской экономики. Такие результаты стали возможными благодаря труду 1,3 млн наших соотечественников,
которые не нашли применения своим силам на Родине, и в поисках
"хлеба насущного" трудоустроились у более благополучных соседей.
Как известно, демографический кризис накрыл не только Украину – аналогичные процессы (сокращение доли трудоспособного
населения, ухудшение соотношения между молодежью и пенсионерами) наблюдаются и в Европе. По подсчетам специалистов,
именно украинцы предотвратили негативные последствия от старения населения Польши на целых пять лет, и помогли сдержать
рост заработной платы при стабилизации экономики.
По словам экспертов, благодаря этому Центральный банк Польши смог укрепить стабильные процентные ставки, оставляя их на
историческом минимуме 1,5%, а экономический рост Польши в
2017 году стремится до 3%.
Чтобы сохранить темпы дальнейшего экономического роста в течение следующих 20 лет, Польше понадобится еще пять миллионов рабочих рук. Поэтому нет никаких сомнений в том, что поток трудовых
мигрантов из Украины в ближайшее время как минимум не сократится.
Характерно, что некоторые украинские политики видят в этом
даже некий позитив: мол, заробитчане остаются основными инвесторами украинской экономики, перечисляя домой необходимую
для страны валюту. При этом до них не доходит простая в своей
убийственности мысль, чем больше молодых и трудолюбивых людей будет уезжать из Украины, тем хуже будет ситуация в экономике
и социальной сфере у нас (кризис пенсионной системы – лишь одно
из проявлений), и тем меньше будет перспектив у страны в целом.
А если учесть, что количество трудоспособных граждан в Украине резко сокращается даже без учета миграционных процессов (в
силу чисто демографических факторов), то ситуация выглядит еще
более угрожающей.
- Не новость, что население Украины сокращается. Но самое худшее
в том, что сокращается оно как раз за счет трудоспособного населения.
Дело в том, что на сегодняшний день в работоспособный возраст входят те поколения, которые родились в 90-х годах, в 2000-х, а они достаточно юные. И поскольку именно они сейчас все больше формируют
нашу рабочую силу, чувствуется так называемая «нехватка рук». Те, кто
родился в 50-х годах – их гораздо больше, но они выходят на пенсию.
В 90-х годах резко сократилась рождаемость, поэтому мы наблюдаем
такой спад, - объяснила старший научный сотрудник Института демографии НАНУ Лидия Ткаченко.
Она также добавила: несмотря на то, что в 2003-2005 годах рождаемость немного восстановилась, она остается очень низкой.
- Предполагать, что ситуация со временем выровняется – повода
нет. Если взять население 16-59 лет, в 90-х годах людей такого возраста
было больше 30 млн людей, а сейчас имеем 26 млн. Сокращение идет
и оно не прекращается, поэтому прогнозы неутешительные. Остановить сокращение населения практически невозможно. Мигрантов мы
ничем не заманим, да и у самих украинцев наблюдается тенденция уезжать из Украины, - добавила эксперт.
Как известно, население Украины ежегодно уменьшается как минимум на 150-200 тысяч человек – не считая тех, кто уехал на работу за рубеж и, возможно, уже никогда не вернется назад.

Олександр Михайлов
У вирі останніх днів, практично непоміченим пройшло повідомлення про підготовлювані новації в житлово-комунальній сфері.
Йдеться про нову редакцію Закону «Про житлово-комунальні послуги», який парламент вже прийняв у першому читанні. Основна
ідея документа: спихнути всі проблеми ЖКГ на самих мешканців.
Втім, судіть самі.

Якість послуг
Згідно з документом, комунальні послуги повинні надаватися безперервно. Перекрити
воду можуть тільки для ремонтних і профілактичних робіт, попереджати про які потрібно як
мінімум за 10 днів. Як і в чинній
редакції закону, до кожного виду
послуг є свої вимоги. Наприклад,
температура гарячої води повинна бути в діапазоні 50-75 градусів, а якщо вона холодніше, то
платити треба менше:
45-49 градусів - 90% від тарифу;
40-44 градуси - 70% від тарифу;
До 40 градусів - платити як за
холодну воду.
Щоправда, тут є «маленьке»
уточнення: мова йде про температуру води не в вашому конкретному крані, а в трубі на вході
в будинок. Абсолютно ясно, що
при такому розкладі звичайному споживачу буде практично
неможливо довести, що гаряча
вода йому постачається неналежної якості. Відповідно, це дає
широкий простір для маніпуляцій комунальникам, які завжди
можуть послатися на неутеплені
труби в будинку. До речі, утеплювати труби в будинку мешканці
повинні за свій рахунок.
Що стосується нормативів з
централізованого опалення, то
температура в опалювальних
приміщеннях повинна бути не
нижче 18 градусів, а в кутових
кімнатах - 20 градусів. За кожен
градус нижче - мінус 5% від суми
в платіжках. Якщо ж температура повітря в квартирі опуститься
нижче 12 градусів, то платити за
опалення взагалі не потрібно.
Однак всі ці красиві декларації
зводить нанівець маленьке уточнення: вищевказані нормативи
дійсні тільки «за умови здійснення власником, балансоутримувачем будинку заходів з утеплення
приміщень і місць загального користування».
Тепер уявімо собі реальну ситуацію: на дворі мороз, в будинку
холоднеча, - і ви вирішили скористатися своїм законним правом заплатити на 5-10% менше.
Природно, для цього потрібно
буде скласти відповідний акт
(протокол) за участю представників теплогенеруючої компанії.
Невже хтось допускає, що вони

не знайдуть вад в утепленні будинку (квартири)? В таких умовах можна з повною впевненістю
прогнозувати: навіть при явній
провині тепловиків, змусити їх
перерахувати суму в платіжках
не вдасться нікому.
Також законом встановлено
терміни початку опалювального
сезону: протягом трьох діб після того, як середньодобова температура на вулиці опустилася
нижче +8 градусів. Якщо ця вимога не виконується, на четверту добу і кожен наступний день
сума в платіжках за місяць повинна зменшуватися на 3,3%.

Обов'язки мешканців
Тут все виходить з одного «залізобетонного» положення: житловий будинок з усіма його приміщеннями (підвал, дах, під'їзди,
комунікації та ін.) - це власність
самих мешканців. Відповідно,
якщо в будинку протікає труба
- ремонт оплачують самі мешканці. Також самим доведеться
платити за ремонт внутрішньобудинкових систем газо- та електропостачання.
За ремонт в під'їздах і прибирання прибудинкових територій
теж доведеться відповідати самостійно.
Виникає питання: як все це організувати? Згідно з документом,
для цього потрібно створювати
ОСББ - і наймати керуючу компанію, яка за певну плату буде
утримувати будинок і прибудинкову територію. Можна обійтися
і без керуючої компанії - ОСББ
може самостійно укладати договори з двірниками, компанією з
вивезення сміття, тощо. У тих же
будинках, які не створили ОСББ,
керуючу компанію призначить
міська рада.
Крім того, за новими правилами
українців
будуть
зобов'язувати повідомляти показання лічильників відповідних
постачальників послуг.

Санкції проти
боржників

Згідно з новою редакцією закону, пеня за несвоєчасну оплату комуналки повинна була
з'явитися вже в цьому році, однак
цю норму перенесли на 2018-й.
Розмір пені - 0,1% від суми бор-

гу за кожен день прострочення,
і налічується вона після 20 числа кожного місяця (при цьому
загальна сума пені не повинна
перевищувати суму заборгованості).
Щоб зрозуміти масштаби цього нововведення, нагадаємо: в
типовій багатоповерхівці борги
за комуналку є у кожної п'ятої
квартири, а загальна сума заборгованості в Україні перевищила
25 мільярдів гривень. Неважко
порахувати, що після введення
пені кожен день комунальникам
буде «капати» по 25 мільйонів
гривень тільки у вигляді штрафних санкцій.
Характерно, що в колишні часи
пеня становила всього 0,01% за
день прострочення (в 10 разів
менше) - і її скасували у зв'язку з
великою заборгованістю по зарплатах. Зараз ця заборгованість
знову зростає швидкими темпами і вже досягла 2 млрд гривень
- однак для нинішньої влади це
вже не аргумент.
Крім того, в новій редакції закону зазначено: якщо споживач
не сплачує платежі більше місяця, то деякі види комунальних
послуг йому можуть відключити.
При цьому наголошується, що
відключати електроенергію і газ
комунальники не мають право,
а ось перекрити тепло (якщо є
технічна можливість), а також холодну і гарячу воду за борги можуть. Про відключення повинні
попередити за 30 днів, але вже
на наступний день після оплати
боргу або укладення договору
про реструктуризацію постачання «відрізаних» послуг повинні
відновити.
На закінчення нагадаємо про
постанову Кабміну від 26 квітня
цього року, одне з положень якого говорить: якщо у людини є заборгованість за комуналку хоча б
за два місяці - субсидію не продовжать. Кажуть, що це - одна з
умов МВФ, який вимагає знизити
фінансові витрати на субсидії.
- Нещодавно Гройсман
говорив, що громадяни можуть
оплачувати комунальні послуги
в розстрочку, що субсидія буде
призначатися незалежно від заборгованості. Нове положення
свідчить про те, що уряд не має
ніякого розуміння того, що робити в галузі комунальних послуг,
та й економіки в цілому. Уряд
працює за принципом: «чего изволите, МВФ?». Фонд, наприклад,
зажадав, щоб на субсидії витрачали менше коштів, ну і Кабінет
міністрів побіг це все справно виконувати, - заявив в зв'язку з цим
економіст Всеволод Степанюк
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“За правду і справедливість”

Резонанс
В ТЕМУ

Александр Мороз,
Председатель партии
"За правду и
справедливость":
– Владимир Гройсман
на всю страну похвалился,
что в 39 лет он уже имеет
23 года страхового стажа
– и до получения минимальной пенсии ему нужно
отработать всего 2 года.
Наверное, этим он хотел на собственном примере
показать, что заработать необходимый стаж – плевое дело. Правда, он деликатно умолчал о том, что
уже через 10 лет необходимый стаж будет составлять не 25, а 35 лет, но сейчас дело даже не в этом.
Подумал ли Гройсман о тех миллионах своих соотечественников, чьи молодые и активные годы пришлись на страшную разруху и экономические потрясения, когда массово закрывались заводы, фабрики
и научно-исследовательские институты, распадались колхозы и совхозы, и даже официальная (явно
заниженная) статистика показывала: безработица
составляла 49-55%? Да и сейчас, по его же собственным словам, из 24 миллионов трудоспособных украинцев налоги платят только 10 миллионов – значит,
все остальные в тени? Но может ли правительство
похвастаться хоть какими-то реальными результатами по выводу экономики из "тени"? То есть, под удар
этой "реформы" попали не только люди предпенсионного возраста, но и те, чья трудовая деятельность в самом разгаре. Они не тунеядцы и не лентяи, – ведь теневую экономику придумали не они.
Но теперь они будут вынуждены ходить на работу,
пока их оттуда не вынесут вперед ногами. Это и есть
"реформа" - сделать так, чтобы миллионы украинцев
умирали, не дождавшись пенсии?
Дмитрий Корнейчук,
политический эксперт,
экономист:
- Сколько сотен тысяч
украинцев,
проработавших официально менее
25 лет, лишатся пенсии, на
которую рассчитывали в
ближайшем будущем? Сознательно ли власть устраивает очередной пенсионный "геноцид", зная, что получить стаж 25 лет можно
в основном в бюджетной сфере? Теперь власть будет
пытаться переложить ответственность за негативные последствия от проведения пенсионной реформы на Международный валютный фонд. Однако МВФ
работает совсем иначе. В фонде ставят условие для
выделения траншей: вы должны уменьшить дефицит
Пенсионного фонда. А уже Порошенко-Гройсман
предлагают вариант пенсионного геноцида украинцев… Аналогичная ситуация произошла с тарифами
на коммунальные услуги - МВФ не требовал от власти повышать в 10 раз тарифы на газ, а настаивал на
уменьшении дефицита компании "Нафтогаз". И именно эта власть протолкнула самый легкий вариант повысить тарифы. Поскольку сразу поняла: украсть
можно и с прибыли "Нафтогаза" и на субсидиях. Как
вы думаете: а куда пойдут сэкономленные пенсионные деньги? Ответ очевиден.
Андрей Золотарев,
политолог:
- Власть решила поднять
не пенсионный возраст, а
только пенсионный стаж,
чтобы и МВФ удовлетворить и украинцев не возмутить. В итоге, до пенсии
многие украинцы просто
не будут доживать. А часть
украинцев будет вынуждена покупать страховой стаж, так как на сегодняшний
момент половина граждан работает неофициально.
То есть украинцы, которым сейчас по 40-50 лет, рискуют остаться без пенсии. А с учетом того, что дефицит Пенсионного фонда составляет 150 миллиардов
гривен, то следующее поколение украинцев вообще
превратится в конфуцианцев. То есть, в Украине будут жить как в Китае, когда дети должны заботиться о
своих родителях. Ведь пенсий не будет.

По концепции МВФ, реформировать пенсионную систему в первую очередь нужно для
того, чтобы не финансировать выплату пенсий из государственного бюджета

Работай до гробовой д

Мечта правительства: искоренить пенсионеров,

Александр Полуянов
После анализа правительственного законопроекта
о пенсионной реформе,
становится ясно лишь
одно: власть Украины не
способна ни на какие настоящие реформы. Более того, само это слово
служит лишь "фиговым
листком" для политики закручивания гаек и ограничения прав украинцев. И
все это для того, чтобы получить очередной транш
МВФ и тем самым хоть немного продлить агонию
своего антинародного режима.

Выбор сделан
Основная идея реформы
– повышение минимального страхового стажа с 15 до
25 лет. Такой резкий скачок
должен произойти уже с начала следующего года, но и
на этом дело не закончится:
стаж будет расти и дальше,
но уже "плавно", с каждым
годом – на один год, пока в
итоге не достигнет 35 лет.
Чтобы понять логику правительства, на секундочку
вернемся к "истокам" проблемы.
По концепции МВФ, реформировать пенсионную
систему в первую очередь
нужно для того, чтобы не финансировать выплату пенсий
из государственного бюджета. Этим, дескать, должен
заниматься исключительно
Пенсионный фонд за собственные средства, которые
туда поступают в виде взносов от работающих граждан.
Напомним, что в настоящее
время дефицит Пенсионного
фонда (ПФ) составляет примерно 140-150 млрд гривен
– грубо говоря, именно на
столько взносы работающих
меньше, чем государство выплачивает пенсионерам.
Исходя из этого, есть два
основных пути решения проблемы:
*Первый: резко увеличить
поступления в ПФ.
*Второй: резко сократить
количество пенсионеров.
Судя по всему, первый путь

для наших правителей оказался слишком сложным и
невыгодным. Ведь для того,
чтобы увеличить поступления в ПФ, нужно засучить
рукава и работать: бороться
с теневой экономикой (в том
числе и самим отказаться от
оффшорных схем), создавать
рабочие места, возрождать
промышленность и повышать эффективность производства, заинтересовать молодежь перспективами в
родной стране и т.д.
Поэтому власти пошли
другим путем: решили сократить количество пенсионеров. "Идеальным" решением
в этом плане было бы всеобщее повышение пенсионного
возраста до 63-65 лет (на чем
и настаивает МВФ), но этот
вариант, похоже, решили
приберечь на самый "черный
день". А пока можно использовать менее скандальные,
но не менее эффективные
методы. Например, повысить
минимальный
страховой
стаж – уже в следующем году
он составит 25 лет, а к 2028
году дорастет до 35 лет. Это
значит, что людям, которым
сейчас пятьдесят лет и меньше – для получения минимальной пенсии уже нужно
будет иметь эти самые тридцать пять лет стажа.
- Нашей задачей было избежать повышения пенсионного возраста. Он останется
на уровне 60 лет для тех, у
кого стаж 25 лет. Есть люди,
у которых нет такого стажа.
Они будут иметь возможность выйти на пенсию в 63
года, а если у них меньше
15 лет стажа, то они будут
выходить в 65 лет, - заявил
премьер-министр Гройсман.
При этом пока не ясно, будет
ли возраст выхода на пенсию
единым для мужчин и женщин.
Министр соцполитики Андрей Рева уже сейчас призывает всех украинцев, которые получают зарплату
в конвертах – идти к своим
работодателям и требовать
оформить их официально и
платить взносы в Пенсионный фонд. Но знает ли пан
Рева, что такой поход к ра-

ботодателю в лучшем случае
закончится ничем, а в худшем случае – увольнением?

Сытый голодному
не верит

На первый взгляд, 25 лет
стажа за всю жизнь – это не
так уж и много, а может даже
и мало. Однако в правительстве прекрасно знают: в 90-х
годах прошлого века – в период тотального развала и
разрухи – "по белому" остались работать только те, кто
не смог уйти в "тень": в основном это были крупные предприятия, а также бюджетные
организации и учреждения.
С тех пор утекло немало
воды, однако примерно половина украинской экономики до сих пор так и находится в тени. Причин тому много
(сейчас не об этом речь), но
факт остается фактом: все
эти годы государство практически ничего не делало
для того, чтобы это положение исправить. Да, для предпринимателей снизили ЕСВ,
назначили пугающие штрафы за нелегальных работников, но все эти меры одна
за другой "благополучно"
тонули в море украинской
коррупции. А для миллионов
украинцев все оставалось
по-прежнему: они вынуждены были работать неофициально, без оформления.
И зарплаты в конвертах они
получали не из любви к эпистолярному жанру, а потому
что другого выхода не было:
или так, или никак.
Вот типичный "герой нашего времени": Сергею Бурыкину через несколько месяцев
исполнится шестьдесят, а в
трудовой книжке – как раз
около 15 лет стажа. Недавно
специально ходил в областное управление Пенсионного фонда, где его успокоили: хоть и минимальная, но
пенсия будет. И вот - словно
гром среди ясного неба: по
новым правилам ему не хватает почти 10 лет стажа, поэтому работать до пенсии (с
назначением пособия ниже
прожиточного минимума –
сейчас это 949 грн) придется
до 63 лет. Можно сформули-

ровать и иначе: если Сергей
доживет до 63 лет (это как
раз средняя продолжительность жизни мужчин в Украине), то самая удручающая
нищета в старости ему будет
гарантирована.
Но почему у Сергея только пятнадцать лет трудового стажа, если по факту он
работает уже около 40 лет?
Говорит: "Во времена Союза
все было официально – тогда
стаж и заработал. А вот в девяностые заводы массово закрывались, приходилось соглашаться на любую работу,
хоть и нелегальную – строитель, грузчик, лишь бы платили. Так и пошло – трудился
либо в Украине на шабашках,
либо за границей без официального оформления".
И таких сейчас в Украине –
миллионы.
Однако в Министерстве
соцполитики уверяют, что у
абсолютного большинства
украинцев предпенсионного возраста двадцать пять
лет стажа есть. "Мы считаем, что до 25 лет - это будет
вполне оптимальный стаж,
который имеет большинство украинских граждан",
— подтвердил этот тезис
Владимир Гройсман. Ну а
остальным – и в самом деле
придется доработать. Есть
и еще один вариант – недостающий стаж (но не более
5 лет) можно докупить, если
конечно на это найдутся
деньги (сегодня - порядка
8,5 тысяч гривен за год).

Чтоб вам так
повышали

Среди других новаций
пенсионной реформы следует отметить решение об
отмене пенсий по выслуге
лет для работников образования, здравоохранения и
социального обеспечения.
Если учесть, что учителя и
медики – одни из самых многочисленных категорий работников, то становится понятно: это тоже существенно
сократит количество "действующих" пенсионеров в
стране, что полностью укладывается в алгоритм действий Кабмина.
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“За правду і справедливість”

Точка зору

Європи всієї
доски Попереду
Чому українці переплачують в магазинах?

, как класс

Для работников с вредными и опасными условиями
труда (металлургов, шахтеров, работников химпрома,
трактористов и пр.) льготные
пенсии вроде бы остаются, но
ставка ЕСВ для них увеличивается на 7-15%. То есть, свои
льготы они будут оплачивать
из своих же карманов (и какие же это тогда льготы?).
Чтобы хоть как-то подсластить горькую "пилюлю" пенсионной реформы, Владимир
Гройсман еще раз подчеркнул: с 1 октября произойдет
"существенное" повышение
пенсий для 5 млн 620 тысяч
украинцев (1,3 млн – от 50
до 200 грн, 1,2 млн – от 200
до 500 грн, около 2 млн – от
500 до 1000 грн), а также
будет отменено налогообложение работающих пенсионеров. "Если мы посмотрим
на структуру пенсионного
обеспечения, мы придем к
выводу, что большинство
пенсионеров живут за гранью
бедности – из 12 миллионов
пенсионеров 8 миллионов
получают минимальную пенсию на уровне 1312 гривен", заявил в этой связи Гройсман.
Но если это так, то почему же
тогда пенсии повышают не
8-ми, а только 5,6 миллионам? И может ли добавка в
200-500 гривен существенно
улучшить жизнь человека,
если эти деньги мгновенно
сожрет инфляция, и уже сейчас реальный прожиточный
минимум в 2-3 раза выше
суммы в 1312 гривен?
Вопросов масса, но даже
эти скромные повышения,
которые
проанонсировал
Гройсман – под большим вопросом: как стало известно,
против этой инициативы уже
резко выступил МВФ, который настаивает на "замораживании" пенсий. Не одобряет главный кредитор и
отмену налогообложения для
работающих пенсионеров.
Подводя итог, можно сказать лишь одно: ничего хорошего для большинства украинцев пенсионная реформа
не сулит. О том, как будут
развиваться события дальше
– читайте в наших следующих публикациях.
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Олександр Градов
Азбука економіки свідчить, що рівень добробуту населення залежить не від величини
зарплат і пенсій, а від співвідношення доходів і цін на життєво необхідні товари та послуги. І гнітюча бідність більшості українців
пояснюється тим, що ціни на ліки, продукти
першої необхідності, тарифи ЖКГ пішли в
глибокий відрив від платоспроможності населення. При цьому у нас чомусь майже не
говорять про те, що в цю вартість входить ще
і грабіжницький ПДВ.
Як відомо, податки в нашій країні платять не
тільки офіційно працевлаштовані особи, а й ті,
хто отримує зарплати в конвертах і ніколи не
мали справ з податковою інспекцією (в тому
числі і пенсіонери). Тому що з людини беруть
податки не тільки тоді, коли вона отримує зарплату, але і коли вона щось купує в магазині. Зокрема, у вигляді 20% -го податку на додану вартість (ПДВ), який кожен з нас стабільно платить,
коли придбає будь-який товар або послугу.
Купуючи, наприклад, кілограм цукру або буханець хліба, громадянин отримує чек, на якому
зазначено: "у тому числі ПДВ". Це і є сума податку, внесена покупцем.
Крім того, ми платимо акциз, придбавши
підакцизний товар - це теж непрямий податок
для тих, хто витрачає гроші на сигарети, алкоголь і пальне. Не будемо забувати і про ввізні
мита, які в кінцевому підсумку теж сплачують
споживачі імпортних товарів. Все це мається на
увазі як би само собою, але «за дужками» залишається той факт, що ставка ПДВ на продукти
харчування в Україні - одна з найвищих серед
європейських країн, де і доходи населення, і добробут громадян в рази (а то і в десятки разів)
перевищує наш рівень.
«Базовий підхід до життя в більшості країн
Європи - не дерти високі податки з речей, які
потрібні людям для життя і здоров'я. У нас же
лише на деякі види ліків ПДВ становить 8%, тоді
як на продукти харчування - він максимальний.
Найдивовижніше в тому, що ніхто з влади навіть не спробував виправити цю несправедливість по відношенню до українців », - говорить
економіст і бізнесмен Сергій Михно.
Але про яку справедливість можна говорити,
коли ціни на продукти харчування продовжують своє впевнене зростання? Як повідомляє
глава Асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко, за чотири місяці 2017
року в Україні зросли ціни майже на всі соціальні продукти харчування.
- Дані Державної служби статистики показу-

Базовий підхід до життя
в більшості країн Європи
- не дерти високі податки
з речей, які потрібні
людям для життя і
здоров'я. У нас же лише
на деякі види ліків ПДВ
становить 8%, тоді як на
продукти харчування - він
максимальний

4,8 грн (12%). За цей же проміжок часу соціальні сорти білого і чорного хліба подорожчали
більш, ніж на 1 гривню (10%) і становлять відповідно 12 грн і 11,7 грн., - повідомив аналітик.
Цей перелік можна продовжити - і на цьому
тлі широко розрекламоване травневе підвищення соціальних стандартів на 5,2% виглядає
просто як насмішка.

ють, що 21 позиції з 23-х списку соціальних продуктів харчування підвищилися в ціні. З цього
переліку тільки яйця подешевшали на 10,8 грн
(51%), а гречка залишилася на колишньому рівні. У той же час, з початку року значно підскочили ціни на яловичину - на 11,7 грн (14%), свинину,
і тепер ціни на більшість сортів м'яса в Україні
вже досягли європейських показників. Також
зросли ціни на сир м'який - на 10 грн (13%), масло вершкове - на 7 грн (5%), моркву - на 6,6 грн
(162%), капусту - на 5,9 грн (154%) і сметану - на

ПДВ на ліки і продукти
в країнах Європи

Великобританія - 0-5%
Франція - 2.1-5,5%
Іспанія - 4%
Португалія - 6%
Швейцарія - 3,8%
Італія - 4-10%
Сербія - 8%
Австрія - 10%
Словенія - 9,5%
Бельгія - 6%
Нідерланди - 6%
Німеччина - 7%
Польща - 5%
Швеція - 8%
Білорусь - 10%
Україна - 20%

Партійне життя

Засідання
Політради
У Київі 20 травня відбулося засідання Політичної Ради політичної партії Олександра
Мороза “За правду і
справедливість”.
Під час засідання Політради були розглянуті
питання про підготовку
до електоральної кампанії, про передплату
на газету “За правду і
справедливість”,
про
завдання партії з організаційно – кадрової
роботи та погодження
змісту виступу О.О. Мороза “Про декларації
клубу “Софія” і українські проблеми”.
З усіх питань порядку денного засідання
Політради партії були
прийняті відповідні рішення.

Ділова зустріч
Лідери партії «За правду і справедливість» Олександр Мороз і Василь Цушко та голова СМС Віталій Романченко, 21 травня зустрілися з Послом Литовської республіки в Україні Марісом Януконісом і
депутатами Литовського сейму – Юозасом Олекасом , Лауринасом
Касчюнасом, Вікторасом Рінкявічусом.
Лідери партії поділилися своїм баченням ситуації в Україні
та обговорили шляхи виходу з
політичної та економічної кризи. Домовились про подальший
формат співпраці та просуван-

ня позицій партії на європейському просторі.
Олександр Мороз і Василь
Цушко подякували Послу Литви
Марісу Януконісу та литовським
депутатам за допомогу Україні.
Політвиконком політичної партії
Олександра Мороза
“За правду і справедливість”
щиро вітає
Віктора Олексійовича
Обдуленка
з 85-річним ювілеєм!
Міцного здоров’я,
життєвих радощів,
творчіх успіхів Вам,
дорогий друже!
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“За правду і справедливість”

Щоб ефективно боротися з ворожим інформаційним продуктом,
треба мати свій, якісніший

Наша пошта

Чому
так?
Щодо указу Президента України

Віталій Романченко,
член політичної партії “О. Мороза “За правду і справедливість”

Президент України Петро Порошенко, піклуючись про безпеку
країни, своїм указом заборонив доступ до користування в Україні
деякими програмами та комп'ютерними ресурсами Російської Федерації. Під заборону попали і соціальні мережі, і поштові сервери,
і деякі програмні продукти, які широко використовуються українцями як у побуті, так і виробничій діяльності.
Враховуючи важливість сучасних цифрових технологій у
повсякденному житті, природно,
що цей указ викликав великий
резонанс у суспільстві, в тому
числі хвилю обурення та незгоди. Чому так?
По-перше, у ЗМІ та в обговореннях між користувачами згадуються здебільше про заборону
доступу до соціальних мереж
"Вконтакте" та "Одноклассники".
Ясно, що подібна заборона – це

якось не "по-європейськи", адже
жодна країна ЕС не заборонила
доступу до будь-яких соціальних
мереж, в той час як така заборона діє у Сирії, Ірані, КНДР, тій же
Росії. Варто лише підкреслити,
що сама заборона буде малоефективною, бо в Інтернеті вже
опубліковані поради про те, як
технічно обійти цю заборону та
без перешкод мати доступ до
означених соціальних мереж.
По-друге, указом забороняється

користування деякими поштовими серверами. Але, де українцям
зберігати їх особисту поштову переписку – це їх особиста справа,
і є сумніви, що в тім загроза національній безпеці України. Якщо
є дані, що становлять державну
таємницю, то відповідні служби
захисту інформації повинні передбачити заходи щодо їх належного
зберігання. Якщо мова йде про
службову переписку, пов'язану з
роботою державних установ, то
відповідно існують сервери та поштові засоби відповідної установи, які аж ніяк не пов'язані з приватною перепискою. Зокрема, це
нормальний світовий досвід, коли
одна й таж особа має дві поштові
скриньки – одна для роботи, інша
– для особистих справ. Якщо ж
якийсь "шпигун" вирішить завдати
шкоду державним інтересам України, за сьогоднішніх інтернет-технологій не існує проблем створити
пошту як на російських mail.ru, так
і на американському gmail.
Одначе, не це є ключовим в

Бо все ж таки ми товариші
Слово тій частині СПУ, яка намагається конкретну
роботу замінити судовими тяганинами
Напередодні першотравневих свят до
обласної партійної організації надійшов
лист, з якого стало відомо, що тов. М. Садовий та В. Левцун продовжують роботу
в судах, з народними депутатами України, прокуратурою, національною поліцією, СБУ, НАБУ, Міністерством юстиції
України, політиками з основного питання
– відновлення юридичного статусу СПУ.
Дуже цікавий перелік організацій, з якими «керівництво СПУ» продовжує роботу.
Напевно, тут і відповідний штат працівників
потрібен? Так. Що підтверджують заборгованості за сплату податків, які потягнули за
собою арешт усього майна СПУ ще в березні 2016 року. Сьогодні партія соціалістів має
вже не двоголове керівництво, а багатоголове, кожне з яких звинувачує одне одного
у певних «недоліках» з боку своїх опонентів.
Здається, що М. Садовому та В. Левцуну
дуже кортить «спілкуватись» із згаданими
організаціями із приводу діяльності Устенко
П.І. Ось така «невістка» за визначенням «лідерів СПУ», з якою іде «свята» боротьба
Так званий звіт про діяльність М. Садового
та товаришів змахує на програму дій незадоволеної частини керівництва СПУ на чолі
із ними. На жаль, їм сьогодні не до тями, що
цю діяльність треба припинити і сісти за стіл
переговорів (бо все ж таки ми товариші, які
представляють нібито єдину політичну партію). В такому разі незрозумілою є негативна
оцінка зустрічі П.І. Устенка «із Лідером СПУ»,
чомусь не має прізвища. «Його амбіції за-

лишаються попередніми: відшкодування
коштів, бізнесові інтереси і ніяк не партійні
справи. Але це сигнал, що СПУ повільно, але
рухається у правильному напрямку». – так
оцінюється діяльність Лідера СПУ у перемовинах. А тому виникають наступні питання:
в чому містяться попередні амбіції? І що ж
таке «правильний напрямок»? Демагогія, а
на ній у «правильному напрямку» шляху не
має. Тим більше, якщо цим займається певна
діюча особа.
Що стосується інформації про круглий стіл
за участю окремих представників, то хотілось
би почути про рішення, які були прийняті на
цьому столі і як вони реалізуються. Хоча їх перелік нічого доброго не віщує.
Спостерігаючи за проведенням першотравневих свят в Україні, пригадую про ту
роботу, яку колись проводила Соціалістична партія України. Сьогодні вона опинилась на узбіччі політичної боротьби. Завдяки «твердій» позиції певних керівників,
які доклали зусиль для того, щоб лівий рух
в Україні державою було знищено. Чи це і
є правильний шлях?
Хочу зауважити, що авторитет партії не
буде завойовано постійними зверненнями до судів, Мінюсту і т.д. Навпаки. Невже
за стільки років безплідної штовханини не
можна знайти шлях до примирення?
Треба чесно розібратись із чого почався
розкол в СПУ і зробити відповідні висновки. Не можна покладатись лише на одну
сторону, одну думку.До чого це призвело
відомо. Хіба хтось слухав тверезі голо-

си про зміни у Статуті СПУ, що призвело
до двоголового керівництва? Сьогодні ми
пожинаємо плоди цього безвідповідального, прийнятого на «нетверезу голову»
кроку. Конче потрібно термінове проведення звітно-виборчої кампанії в партії
(за домовленістю), з’їзду, який повинен
демократичним шляхом вирішити питання розвитку партії та оновлення її керівництва як у центрі так і на місцях.
Шановні товариші! Давайте чесно розглянемо ситуацію, що створена. Людина, яка
«підштовхнула» частину керівництва СПУ на
ці безвідповідальні кроки, кинула все, знаходиться за кордоном за свої антизаконні
діяння, але і звідти відбувається керування
«прикормленною» частиною керівництва
СПУ. Дивно, але це факт, цю особу не згадують в жодних документах, нібито не було
Рудьковського та його руйнівної ролі в СПУ.
Пригадаймо як його «шанували» без звіту і
навпаки ганьбили іншого керівника без його
участі? І як він певний час керував партією
забувши про виконання його рішень? А де
були в той час рятівники партії? Невже це
було справедливо? Тому ще раз повторюю,
щоб навести лад в партії необхідна чесна,
партійна оцінка діяльності керівництва партії, а звідси починати переговорний процес.
Немає глузду від того, що в партії розгортається ситуація, згідно якої чим більше буде
«дерьма» вкинуто на голови опонентів, тим
краще. Зупиніться! На жаль в партії залишилось мало думаючих, аналізуючих дії партійних лідерів, голосу яких майже не чути і
навпаки,дуже багато часу окремі вожді знаходяться на владному олімпі, а це, згідно
уроків історії, призводить до вседозволеності, не бажання слухати іншу думку, тверезо
оцінювати свої вчинки.
Ось тут і простежується вирішення

Про що мовчить телевізор

Президент Порошенко
у п'ятірці лідерів рейтингу
У 2016 році збільшили свої статки і стали мільйонерами 17 тисяч високопосадовців та чиновників України. Про це повідомляє сервіс
моніторингу е-декларацій чиновників OpenDeclarationBot.
Ім'я

Місце роботи

Активи

Цапюк Олександр

ПНВП "УРАН’

2 009 241 400

Боляк Андрій

Управління Поліції Охорони у Львів- 1 575 005 939
ській області

Дубневич Богдан

Верховна Рада України

Порошенко Петро

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 789 626 393

Богуслаєв Вячеслав

Верховна Рада України

Згідно з рейтингом, найбагатшим став депутат Кіровоградської
облради, глава приватного на-

911 331 615
777 358 048

уково-виробничого підприємства
"Уран" Олександр Цапюк.
На другому місці - представник

указі Президента. Перейти з однієї мережі до іншої, або замінити поштову адресу не складно.
В указі мова йде про заборону
доступу до багатьох програмних
продуктів, які широко використовуються в економічній діяльності
підприємств, а альтернативи їм
просто немає. Зокрема йдеться
про програму бухгалтерського
обліку 1С, яку використовують
близько 80% українських підприємств. Звичайно, західні аналоги таких програм існують, але:
▸ вони коштують як мінімум у
7-8 разів дорожче;
▸ вони не підлаштовані на роботу у вітчизняному законодавстві;
▸ потрібен час для того, щоб
самі бухгалтери та економісти
підприємств навчились користуватись новими для них програмними продуктами.
Так само і щодо заборони використання таких засобів автоматичного проектування як
"КОМПАС". Альтернативи про-

управління поліції охорони у Львівській області Андрій Боляк. На третьому - нардеп від БПП Богдан Дубневич.
На четвертій сходинці опинився
президент Петро Порошенко.
На п'ятій - член депутатської групи "Воля народу" В'ячеслав Богуслаєв.
Опубліковано також топ чиновників, які збідніли. Це, зокрема,
нардеп з "Народного фронту" Ігор
Котвіцький. Колишній заступник
замміністра енергетики з питань
європейської інтеграції Ігор Діденко та чиновник Дергачівської райдержадміністрації Харківської області Олександр Політуха.
Раніше в НАБУ повідомляли, що
чиновникам вдалося обікрасти держпідприємства на понад 40 млрд грн.

грамним продуктам, які дозволяють робити креслення та проектування інженерно-технічних
виробів та керування виробництвом за вітчизняними стандартами у системі ЕСКД в Україні не
існує! Отже, знову повертаємось
до дерев'яних бухгалтерських
рахунків, паперових звітів та
креслень на кульманах.
Тим самим указ, який має на
меті нібито захист національних
інтересів України, створює загрозу
національній безпеці, адже гальмує економічний розвиток України
та створює додаткові складнощі
для її трансформації.
Дуже схоже, що конкуренти заборонених ресурсів дали вказівку
нашим владцям, аби самим зайняти вигідний ринок. Отже – нічого
надзвичайного, просто – гроші.
І головне, щоб ефективно боротися з ворожим інформаційним продуктом, треба мати свій,
якісніший. На це мала б звертати
увагу влада, президент в тому
числі.

власних бажань, (думаю, ви знаєте прощо ідеться) ніж загальнопартійних кроків.
Якщо це буде так і далі, то ні про який захист СПУ не може йти мови. А «тези» про
порятунок СПУ залишаться звичайнісінькою демагогією.
Стосовно об’є днання лівих сил. Ця тема
не нова. Так сталось, що ті, хто приходить
до керівництва в лівих партіях вважають,
що лише вони єдині і повинні бути вождями. Це і стає на заваді об’є днання лівих
сил. І вже багато років ліві ніяк не можуть
прийти до загального знаменника.
Тому звертаюсь до тих, хто буде брати
участь у чергових, декларованих круглих
столах: в першу чергу відповідально підійти до вирішення кадрового питання, це
нагально! Керівник повинен бути один,
незважаючи на певні амбіції, які будуть
виникати. А далі відпрацьовувати організаційні питання існування блоку лівих сил,
мету і завдання.
Основні завдання: підготовка до виборчої кампанії і участь блоку лівих сил в них.
Нам потрібна влада, для того, щоб змінити ситуацію на краще заради народного
добробуту.
І ще про одне: довіру, один до одного учасників круглого столу, створення координаційної ради блоку і контроль, конкретний контроль за виконанням прийнятих рішень.
На останок учасники круглого столу повинні розробити програму своїх дій з урахуванням основних позицій кожного учасника
блоку в разі перемоги на виборах і формат
участі. І обов’язкова її пропаганда всіма
можливими і доступними засобами.
Сподіваюсь на розуміння.
З повагою,
Перший секретар
Хмельницького ОК СПУ Геннадій Савосін

Співчуття
Після тривалої хвороби пішла з життя
Інна Павлівна Селіванова
Вона народилася 29 листопада 1948 року. Член Соціалістичної партії України з 1999 р. Довгий час очолювала Володимир-Волинську в Волинській області міську партійну організацію СПУ.
Партійну роботу успішно поєднувала з діяльністю в обласній громадській організації Спілці жінок України "За майбутнє
дітей", була членом Координаційної Ради Спілки .
Щирі співчуття рідним та близьким Інни Павлівни.
Світлу пам’ять про неї ми збережемо в наших серцях.
Політвиконком партії
Олександра Мороза
“За правду і справедливість”,
Політвиконком
Соціалістичної партії
України
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Народная медицына успешно поможет побороть упадок сил

ДОМАШНІЙ КЛУБ

7

Бабушкина аптека

Упадок сил. Что предпринять?

Быстрая утомляемость, упадок сил — состояние организма, характеризующееся
частым снижением его работоспособности.
Не каждому удается самостоятельно справиться с все
возрастающими нервно-психическими и физическими нагрузками. В результате у многих из нас наступает упадок
сил, переутомление, апатия,
грозящие перейти в самую настоящую депрессию.
С этим опасным состоянием
на протяжении веков успешно
борется народная медицина, в
сокровищнице которой найдется
немало рецептов для быстрого
восстановления жизненных сил
организма и поднятия тонуса.
Народные средства
лечения упадка сил
• Чтобы избавиться от упадка
сил, слабости и быстрее восстановить силы, воспользуйтесь
таким рецептом: наполните
бутылку почти доверху сырой

тертой красной свеклой и залейте водкой. Настаивайте смесь в
тепле 12 суток. Пейте по 1 рюмке
в день перед едой.
• При сильном упадке сил и
переутомлении полезно съедать
перед едой 1 столовую ложку
чеснока, сваренного с медом.
• При общей слабости и ис-

тощении рекомендуется следующее средство. В 1 л кипящей
воды положить 200 г отрубей.
Варить в течение 1 часа, затем
процедить через марлю или
сито; отжать остатки отвара
и повторно процедить. Отвар
можно пить по 1/2-1 стакану 3-4
раза в день до еды. Иногда отвар

добавляют в супы или из него готовят квас.
• Смешать 350 мл красного
вина (лучше «Кагора»), 150 мл
сока алоэ и 250 г майского меда.
Алоэ (3–5-летнего возраста) до
момента срезания листьев не
поливать 3 дня. Срезанные листья промыть, измельчить и отжать из них сок. Все компоненты
смешать, положить в стеклянную банку, настаивать в темном
месте при температуре 4-8 °С в
течение недели. Принимать по 1
столовой ложке 3 раза в день за
30 минут до еды при упадке сил.
• Сельдерей поднимает общий
тонус организма и усиливает физическую и умственную работоспособность. Две столовые ложки нарезанных корней залить
200 мл холодной воды, настаивать 2 часа при комнатной температуре и принимать в течение
дня несколько раз. Настой ре-

домашний сад

КАК ВЫРАСТИТЬ КИВИ?
Лучшее время для посева – с марта
по май. Выберите в магазине наиболее спелый киви. Плод должен
быть мягким, ровным, без изъянов.

насыпьте на его дно немного керамзита. Грунт лучше взять готовый,
предназначенный для тропических
лиан. Подержите его на водяной бане
в течение двух часов.
В лунки глубиной 5-10 мм положите по 2-3 семечка. Слегка присыпьте
их землей, полейте водой комнатной
температуры и плотно накройте пленкой. Поставьте лоток в теплое солнечное место. Через 3-6 дней появятся
первые всходы.
От неперспективных и ненужных
ростков лучше начать избавлять уже
на этом этапе. Поливайте умеренно и
только отстоянной водой. Зимой рост
побегов киви замедляется, и их достаточно поливать 2-3 раза в месяц.
В период вегетации (весной и летом)
растениям требуется больше влаги,
поэтому поливать нужно чаще – 2
раза в неделю. Кроме того, жарким
летом киви нужно опрыскивать.
Не забывайте прореживать растения, иначе они будут мешать друг другу. На ранних этапах их можно просто

Помойте фрукт и разрежьте его на
несколько частей. Мякоть аккуратно
разомните. Получившуюся кашицу
бросьте в стакан с теплой водой, перемешайте и дайте немного отстояться.
Многократно промойте – мякоть
уйдет, а косточки останутся плавать
на поверхности. Выложите семена
киви на салфетку. Через 2-4 часа они
подсохнут. Заверните косточки в вату
или ткань и положите в блюдце. Добавьте немного горячей воды – она
должна хорошо пропитать материал,
но не выливаться при наклоне емкости. Накройте семена пленкой и поставьте в теплое солнечное место. На
ночь пленку лучше приоткрыть или
вовсе снять. Утром долейте необходимое количество воды. Через 7-10 дней
семена киви должны проклюнуться.
Возьмите цветочный горшок и

готовим сами
выдергивать из земли. Чуть позже это
сделать уже не получится, так как корневая система у киви развивается достаточно быстро. Самым правильным
вариантом будет состригание ненужного ростка. Когда растения достигнут в высоту 10-12 см, пересадите их
в отдельные лотки. Если этого не сделать, их развитие замедлится.
В благоприятных условиях цвести и
плодоносить киви из семян начинает
на третий или четвертый год.

Салат "Польский"

Классический еврейский
салат из редьки
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
6. Драматург с чувством юмора. 7. Рухлядь на аукционе. 12. «Первенец»
таблицы Менделеева. 16. Две тонны плохого характера. 17. Выходец из ЗАГСа. 18. Процедура, после которой за одного дают двух. 19. Руль парашюта. 20. «Засос» на реке. 21. Живописная материя. 22. Музыкальная грусть.
23. Первое, что давал Кашпировский. 24. Меры сытости для обжоры (разг.).
25. Щекастый грызун, постоянный обитатель живых уголков. 26. Походный аэродром. 28. Музыкальный темп, «угодивший» в фамилию певицы.
29. «Морское» пиво. 33. Стопроцентная альтернатива уроду. 34. Техническая специальность, сулящая тепленькое местечко.
По вертикали:
1. «Охотник» на призывников. 2. Спящий в каждом из нас. 3. Генеральное сражение. 4. Вертлявая рыба. 5. Пробежечка длиной в 42195 метров.
8. Упавшая вертикаль. 9. Жук среди автомобилей. 10. Словоохотливость,
потерявшая меру. 11. Должность жены, если она нигде не работает. 13. Самое мирное кровопролитие. 14. Какая организация периодически отключает воду в доме? 15. Тот, у кого до собственных суждений нос не дорос.
16. Дом-переросток. 26. Оружие семейства луковых. 27. В него превращается Иван-дурак. 30. Морской зубастик. 31. Львиный вход для головы
дрессировщика. 32. Праздник, накануне которого в магазинах хорошо раскупаются куриные яйца.
По вертикали:
1. Военком. 2. Гений. 3. Битва. 4. Угорь.
5. Марафон. 8. Горизонталь. 9. Фольксваген.
10. Болтливость. 11. Домохозяйка.
13.
Донорство.
14.
Водоканал.
15. Молокосос. 16. Небоскреб. 26. Арбалет.
27. Царевич. 30. Акула. 31. Пасть.
32. Пасха.
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ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
6.
Комедиограф.
7.
Антиквариат.
12. Водород. 16. Носорог. 17. Молодожен.
18. Битье. 19. Строп. 20. Водоворот.
21. Холст. 22. Минор. 23. Установка.
24. Отвал. 25. Хомяк. 26. Авианосец.
28. Аллегро. 29. Балтика. 33. Раскрасавец.
34. Теплотехник.
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Салат “Белоруский”

Ингредиенты на 4 порции: Картофель отваренный 300-400 г, огурец - 100 г,редис - 100 г, яйца
вареные - 2 шт., крапива - 150 г, лук-резанец, сметана, хрен, соль -по вкусу.
Приготовление: Крапиву промойте и залейте
кипятком, дайте постоять несколько минут. Затем
слейте, отожмите и мелко порубите.
Картофель нарежьте кубиками. Огурец и редис нарежьте четверть-кольцами. Яйца разомните вилкой.
Смешайте все ингредиенты со сметаной, добавьте
хрен и соль по вкусу. Салат можно подать в стаканчиках, укладывая все ингредиенты слоями.
Ингредиенты: яйца вареные 5 шт., огурцы маринованные 3 шт (средние), филе сельди 2 шт, фасоль белая консервированная 1 банка, сыр твердый
100 г, зеленый лук 1 пучок, редиска 5 шт.
Cоус: майонез 3 ст.л., хрен белый 2 ст.л., сметана 1
ст.л.
Приготовление: Все слоями: белки потереть на
терке, огурцы кубиками, филе сельди кубиками, 1
слой соуса сверху, фасоль, сыр твердый потереть на
крупной терке, зеленый лук измельченный, 1 слой
соуса, посередке желток тертый на мелкой терке,
вокруг желтка потертая на мелкой терке редиска,
украсить зеленым луком

кроссворд
1

комендуется также при аллергической крапивнице, подагре,
дерматитах, пиелонефритах и
циститах.
• Измельчите 100 г свежей
травы астрагала и залейте 1
л красного вина. Настаивайте
смесь 3 недели, периодически
встряхивая. Затем процедите.
Принимайте настойку по 30 г 3
раза в день за 30 минут до еды.
Этот напиток поможет восстановить защитные силы организма
и снимет усталость.
• Ванны с добавлением
экстракта сосновой хвои полезны
для укрепления и восстановления сил после тяжелых болезней.
Пары, насыщенные эфирными
маслами, благотворно действуют
на слизистые оболочки, поэтому
хорошо добавлять в ванну несколько капель настоящего масла
из сосновых игл. Для приготовления экстракта возьмите хвою, веточки и шишки, залейте холодной
водой и кипятите 30 минут. Накройте крышкой и дайте настояться 12 часов. Хороший экстракт
должен быть коричневого (или
зеленого, если это аптечное средство) цвета. Для ванны нужно 750
мл экстракта.

Ингредиенты: редька 1-2 шт, лук репчатый-1
шт., растительное масло или сметана 2-3 ст.л., зелень
петрушки, укропа , соль, черный перец-по вкусу
Приготовление: Редьку чистим и натираем на
крупную тёрку.
Лук мелко нарезаем. Можно в салат добавить сырой лук, а можно его обжарить в растительном
масле до золотистого цвета (перве), или на гусином
жире(мясное). Если лук не обжариваем, то можно
салат заправить сметаной (молочное).
Солим, перчим по вкусу. Тщательно перемешиваем.
Перед подачей щедро посыпаем рубленой зеленью.
Приятного аппетита!
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Совершенство пропорций этих изображений наводит на мысль,
что они, возможно, предназначены для небесных зрителей.

Х-файлы

ПЕРУАНСКАЯ ЗАГАДКА

РИСУНКИ НАСКА – ПОСЛАНИЕ ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
В. Бабанин, http://tainy.net/
Pисунки Наска в Южной Америке, в Перу, стали широко
известны всему миру в конце 30-х годов ХХ века. Здесь,
в 50 километрах от Тихого океана, на ровном плато, прорезанном рекой Инхенио, на высоте около 800 метров
над уровнем моря имеются гигантские рисунки различных животных и других фигур, а также около тринадцати тысяч абсолютно прямых линий различной длины и
ширины. Они пересекают плато по всем направлениям.
Некоторые из них по своей ширине и длине напоминают взлетно-посадочные полосы аэродромов, а другие
были длиной несколько километров.

Карта части поверхности Земли
в эквидистантной проекции
(проекция, отображающая
координаты широты и долготы
сферического глобуса непосредственно на горизонтальные и
вертикальные поверхности) на
которую спроецированы линии
и рисунки Наска.

Поражает точность, с какой были
проложены линии. Среднее отклонение по направлению не превышает 2,5 метра на один километр,
что соответствует пределу точности современной фотометрической
съемки! Технология нанесения
линий и рисунков на поверхности
земли казалась довольно простой:
был снят верхний слой каменистой
почвы. Нижний слой почвы – более светлый. Увидеть полностью и
представить масштабы изображений на плато Наска можно только с
большой высоты.
Великолепная планировка на
громадной площади, высочайшая точность в разметке линий,
обилие более мелких деталей, несущих смысловую нагрузку, подсказывает, что архитекторами и
исполнителями этих работ могли
быть представители высокоразвитой цивилизации. Возможно, внеземного происхождения. К этому
склоняются и некоторые эксперты.
Впоследствии, когда мною по материалам исследования рисунков
Наска была написана в 1994 году
рукопись книги «Тайны перуанской
пустыни Наска», я получил соответствующие подтверждения этому
предположению.
Конечно, полностью исключить
возможность участия землян в
разметке и создании некоторых
своих или в реставрации древних
изображений нельзя. Но для этого
они должны были иметь приборы,
позволяющие с высокой точностью
проводить эти работы. Возможно,
такими приборами были вогнутые
зеркала «тупу», изготовленные из
тщательно отполированного металла: золота, серебра, меди, сплавов. Они были найдены в большом
количестве в захоронениях в райо-

не Наска. «Тупу» внешне напоминают глубокую тарелку эллипсоидной
или круглой формы диаметром до
полуметра, закрепленную за ребро
на шесте в рост человека. В нижней
части многие зеркала имели одно
или два отверстия для «прицеливания». Солнечный «зайчик» от него
был виден на расстоянии несколько
километров. Когда его направляли
на другое такое зеркало, оно буквально «вспыхивало» отраженным
светом.
Много вопросов у исследователей Наска вызывают «отверстия»
в земле с обгорелыми краями в
местах пересечения линий, а также многочисленные камни и кучки
камней, имеющие такой вид, как
будто они находились под воздействием очень сильного жара. Фантазии других исследователей хватило только на то, чтобы приписать
все это деятельности индейцев. По
их мнению, при создании рисунков и прокладке линий индейцы
разжигали большие костры, чтобы
согреться или наполнить горячим
воздухом воздушный шар, или обработать по специальной огненной
технологии производимые ими ткани для придания им большой плотности и прочности. Последняя версия возникла, когда в захоронениях
Наска были найдены остатки тканей, обладающих такой большой
плотностью, что их вполне можно
было бы использовать для изготовления воздушных шаров. Другой
достопримечательностью
Наска
являются древние подземные тоннели, по которым течет с гор чистая
питьевая вода. Тоннели проходят
под дном реки! Современные жители Наска знают об этих тоннелях и
берут из них воду с помощью прорубленных к ним колодцев.

Первая картосхема изображений
на плато Наска была составлена в
1956 году немецкой исследовательницей Марией Райхе в результате
ее пятнадцатилетней напряженной
работы, часто в полном одиночестве. До самой смерти (умерла в
1998 году) все ее помыслы были
связаны с Наска. Позднее изучением и съемкой с воздуха плато
занимались другие энтузиасты
– исследователи. Они выявили новые более мелкие детали и линии.
При этом оказалось, что некоторые
участки пустыни имели такую большую плотность всякого рода линий,
что могло поставить в тупик любого
исследователя.
До сих пор нет единого мнения ни
о назначении изображений Наска,
ни о их возрасте. Одни говорят, что
созданы они 500 – 1500 лет назад,
другие – четыре тысячелетия назад
и более. Но главное, они породили
большое число гипотез о назначении комплекса рисунков Наска. И
первое слово в этом хоре голосов и
идей принадлежит по праву Марии
Райхе. Она в 1985 году высказала
такое мнение: «Совершенство пропорций этих изображений, достигающих порой 200 – 300 метров в
длину, наводит на мысль, что они,
возможно, предназначены для небесных зрителей. Даже если тайна
фигур Наска никогда не будет разгадана, они навсегда останутся в
числе прекраснейших творений
человеческого гения». Одни исследователи, в том числе сама Мария
Райхе, видели в рисунках Наска
астрономический календарь. Зато
другие это отрицали, не найдя в
направлениях основных линий той
закономерности, которая присуща
астрономическим сооружениям.
Третьи видели в Наска место, где
проводились религиозные церемонии. Среди множества других
самых разнообразных гипотез при-

газета захисту інтересів громадян
№ 21 (25)
24 травня 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: 0472-720-001

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

мечательна гипотеза Эриха фон
Дэникена, который в своей книге
«Воспоминание о будущем» и одноименном захватывающем фильме
предложил рассматривать плато
Наска как своеобразный аэродром
для посадки древних летательных
аппаратов, в том числе космических. Неожиданным оказалось его
заявление: «По моему мнению, линии Наска могли быть с помощью
модели увеличены посредством координатной системы до гигантских
размеров». И именно по этому пути
пошел автор настоящей статьи, когда решил расшифровать изображения Наска.
Для расшифровки рисунков Наска
в качестве модели я взял обычный
глобус Земли и обычную карту мира
в меркаторской проекции, на которые проецировал изображенную на
прозрачном планшете картосхему
Наска со всеми ее линиями и рисунками. При этом было обращено
внимание, что большая часть линий
Наска, исходящих из точки А как из
полюса
вписывались в контуры
Северной Африки. Сама же точка А
оказалась в центральной части Сахары на плато Тассилин – Аххагар
и имела координаты: 20 градусов
северной широты и 4 градуса восточной долготы. Остальные линии
Наска охватывали обширную территорию Земли от Азорских островов
до Австралии. Поэтому сразу родилось предположение, что изображения Наска являются своеобразной
картой части поверхности Земли. И
такая карта мною была построена
в результате кропотливой работы
без применения компьютерных программ, всего лишь с помощью обычных линеек, транспортира, циркуля
и глобуса. При этом выяснилось, что
широкие полосы на плато Наска, перенесенные на карту, как бы подчеркивали важные места или центры
древних цивилизаций, а рисунки
животных и другие фигуры – пиктограммы, также перенесенные на
карту, содержали в себе объемную
образную информацию о характерных особенностях конкретной местности на Земле.
Карту с аналогичными искажениями можно получить, если снимать шарообразную поверхность
Земли с очень большой высоты,

из космоса! Именно так выглядит
очень древняя карта, неизвестно
как оказавшаяся у турецкого адмирала Пири Рейса (1508 г.). Ее географический полюс располагается
в Египте вблизи современного Каира. Карта демонстрирует не только
очертания всех континентов, включая неизвестную в его времена Антарктиду, но и горные цепи, реки и
другие детали суши! Сама же Антарктида показана без ледяного
покрова! Точка аэрокосмической
съемки карты Пири Рейса могла
находиться над пирамидой Хеопса.
Так кто автор рисунков Наска?
И для чего они «нарисованы» на
земле? На плато Наска поработали пришельцы с Сириуса во время своего очередного посещения
Земли. Рисунки и линии на земле
они «нарисовали» со своих звездолетов с помощью лазерного луча.
Под его воздействием камни на
плато Наска приобрели характерный вид термической обработки.
В местах пересечения линий, где
лазерный луч проходил два и более раз, выжигались глубокие «отверстия». Карта, «нарисованная»
на плато Наска, рассказывает о
тех регионах Земли, где когда-то
существовали очаги цивилизаций
во времена Лемурии и Атлантиды.
Мне же оставалось в меру своих
сил и возможностей разобраться
в ее смысле и предназначении. На
территории Южной Америки есть
много других мест с нанесенными
на земле контурными изображениями различных фигур и прямых
линий, которые еще ждут своих
самоотверженных
исследователей. Например, в 300 километрах
к северу от Наска вблизи Писко
находится наскальный рисунок
гигантского цветка – трезубца высотой 250 метров, известного как
«Канделябр Паракаса». Трезубец
на космическом языке является
символом разума, ума. Имеются
изображения фигур к юго-востоку
от Наска, вблизи Арекипы. А вот
огромная территория к северу от
Наска между Куско и Писко при наблюдении из космоса выглядит как
самый большой аэродром Южной
Америки. Именно так отозвался об
этом феномене космонавт А.А. Серебров.

Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи поглядів авторів, які несуть
відповідальність за достовірність наведених фактів, імен тощо. Рукописи і фотознімки не рецензуються і не повертаються. Анонімні листи не розглядаються.
Редакція зберігає за собою право скорочення і літературного редагування
прийнятих для публікації текстів.
Передрук матеріалів – тільки за наявності посилання на газету “За правду
і справидливість”.
Листування з читачами – лише на сторінках газети.

ДРУК:
ФОП Журило С. С.
Адреса: м. Черкаси,
вул. Вербовецького, 1-а
Замовлення № 50.
Тираж 10 000 прим.

