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

«За правду і справедливість»

e-mail: np@uch.net,

РЕДАКЦІЯ

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.

НОВИНИ ВІД
«МІНІСТЕРСТВА
СМЕРТІ»

КРУТЕ ПІКЕ

Реформатори планомірно
і методично добивають
українську медицину

Практично кожен день приносить нам якісь негативні
повідомлення про стан справ в українській медицині,
а люди все частіше говорять про погіршення якості
і зниження доступності медичної допомоги для
пацієнтів. Влада стверджує, що все це з успіхом буде
виправлено після впровадження реформи охорони
здоров’я, проте експерти дотримуються прямо
протилежної думки. Спробуємо розібратися.

ПРОСИЛИ ФОРМУ - ОТРИМАЛИ РЕФОРМУ

Якщо проаналізувати усю діяльність влади за останні роки, а також пропоновані нею «реформи», то з усією
очевидністю робиш вбивчий висновок: в Україні проводиться послідовний курс по знищенню національної
економіки, тотальному зубожінню людей, а також відміні соціальних прав і конституційних гарантій для
народу.
Ще в 2015 році дослідження ООН показали, що більше 80% українців відкинуті за межу бідності - тобто,
живуть на суму, меншу, ніж 5 доларів в день. Відмітимо: 5 доларів в день (зараз приблизно 3900 грн в місяць) це навіть не доход на кожного члена сім’ї, а саме витрати на життя.
Як бачимо, для більшості українців «їх» рівень бідності - це наш рівень розкоші.

Минулого тижня в Україні пройшли багатотисячні акції протесту медиків. Тільки в Києві 19 вересня на акцію
протесту, організовану галузевою профспілкою, вийшло
близько трьох тисяч людей. Вони зажадали від влади в
корені переглянути політику в сфері охорони здоров’я і
висловилися проти медичної реформи, яка покликана
остаточно добити українську медицину. Люди скандували гасло: «Ні реформі без грошей», несли плакати з написами «Це геноцид!», «Не зли 103», «Просили форму,
отримали реформу», «Роботу, зарплату і гідне життя» і ін.
Варто сказати і про те, як все це відбувалося. Медики
зібралися на Майдані, і звідти колоною рушили через
Хрещатик до будівлі Верховної Ради. У свою чергу «правоохоронці», виставивши проти мирної демонстрації 3,5
тисячі поліцейських і бійців Нацгвардії, встановили всюди
фільтраційні рамки, перекрили вулицю Грушевського, а на
Європейській площі виникла велика пробка.
«Медпрацівники доведені до відчаю, вони вичерпали
всі можливості щодо вирішення проблем в рамках соціального діалогу», - заявила депутат Ольга Богомолець.
За її словами, заборгованість із зарплати перед українськими лікарями постійно зростає. Згідно з офіційними
даними Міністерства охорони здоров’я, станом на середину вересня загальна заборгованість по заробітній платі
досягла астрономічної величини в 81,7 млрд грн., збільшившись за останній час майже в 30 (!) разів. На думку
експертів, одна тільки ця обставина показує повну ділову
неспроможність в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, яка відзначилася хіба що в надмірному прославленні Степана Бандери на своєму твіттері.
Продовження на СТОР. 3

ПЕРЕДПЛАТА

СТОР. 2

ЩОТИЖНЕВИК НА 8 СТОРІНКАХ
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

60003

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
на 1 місяць 11,02 грн.+1,48 грн. послуги пошти
на 3 місяці 32,04 грн.+3,38 грн. послуги пошти
Видавнича вартість газети не змінена – 2,00 грн один номер!

ЦІАЛІСТИЧНА ІДЕЯ!

ДО ТИХ, КОМУ НЕ БАЙДУЖА СО

ксандра МОРОЗА
трувало політичну партію Оле
ь”.
“За правду і справедливіст

рство юстиції зареєс
19 серпня 2016 року Міністе
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
099-506-02-51
098-233-59-53
066-535-98-36
093-991-32-40
050-689-09-59
063-736-26-61

Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська

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
Харківська
Хмельницька
Черкаська
м. Черкаси
Чернівецька
Чернігівська
м.Чернігів

067-424-85-06
050-396-07-29
067-572-38-37
066-227-22-87
0472-72-00-01
097-343-05-26
067-576-57-63
068-235-95-89
050-935-84-26
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“За правду і справедливість”

СУСПІЛЬСТВО

Ще в 2015 році дослідження ООН показали, що більше 80% українців відкинуті
за межу бідності - тобто, живуть на суму, меншу, ніж 5 доларів в день

КРУТЕ ПІКЕ

Олексій ГРАДОВ

Якщо проаналізувати усю діяльність влади за останні роки, а
також пропоновані нею «реформи», то з усією очевидністю робиш вбивчий висновок : в Україні проводиться послідовний курс

по знищенню національної економіки, тотальному зубожінню
людей, а також відміні соціальних прав і конституційних гарантій для народу.

ЯК ВИЖИТИ НА ПЕНСІЮ?

вчасно продумати, як вийти з цих
складних обставин», – відмічають
експерти ІСЕД.
«Уся пропагандистська компанія влади з приводу майбутньої
пенсійної реформи грунтована на брехні і підтасовуваннях.
Називати ці законодавчі зміни
реформою – це блюзнірство.
Це просто чергова афера, у якої
одна мета, – скоротити витрати
бюджету на пенсіонерів, як того
вимагає МВФ. Пенсіонери вже
не потрібні цій владі – вони своє
вже відпрацювали і стали непотрібним баластом. В ідеалі для
цієї влади потрібні фізично міцні,
здорові і працелюбні громадяни,
бажано з мінімальною освітою,
які працюватимуть і платитимуть податки до самої смерті, а
помруть в день виходу на пенсію
або ще раніше», – заявив член
Політвиконкому політичної партії “Олександра Мороза” За правду і справедливість” Федір Влад.

За підрахунками Міністерства
соціальної політики, на сьогодні
фактичний прожитковий мінімум
для осіб, що втратили працездатність, складає 2562 гривні. Саме
таку суму (а не 1312 грн, як вважає
уряд) при нинішніх цінах потрібно
для оплати мінімального набору
товарів і послуг (т.з. «споживчий
кошик»).
В той же час, мінімальна пенсія в Україні складає 1312 грн, а
середня – 1850 грн. Виходить, що
мінімальної української пенсії вистачить тільки на 51% від мінімального споживчого кошику, а середньої – на 72%. Тобто, переважна
більшість українців на заслуженому відпочинку не може собі дозволити навіть найнеобхідніший,
мінімальний набір продуктів харчування і послуг. Навіть у Києві
– де через велику концентрацію
центральних державних органів і
головних офісів всіляких компаній
фіксуються найбільші середні доходи по країні – середня пенсія не
дотягує до фактичного мінімуму
– 2474 гривні. Якщо ж брати звичайні «народні» пенсії, то досить
сказати, що за даними Пенсійного
фонду близько 70% пенсіонерів
мають виплати, близькі до мінімальних, – тобто 1312 гривень.
Правда, бідують на «заслуженому відпочинку» далеко не всі українці. Так, середньої пенсії народного депутата (15 тис. грн) вистачить
майже на шість споживчих кошиків, а пенсії судді у відставці
(близько 22 тис. грн) – приблизно
8,5 таких кошиків. Хтось може
заперечити, що в Україні максимальна пенсія законодавчо зафіксована і сьогодні складає 10 740
гривень – звідки ж тоді взялися 15
і 22 тисячі? Фокус в тому, що багато представників нашої «еліти»
отримують не пенсії, а «щомісячне
довічне грошове утримання», розміри якого вже нічим не обмежені.
«Я згоден, що питання є, але на
сьогодні шановані депутати ухвалили такий закон. Іншого нічого не
можу сказати», – прокоментував
цю ситуацію замміністра соцполітики Микола Шамбир.

КОЛИ ВТРАЧАТИ ВЖЕ
НІЧОГО

Влада начебто визнає такий
стан справ незадовільним і обіцяє, що усі ці недоліки нібито
виправить пенсійна реформа. На
сторінках нашої газети ми вже
не раз викривали брехню уряду
з приводу цієї «реформи», тому
цього разу візьмемо лише один
її аспект. Як відомо, основою
майбутньої пенсійної реформи
стане введення прогресивного страхового стажу : від мінімальних 25 років в 2018 році до
35 років в 2028-му (з щорічним
підвищенням на один рік). Не
маючи необхідної кількості років
страхового стажу, отримати пенсію буде неможливо – такі люди
зможуть розраховувати лише на
жебрацьку подачку з держбюджету (30% від прожиткового мінімуму для непрацездатних, що
на сьогодні складає менше 400
грн). Немає нужди говорити, що
йдеться про дуже переконливу
частину людей, які після «ринкових перетворень» були насильно
викинуті в «тіньову економіку».
Нагадаємо, що за Конституцією України соціальні допомоги
та виплати, що є основним доходом людини, не можуть бути
нижчі прожиткового мінімуму.
За підрахунками експертів Інституту суспільно-економічних
досліджень ( ІСЕД), після старту
пенсійної реформи щороку додаватиметься як мінімум 100 тисяч
людей, які вже досягли пенсійного віку, але не заслужили права
навіть на мінімальну пенсію. Таким чином, в Україні нестримно
ростиме категорія населення,
що складається з фінансово
беззахисних, абсолютно убогих
громадян, які до того ж будуть
позбавлені соціального захисту
і можливостей безкоштовного
лікування.
«Президентові, парламенту і
уряду після усіх виборів в 2019 році
«впаде на голови» ця нова і дуже
гостра проблема. Це буде відносно
молодий протестний електорат,
якому втрачати буде нічого. Українському істеблішменту треба за-

«ДОСЯГНЕННЯ»
В ЕКОНОМІЦІ

Говорячи про руйнівну політику нинішнього режиму, варто
відмітити недавню заяву першого заступника директора
МВФ Дэвида Ліптона : В України є ризики повернення назад.
Зростання заробітної плати в
державному секторі і деяких
сегментах приватного сектора
було дуже високим в порівнянні
з інфляцією. Якщо така ситуація
збережеться, то це негативно
позначиться на рентабельності
і конкурентній здатності країни.
Україна повернеться туди, де
була три роки тому».
В принципі, ми і так знаємо,
що зростання номінальних зарплат, не підкріплене економічним
зростанням, нічого хорошого не
обіцяє. Питання викликає лише
грізне застереження пана Ліптона про те, що ми повернемося
«туди, де були три роки тому».
Адже насправді, більшість з нас
про це може тільки мріяти.
«Три роки тому» – це 2014 рік.
Вже в 2015 році об’єм українського ВВП обвалився в порівнянні

з 2014 роком майже на десяту
частину (9,9%), а промислове виробництво скоротилося
на 13,4%. При цьому найбільші
втрати зазнало металургійне виробництво – 42,6% і машинобудування – 46,3%.
За оцінкою британського журналу The Economist, в 2015 році
Україна стала лідером в рейтингу країн з найгіршою економікою,
і відтоді упевнено тримає перше
місце тільки в одній номінації –
корупції. І якщо хтось подумає,
що зараз почався «висхідний
тренд», то це не так. Незважаючи на переможні реляції влади,
на сьогоднішній момент ситуація
в українській економіці просто
по-справжньому катастрофічна.
За даними Національного інституту стратегічних досліджень,
навіть при найоптимістичнішому
сценарії досягти рівня 2013-го
вдасться тільки до 2027 року.
Ось ще декілька простих цифр.
ВВП на душу населення на даний
момент – $1974, при державному
боргу на все ту ж душу в $4890.
Рівень безробіття досяг рекордного рівня за усі роки незалежності : за оцінками Міжнародної
організації праці він складає 10%,
а цифри, якими оперують експерти, ще вищі – не менше 15% від
загального числа працездатного
населення. При цьому навіть у
працюючих громадян зарплати
відверто жебрацькі: якщо на початку 2014-го середня зарплата
українця коливалася в районі 400
доларів, то сьогодні – це 200-250.
Середня пенсія – близько 70 доларів, що приблизно в 2,5 рази менше, ніж чотири роки тому.

ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО
УКРАЇНЦЯ

Продовжуючи порівняння з
періодом трирічної давнини, відмітимо: якщо в 2014 році Україна
знаходилася на 29-ій позиції по
рівню Індексу людського розвитку, то в 2015 році ми скотилися
вже на 55-е місце, а в 2016-му –
впали на 84 рядок.
Вже в 2015 році дослідження
ООН показали, що більше 80%

українців відкинуті за межу бідності – тобто, живуть на суму,
меншу, ніж 5 доларів в день. Відмітимо: 5 доларів в день (зараз
приблизно 3900 грн в місяць) – це
навіть не дохід на кожного члена
сім’ї, а саме витрати на життя.
Як бачимо, для більшості українців «їх» рівень бідності – це наш
рівень розкоші. Дослідження показують, що насправді майже усі
ці 80% населення виживають на
суму від 1 до 2 доларів на добу. І
основну частину калорій ці люди
отримують з такого набору продуктів : недорогі крупи, картопля
і овочі, недорогі м’ясні субпродукти і дешеві сосиски, цукор,
хліб, макаронні вироби. При цьому продуктів, які є основними
джерелами якісного і життєво
необхідного білку (яйця, молочні
продукти, м’ясо, риба) в раціоні
середньостатистичного українця
катастрофічно не вистачає.
За словами фахівців, така нехитра їжа здатна абияк підтримати
життєдіяльність, але якщо такий
пайок стає постійним харчуванням, то наслідки можуть бути
фатальними. Адже відомо, що
неякісне і незбалансоване харчування досить швидко призводить до передчасного старіння
організму, його усебічного послаблення, і розвитку найрізноманітніших захворювань, які необхідно лікувати. Проте і тут «облом»:
тільки за 2017 рік і без того дорогі
ліки подорожчали на 12,3% – це
вже привело до того, що мільйони
незаможних українців вимушені
собі відмовляти в медикаментозному лікуванні. А після введення
«медичної реформи» медичне
обслуговування (окрім невідкладної і передсмертної допомоги) і зовсім стане платним.
Карколомні дані дає українська статистика і по сфері ЖКГ.
Ціна на газ для населення зросла
в порівнянні з 2014 роком вдесятеро, на інші види послуг – від
трьох до семи разів.
Що ж до цін, то описувати їх
немає сенсу- кожен з нас і сам
це бачить щодня: вони ростуть
ударними темпами, і кінця цьому не видно. Крім того, відновив
свій підйом долар: у бюджеті –
2018 валютний курс закладений
вже на рівні 1: 30 (зростання приблизно на 15%) – а це вірне свідоцтво того, що ціни на споживчі
товари підскочать як мінімум на
ті ж 15%. Те ж саме можна сказати і відносно пального.
Таким чином, роки фактичного
правління в українській економіці експертів МВФ принесли настільки «видатні» результати, що
панові Ліптону краще б вже було
промовчати. І не лякати «поверненням економіки на три роки
назад», тому як за ці три роки ми
тільки втрачали, не придбавши
фактично нічого.
А якщо владі вдасться втілити
в життя свої людожерські плани,
то буде ще гірше. Прийняття законодавчих змін в трьох ключових сферах – пенсійній системі,
системі охорони здоров’я і надання соціальних послуг – приведе до формування якісно нової
моделі суспільства, яка принципово відрізнятиметься від моделі
останніх 25 років. Якщо коротко,
то це буде суспільство убогих
людей похилого віку, платної
медицини і до межі урізаної соціальної допомоги. Такі невтішні
висновки роблять експерти Інституту суспільно-економічних
досліджень .
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Медична реформа, яка знаходиться на розгляді у Верховній Раді –
це зловісний експеримент над українцями

РЕЗОНАНС
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Новини від "Міністерства смерті"
Реформатори планомірно і методично добивають українську медицину
Олександр ПОЛУЯНОВ
Практично кожен день приносить нам
якісь негативні повідомлення про стан
справ в українській медицині, а люди
все частіше говорять про погіршення
якості і зниження доступності медичної
допомоги для пацієнтів. Влада стверджує, що все це з успіхом буде виправлено після впровадження реформи
охорони здоров'я, проте експерти дотримуються прямо протилежної думки.
Спробуємо розібратися.
(Початок на стор. 1)

БІЗНЕС НА ХВОРОБАХ
Медичні інститути Академії наук України вже повністю позбавили фінансування
– тепер найскладніші операції повинні повністю оплачувати пацієнти.
Йдеться про чотири столичних інститутах – серцево-судинної хірургії ім. Амосова, нейрохірургії ім. Ромоданова, хірургії
та трансплантології ім. Шалімова та кардіології ім. Стражеска – там почався так званий "пілотний проект" по впровадженню
платних послуг та переходу на самоокупність. Як у нас водиться, через якийсь час
цей експеримент визнають "успішним" (як
це було зі скасуванням держрегулювання
цін) – і поширять на всю Україну.
Щоб зрозуміти, у що це виллється пацієнтам, скажемо: собівартість операцій в
інститутах Національної академії медичних наук (НАМН) становить від 80 тис. грн
до 230 тис. грн. Раніше більшу частину цих
витрат покривали з держбюджету, але з 1
вересня пацієнти повинні платити за операції зі своєї кишені або через страхові
компанії.
Природно, такі суми зможуть викласти
далеко не всі українці – в результаті помруть без медичної допомоги як пацієнти,
так і залишені без фінансування інститути.
"Інститутам, які беруть участь в
пілотному проекті,
повинні зберегти
хоча б базове
фінансування –
на комуналку
і зарплату.
Інакше ніякі
платні послуги
не потягнуть таку
махину, як наш інститут", – зазначив
Олександр Усенко, директор
інституту хірургії ім. Шалімова.
Супрун стверджує, що тотальна комерціалізація підвищить якість медичних послуг – хоча насправді, вони просто стануть
недоступними для більшості українців.
Нам потрібно буде в обов'язковому порядку оплачувати діагностику, консультацію і лабораторні аналізи, діагностичне
обстеження, медичну допомогу, маніпуляції, консультації, догляд за хворим на
дому, і багато інших послуг, які зараз поки
ще можна отримати безкоштовно – нехай
і далеко не скрізь. Передбачається, що
частина цих витрат покриє обов'язкове
медичне страхування. Однак, воно буде
явно недостатнім для повноцінної оплати
лікування.

"По суті, всі ці
заходи остаточно
перетворять
охорону
здоров'я в один
з різновидів
бізнесу.
Йдеться про
остаточний перехід
до системи платних медичних
послуг, що є грубим порушенням
Конституції, яка гарантує кожному
українцю безкоштовне медичне
обслуговування. Перейшовши
цю межу, уряд отримає подвійну
економію: по-перше, за рахунок
урізання бюджетних витрат на
охорону здоров'я, по-друге, за
рахунок скорочення числа людей,
що претендують на пенсії і соціальну
допомогу. Адже хворі і старі люди
будуть вимирати прискореними
темпами, так як просто не
переживуть цю реформу ", – вважає
заступник Голови політичної партії
“Олександра Мороза “За правду і
справедливість” Василь Цушко.
Можна без жодного перебільшення
прогнозувати, що якщо ця реформа всетаки буде впроваджена, то вже незабаром вкрай затребуваною стане середньовічна професія знахаря.

РОЗБЕРУТЬ НА ОРГАНИ
Наступна новина від реформаторів:
МОЗ офіційно дозволив продавати українців на органи. Звичайно, офіційно це
звучить більш культурно: починаючи з
наступного року, в Україні запускають
проект з пересадки нирок, вилучених у
трупів. Про це Уляна Супрун повідомила
на своїй сторінці в Facebook – і ми знаємо,
що вона цього домагалася вже давно.
"МОЗ починає пілотний проект з трансплантації нирки від нерідного доноратрупа, на який в державному бюджеті на
2018 рік закладено 112 млн гривеньь, а на
2019-2020 роки – більше ніж по 100 млн

щорічно", – написала Супрун.
За її словами, проект буде впроваджуватися в Києві, Запоріжжі, Харкові, Дніпрі,
Львові та Одесі.
Тим часом, переважна більшість фахівців вважає, що подібного роду проекти в
умовах граничної корумпованості і стрімкого зубожіння населення є не чим іншим,
як спробою максимально легалізувати ринок т.зв. "чорної трансплантології". Тому,
хто хоча б трішки знайомий з нашими
реаліями, неозброєним оком бачить: такі
ініціативи відкривають широкі двері для
всіляких зловживань, і вводять Україну в
сумний клуб найнещасніших країн світу,
де бідняки продають свої органи більш заможним громадянам (в тому числі з країн
"золотого мільярда "). Кажуть, там навіть
є похмурий жарт: "Людина з двома нирками не може бути бідною".
За словами фахівців, особливого ризику
зазнають молоді і здорові люди, що потрапили у важкі ДТП: навіть якщо їх ще можна
буде врятувати, не виключена ймовірність,
що їх просто розберуть на органи.

СІМЕЙНІ ЛІКАРІ
ВИЛІКУЮТЬ ПО СКАЙПУ

Одним з ключових моментів реформи є
ліквідація регіональних лікарняних клінік,
якої домагається МВФ – в рамках боротьби за бюджетну економію (за рахунок
людських життів).
Їх функції повинні взяти на себе "сімейні лікарі", з якими потрібно буде укладати прямі договори. Мається на увазі, що
саме вони повинні будуть здійснювати
огляд, а також початкове лікування хворих. Фактично це призведе до того, що
малокомпетентні фахівці – яких, до того
ж, ще потрібно набрати і навчити – повинні будуть в домашніх умовах оглядати
своїх пацієнтів, "на око" визначаючи діагноз хворих. А це неминуче призведе до
плачевних і трагічних результатів.
"Як сімейні лікарі зможуть на ранній
стадії встановити діагноз, наприклад,
раку молочної залози? Онкохворих пого-

лівно засудили до смерті! Зате вмирати
вони будуть безкоштовно, так як реформа
гарантує безкоштовну паліативну допомогу", – похмуро іронізує лікар-онколог
Валерій Шестопал.
Але "реформатори" під проводом Уляни
Супрун пішли ще далі – і запропонували
скасувати обов'язкові виклики лікарів додому. Замість цього пацієнтів хочуть консультувати по телефону або по скайпу, а сімейний лікар сам буде вирішувати, до кого
їхати, а кого досить "оглянути" дистанційно.
"Це повна маячня.
Промацати залози і
подивитися горло
дитині телемедицина не зможе.
На жаль, не всі
діагнози
можна
поставити по телефону, і може трапитися
так, що через неправильне лікування
будуть летальні випадки. Адже у нас і
наживо з діагнозами часто непоправно помиляються ", – говорить відомий
український психіатр та правозахисник Семен Глузман.
За його словами, телемедицина несумісна з поняттям "якісного медичного
обслуговування", а в конкретних українських реаліях це буде просто геноцид із
застосуванням високих технологій.
Підсумовуючи сказане, наведемо слова
глави парламентського комітету з
питань охорони
здоров'я Ольги
Богомолець:
"Медична реформа, яка знаходиться
на розгляді у Верховній Раді – це зловісний експеримент над українцями.
У разі прийняття парламентом цього
антиукраїнського проекту, голосно
названого "медичною реформою",
хронічно і тяжкохворі люди будуть цинічно позбавлені можливості потрапити в спеціалізовані лікарні, а також
позбавлені лікування, яке до цього їм
хоча б частково забезпечувала держава ".

Щоб оцінити дії влади, не зайво згадати те, як проходила приватизація в 90-х.
Спочатку підприємство штучно доводили
до банкрутства, а потім його продавали
своїм людям за сущі копійки. Після чого в
більшості випадків "ефективні власники"
різали завод (фабрику) на металобрухт і
здавали в утиль.
Зараз та ж сама схема працює при
впровадженні реформ. Спочатку справа
в реформуючій сфері (будь то медицина,
пенсійне забезпечення тощо.) свідомо доводять до повного краху, потім обіцяють
реформу, яка нібито все врятує (за аналогією з "ефективними власниками"), а кінцевий результат буде все той же. Тільки
на цей раз в утиль підуть не верстати та
обладнання, а народ України.

ЗМІ ІНФОРМУЮТЬ

НА РОБОТУ В КИТАЙ
Українці все частіше стали вибирати для поїздок на заробітки
Китай, замість звичних Польщі і Росії.
Про це свідчать черги біля китайського посольства в Києві. Не
бентежить людей і ціна на візу, яка
"кусається", а саме, коштує від 100

до 130 доларів. Про це повідомляють "Вісті".
У Китай в основному їдуть на
роботу учителями, танцюристами

або на виставки товарів в Пекін,
Шанхай або Гуанчжоу. Притягають людей до Піднебесної висока
оплата праці. Тут отримують від тисячі доларів, але потрібна, в основному молодь.
"Китай має стабільний попит.
Зараз багато підприємств по виробництву гаджетів, текстилю
відправляють туди своїх людей,

ЗА ВІДПРАЦЬОВАНОЮ
СХЕМОЮ

щоб контролювати якість робіт,
- людина числиться співробітником в Україні, але живе в
Китаї, укладає там угоди з фабриками. Інтерес до Китаю є і
у аграріїв, які також часто
звертаються до посольства і якраз стоять в чергах", - розповіла HR- експерт
Тетяна Пашкіна.
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4 ТОЧКА ЗОРУ
Александр МОРОЗ:
«Наша кадрированная
дивизия готовится к бою»
“За правду і справедливість”

Сегодня у нас спаяны бизнес, власть и криминал.
Причем криминал стоит на первом месте и фактически управляет государством

По материалам http://www.2000.ua/
Мы решили встретиться с Александром Морозом, чтобы попытаться понять, что же на самом деле происходит
на левом политическом фланге Украины.
Кем и когда в рядах социалистов были запущены деструктивные процессы? Как
бывший лидер СПУ, а ныне председатель
созданной год назад партии с многообещающим названием «За правду и справедливость» объясняет свои вчерашние
политические маневры и каким образом
собирается мобилизовывать своих избирателей? Способны ли украинские левые
отбросить амбиции и объединиться, возглавив протестное движение?
Об этом политик рассказал в эксклюзивном интервью нашему еженедельнику.
(Начало в №№ 37-38)

ТУХЛАЯ УТКА ОТ ЮЛИ
– Честно говоря, в хитросплетениях
украинской политики сам черт ногу
сломит. Но я помню, как в СМИ
появилась информация, что за
коалицию с ПР и КПУ вы получили ни
много ни мало 300 млн. долл.
– Эту тухлую утку Ляшко обнародовал с
подачи Тимошенко, тогда против меня развернулась настоящая травля. Если черный
пиар обеспечивается госструктурами, противостоять ему очень сложно. Но я тогда
подал в суд за клевету и выиграл. Ю. Т. не
смогла оставить это без комментария: «Я
ошиблась. Он получил не 300, а 350 миллионов». Зная применяемые технологии, при
таких деньгах я бы половину парламента
обеспечил социалистами.
А перед последними выборами в Раду ко
мне приходил пан Ляшко, предлагая объединиться: «У моей партии рейтинг выше,
чем у вас». Я ответил: «Олег, это не у партии, а у тебя рейтинг выше, потому что ты с
вилами сидишь на всех телеканалах. А мне
они такие суммы за эфир назвали, что я не
могу вообще там показаться». Тогда он сказал: «Мне надо перед вами извиниться. Это
же я запустил ложь о взятке в 300 млн. Юля
мне сказала, что это проверенный факт, что
все записано». Я говорю: «Признание – хорошо, но что с того! С трибуны сообщи об
этом». Пока молчит, уже несколько лет.
– Неужели после всего этого у вас
не пропало желание заниматься
политикой? Вы искренне полагаете, что
партии «Правда и справедливость»,
которую вы возглавили год назад,
удастся до выборов нарастить
мышечную массу?
– Я в это верю. Во всяком случае она может стать генератором перемен, которые
давно назрели. Надеюсь, что актив убежденных социалистов, который остался на
местах, сможет объединиться в борьбе за
общество социальной справедливости. У
меня есть видение того, как собрать всех
неравнодушных, но это технология следующей кампании.
Условно я могу предложить им «Список
Мороза», в котором Мороза не будет. Меня
не интересуют ни должности, ни статусы. Я
хочу добиться главного – изменить в Украине систему власти, внедрить европейскую
модель управления. Без этого мы будем
без конца говорить о борьбе с коррупцией
и прочих вещах, но толку не будет. Надо,
чтобы каждый человек чувствовал свою
ответственность за то, как он живет и как

живет его населенный пункт, край, как живет государство, чтоб он мог на это влиять
и чувствовал себя гражданином, а не представителем населения.
– Звучит красиво, но, если можно,
конкретнее: что и как собираетесь
менять?
– Мы учли свои ошибки, и в отличие от
прежней СПУ, которая разрасталась, как на
дрожжах, новая партия напоминает советскую кадрированную дивизию. Это когда
численность рядовых и командиров сведена к минимуму. Денег у нас нет, но мы находим средства на выпуск еженедельника,
ведем разъяснительную работу и серьезно
готовимся к выборам.
– Но что толку выбирать, если
побеждает одна и та же крапленая
колода?
– Вот поэтому нам необходимо изменить
закон о выборах, сделав списки открытыми. Это даст возможность избирателям понастоящему влиять на ход избирательной
кампании и на ответственность депутата
перед людьми. Депутат должен жить в округе, люди его должны знать. Знать о нем все.
Обратите внимание, что все, кто находится
во власти – от нардепа до президента, постоянно говорят о выборах по открытым
спискам, но никто не собирается это реализовывать. Потому что тогда зашатается
существующая система власти, где все продается и покупается. Если эту систему не
сломать, прогресса не будет. И люди должны это понять, чтобы требовать от власти
перемен, иначе будет поздно.
Готов эту тему развивать, обосновывать
(реформа бюджетной и налоговой системы
и т. д.). Но это отдельная тема.
Вы посмотрите, что происходит, мы же
теряем страну! Люди бегут отсюда, потому
что не видят для себя перспективы. Но шанс
спасти ситуацию еще остается.
Нам жизненно необходим внеблоковый
статус. Нужно отказаться от пронатовской

риторики, что даст возможность по-новому
начать переговоры по восстановлению государства в прежних границах. Ведь мало
кто вспоминает о том, что в Декларации о
суверенитете Украины нейтральный статус
записан как основа Конституции. Так же,
как и безъядерный статус. Предложение
вносил Рух, персонально Иван Драч.
Теперь же то и дело слышим стенания:
«Вот если бы мы не сдали ядерное оружие!..» Но вы же сами на этом настаивали,
господа! Да, я понимаю, кто вас дергал за
«ниточки», понимаю, какие стратегические,
геополитические цели преследовались тогда, но сегодня им надо воспользоваться»!
Все разговоры о том, что мы в НАТО пойдем, ведут те, кто лучше других знает, что
это невозможно. И Порошенко понимает,
что еще лет 30 как минимум нас туда не
примут. И референдум ни к чему. Он так
гордится, что мы получили «безвиз», что с
нами подписано Соглашение об ассоциации... Во-первых, ассоциация – это что на
практике? Фактически – пустая декларация.
Но условия (кто их читал) о многом говорят.
Я прорабатывал их четыре года назад. Думаю, многие депутаты даже не читали этот
документ. И члены правительства, похоже...
Ведь это же полное подчинение наших интересов под чужие!
Но вместо того, чтобы включить мозги,
разобраться, интересы страны защитить,
взяли и героически проголосовали. Потому
что система власти такая. Кучма боролся
за единоличную власть, и все его преемники боролись. В результате мы получили
полную диктатуру, когда парламент целиком зависим от президента и работает не
в конституционном режиме. У нас нет коалиции, хотя она предусмотрена Конституцией. Там записано, что если нет коалиции,
то в течение месяца должна быть создана
другая. Президент – гарант соблюдения
Конституции. Запись там «может объявить
досрочные выборы» означает лишь то, что
эту функцию никто другой не вправе исполнить.

РЕФОРМЫ ВНЕ ЗАКОНА,
ИЛИ БУЛАВА БЕЗ ГОЛОВЫ

– Чтобы сломать систему, желания мало,
нужны мощные силы. Почему левые
партии не могут объединиться?
– Надо найти формулу такого объединения. Это может быть движение за изменение Конституции путем референдума. Еще
до второго майдана и избрания Порошенко
мы предлагали внести изменения в Конституцию, которые гарантируют подлинную
децентрализацию и предоставление местным советам таких же широких функций и
полномочий, как в Европе.
Текст подготовлен, четыре года назад
опубликован в «Юридическом вестнике».
Лучшие конституционалисты над ним работали, учтены замечания Венецианской
комиссии, требования майданов. Но все это
должен решать референдум, чтобы никто
из властей больше в Конституцию не лез.
Думаю, что подготовка к референдуму и
даст толчок к консолидации общества и политических сил, которые исповедуют принципы социальной справедливости.
К слову, дискуссии об «особом статусе»
отдельных регионов Донбасса (это мы подписали в Минских соглашениях) будут прекращены референдумом. «Особый статус»
будут иметь все регионы Украины. Не может быть разных систем управления в одном государстве.
Надеюсь, что Сергею Каплину с его «Партией простых людей» и другим парламентским силам удастся добиться, чтобы изменения в Конституции проводились только
через референдум. Ведь вся беда Украины
в том, что конституционное право ныне нарушается цинично и во всех отношениях.
Все украинские реформы – пенсионная, медицинская, земельная, административнотерриториальная, судебная – проводятся
вопреки Конституции. Дошло до того, что
субъектом законодательной инициативы
у нас становится Институт памяти – его
политически узко ангажированные люди
участвуют в создании законов. Эти законы
противоречат идее консолидации общества. Разве не понимают это власть имущие, депутаты в т. ч.?
АП, например, готовит проект закона, который касается судебной системы, – 700 с
лишним страниц. Экспертная служба парламента говорит, что нельзя это принимать, нельзя по четырем кодексам делать
изменения одним законом. Кроме того,
там больше 100 нарушений Конституции!
Но, угождая АП... «Примем политическое
решение, в первом чтении проголосуем».
Как же дальше работать с проектом закона, который противоречит Конституции?
Как можно говорить о реформах и вести
агитацию через телевидение, если Конституция просто отброшена в сторону? Ее надо
спасать! Речь-то идет не просто о законе
как документе – о сущности и соблюдении
конституционного порядка. Он отсутствует
по вине властей. В этом главная причина деградации страны.
– Как политический долгожитель
вы хорошо знаете украинскую
политическую кухню. Скажите
откровенно, на ней вообще можно
что-то съедобное сварить? Не
экзотическое блюдо, а хотя бы
нормальный украинский борщ. Чтоб
народ накормить и в хате светло и
тепло было. Каких ингредиентов нам
постоянно не хватает? Или поваров
выбираем не тех?
– Сварить можно. Только для начала надо
разделить бизнес и власть: сегодня у нас
спаяны бизнес, власть и криминал. Причем
криминал стоит на первом месте и фактически управляет государством. Ведь мы понимаем, что бизнес заинтересован в прибыли.
И норма этой прибыли определяет позицию
бизнесмена, а норма выше в сырьевых отраслях, там ниже затраты труда, т. е. превалирование «сырьевой» экономики – путь к
катастрофической безработице. Наш крупный бизнес в ней заинтересован. А он же и
есть власть. Т. о. позиция власти враждебна
по отношению к народу. Практика это под-
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На "слуг народу", чиновників і їх примхи гроші знаходяться завжди
тверждает. Все действия бизнесмена подчинены желанию максимально заработать. Поэтому у нас металл, зерно, лес-кругляк, янтарь
ворованный – все идет на экспорт. Бизнес при
власти распродает страну.
Хотя у нас записано в Конституции, что
президентом или депутатом не может быть
человек, который занимается доходной деятельностью. А что мы имеем? Недавно НАБУ
проверило декларацию президента Порошенко и нарушений не выявило. Кто бы сомневался! Заработал деньги, пусть пользуется ими. Но пополнившие его счета миллионы
– это же не зарплата президента? Или мы
по-разному читаем Основной Закон? Может,
Конституционный Суд растолкует, что соответствующие статьи касаются всех, но не всех
одинаково?
Государственные институты устанавливают тарифы на электроэнергию, обязательные
для населения, но деньги идут в карман конкретного бизнесмена. Разве это не парадокс
для государственного управления? И примеров, когда государство выкручивает руки населению ради выгоды олигарха, бесконечное
множество.
– Вы издали книгу «До булави треба
голови», где размышляете о ключевых
вехах в современной истории
Украины. Как вы оцениваете события
2013–2014 гг.? По-вашему, что это
было – «революция достоинства» или
вооруженный захват власти?
– Революция изменяет социальный строй.
У нас это не произошло, режим сохранился.
А о достоинстве... Какое достоинство, если
людей унизили ценами, тарифами, мизерными пенсиями и зарплатами, далекими от обещанных европейских!
Политики цинично использовали чаяния
простых людей для решения собственных
меркантильных интересов. За это, выходит,
заплачено жизнями честных людей.

В ЗАЛОЖНИКАХ У ЧУЖИХ ИНТЕРЕСОВ
– В тех событиях вы занимали позицию
стороннего наблюдателя или пытались
повлиять на происходящее, используя
свои связи, контакты? Помочь советом,
предостеречь от роковых ошибок,
понимая, к чему все идет?
– Я видел, что происходит, и, хорошо зная
многих участников и координаторов майдана, понимал, что все может закончиться кровью. Поэтому я письменно (в очередной раз)
обратился ко всем руководителям фракций
парламента и к президенту Януковичу, предложив конкретные шаги, чтобы за 2–3 дня
выйти из этой ситуации. Один из представителей тогдашней оппозиции, а теперешней
власти даже возмутился: «А чого це він до
всіх пише? Хай би писав тільки до нас!»
Меня не слушали ни те ни другие, потому
что головы уже вскружил запах крови. Одни
жаждали показать оппозиции «кузькину
мать», а другим нужна была точка невозврата
– кровь должна была пролиться, потому что
как же так, за свободу боролись, и без крови?
Теперь ничего не расследуется – ни майдан,
ни Одесса. Никто не отвечает, почему деревья посрезали на Грушевского, хотя есть достаточно аргументов, что стреляли не только
с одной стороны. Так же, как никто не говорит
о том, почему во время одесской трагедии
бездействовали силовики.
– Вам не кажется, что проблема Крыма
и Донбасса заключается в том, что мы
хотим вернуть территории, а не людей?
– Это взаимосвязанные вещи. Вот я смотрю на ту часть Донбасса, которая сейчас не
контролируется Киевом. Там ведь наши люди
живут, украинцы. А как нам их по телевизору
показывают и что о них говорят? Как же можно рассчитывать их вернуть?
Несколько лет назад я написал стихотворение с таким сюжетом: прошло 10 лет, и в
Донецке на вокзале встретились два инвалида-колясочника, воевавшие по разные линии
фронта. Разговорились, и оказалось, что они
теперь никому не нужны. За что же они воевали?
Вместо того чтобы решать проблемы наших людей, мы помогаем решать одну из

проблем Америки, и теперь будем по 115 долларов уголь у нее покупать, в то время как на
Донбассе он в три раза дешевле. Так чьи мы
интересы защищаем?
Три года назад я написал письма Путину
и Порошенко, предлагая им встретиться и
хорошенько подумать, кому выгодно то, что
происходит. Ни Украине, ни России это точно
не выгодно.
В Белый дом я тоже письмо отправил, пытаясь объяснить, что если между странами
2300 км общей границы, а они враждуют, то
это ненормально, и там никогда не будет порядка. Еще в 1994 г. при первой своей встрече с американцами я говорил, что движение
НАТО на восток – серьезная стратегическая
ошибка. Нужна новая политика, выработанная в ходе подготовки и проведения нового
Европейского совещания по вопросам безопасности и сотрудничества.
Если мы сегодня закрепим за Украиной
нейтральный статус, это позволит поменять
логику разговора с Москвой в отношении
Донбасса. И не только Донбасса. Об этом, в
частности, говорю в письме (май сего года)
руководителям ведущих стран мира и Европы.
– Вы полагаете, что Украине удастся
вернуть Крым?
– Позже, не сейчас. Все зависит от того, как
будут идти дела на Украине, будет ли у нас
нормальная власть и нормальное государство.
– Вы – человек, родившийся и выросший в
селе, аграрий по образованию, начинали
свою трудовую деятельность в сельском
хозяйстве. Как вы оцениваете перспективу Украины стать «великой аграрной
страной» и те реформы, которые с этим
связаны? Согласны ли с популярным
лозунгом «Земле – волю»?
– Это полный идиотизм. «Великая аграрная» – это тупик. Мы уже сейчас ВВП страны
и экспорт формируем в значительной степени за счет АПК (11% и 33% соответственно).
Почему же страны ЕС не движутся к состоянию «великих», в их ВВП меньше 3% занимает производство сельхозпродукции? Мы пропустили пятый технологический уклад, а мир
развивается по шестому (нано- и клеточные
технологии...).
Как только земля станет товаром, будем
«великой аграрной». Через три года можно
будет забыть о том, что у нас земля когда-то
была. Вся земли сельхозназначения станут
собственностью других стран. А это значит,
что и власть фактически окажется в их руках.
Правда, наши политики-бизнесмены на этом
отлично заработают. И это их главная цель. И
самое печальное, что нынешний состав Рады
вполне может за это проголосовать. Как проголосовал за безумные законы о декоммунизации и т. п.
Я знаю многое о нашей непростой истории.
И потому с уважением отношусь и к тем, кто в
схронах находился, и к тем, кто в Красной армии воевал. Так было. Не надо кого-то оправдывать, а кого-то очернять. Но нужно посмотреть правде в глаза, ведь в каждом селе у
нас братские могилы, в них – свидетели истины. Как можно считать этих людей оккупантами? Писал об этом и президенту Порошенко,
и мэру Кличко (который поддержал переименование проспекта Ватутина в проспект Шухевича). Напомнил Виталию Владимировичу,
что армия генерала Ватутина не только Киев
освобождала, но и деревню, в которой его бабушка-еврейка пряталась от фашистов. Мне
казалось, что и этот факт должен был уберечь
мэра столицы от неумного шага. Но я ошибся.
Помню, в 1996 г. я написал текст гимна
Украины и подал его на конкурс. Но мэтры
нашей поэзии в Раде, в частности, Павлычко,
забраковали все варианты, их было более
600! Оставили «Ще не вмерла...» Мой вариант звучит так:
«Слався, рідна Україно, неозорий краю!
Я до тебе, Батьківщино, серцем припадаю.
На добро засійся людям – хлібом і привітом.
Об'єднай же українців у цілому світі.
Піднімайся, українська могутня державо!
Вічна воля, чесна праця! Україні – слава!»

“За правду і справедливість”

РЕАЛІЇ

5

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

УКРАЇНА – ЗВАЛИЩЕ
ЯДЕРНИХ ВІДХОДІВ
Олексій ГРАДОВ
Як не сумно це усвідомлювати,
але стараннями усіх минулих, а
особливо - нинішньої влади, наша
країна вже придбала міцну репутацію відсталого сировинного
придатка Заходу, постачальника
дешевої робочої сили в країни "Золотого мільярда", і перетворилася
на ринок збут для самих низькоякісних товарів з Китаю і Європи.
Судячи з усього, нам належить стати ще і світовим звалищем ядерних відходів.
18 вересня Посольство США в Україні повідомило, що США виділить Україні $250 млн для
створення сховища по зберіганню ядерних відходів в Чорнобилі. Інвестиції здійснюватиме
Корпорація приватних зарубіжних інвестицій США (OPIC), яка давно відома цілим рядом зловісних і відверто грабіжницьких проектів. При цьому повідомляється, що загальна вартість
проекту по розробці, будівництву і введенню в експлуатацію центрального сховища відпрацьованого ядерного палива буде становити $410 млн (з яких $250 млн. складе позика від OPIC).
Судячи з даних фінансової документації корпорації, американці чекають, що після виходу на повну потужність сховище буде в змозі приймати 169 000 тон ядерних відходів в
рік, у тому числі із США і країн ЄС.
Найдивовижніше те, що левова частка засобів американської позики піде на придбання устаткування і оплату послуг американської ж компанії Holtec International, що спеціалізується на ядерних технологіях.
В той же час прес-служба Державного агентства України по управлінню зоною відчуження
повідомляє: на Чорнобильській АЕС вже бракує місця для поховання перероблених радіоактивних відходів. Судячи з цих даних, нині на ЧАЕС накопичені близько 20 тисяч кубометрів
рідких радіоактивних відходів (РРВ), які знаходяться в ємкістях двох існуючих сховищ.
"За попередніми розрахунками фахівців Чорнобильської АЕС визначено, що на переробку усіх накопичених РРВ знадобиться приблизно 29 років", - відмічають у відомстві.
За даними прес-служби, кількість упаковок радіоактивних відходів, які підлягають похованню, після переробки перевищить 300 тисяч, а сховище на комплексі виробництв "
Вектор" розраховано тільки на 70 тисяч. Проте на виправлення положення, яке загрожує
усім нам масштабною екологічною катастрофою, в уряду грошей немає.
Але є гроші на інше. В проекті держбюджета - 2018 пропонується:
▶ Фінансування Господарсько-фінансового департаменту секретаріату уряду збільшити
до 2 млрд 984 млн гривень.
▶ Фінансування Державного управління справами для забезпечення діяльності Президента і його адміністрації збільшити майже на 18% (до 965 млн. 400 тисяч гривень).
▶ Фінансування апарату Верховної Ради збільшити на 36,7% - до 1 млрд 670 млн гривень.
▶ Фінансування Адміністрації президента збільшити в два рази (на 1 млрд гривень).
▶ Витрати на охорону органів влади і чиновників підвищити на 182 млн гривень
(до 994 млн. 100 тис.).
▶ Фінансування Генпрокуратури збільшити - до 6 млрд 768 млн. гривень (на 943 млн. гривень).
▶ У унікальний по своїй абсурдності і корумпованості проект " Стіна" убухають ще 200
млн гривень. Цей список можна було б і продовжити.
Як бачимо, в Україні все-таки є речі, на яких не економлять, - на "слуг народу", чиновників і їх примхи гроші знаходяться завжди.
ЗМІ ІНФОРМУЮТЬ

ЗАРПЛАТА, ЩОБ ЖИТИ В УКРАЇНІ
Андрій Рева озвучив, скільки повинен отримувати українець, щоб
не їздити на заробітки.
Щоб жителі України хотіли працювати у
своїй країні і не виїжджали на заробітки за
кордон, вони повинні отримувати зарплату, яка в доларовому еквіваленті повинна
складати не менше $500 в місяць. Про це
розповів міністр соціальної політики України Андрій Рева в інтерв'ю " Коментарям".
Він відмітив, що до усіх трагічних подій,
середня зарплата в Україні у світлому секторі економіки складала 480 доларів США.
"І ми робили розрахунки, що якщо не

буде ніяких катаклізмів і нових потрясінь,
то в Україні реально до 2020 року вийти на
рівень середньої зарплати в 500 євро", відмітив він.
За його словами, якщо у людини буде
можливість заробити 500 євро в місяць в
Україні, то він не поїде за цими грошима в
інші країни.
"Звичайно, їздитимуть за більш високими зарплатами, але навіть якщо ми повернемо частину населення, яка зараз
працює за кордоном, і створимо для них
сприятливі умови для працевлаштування
в країні, то це буде вже великим плюсом",
- додав міністр.

МІЛЬЯРДИ БОРГІВ

Підприємства продовжують нарощувати борги перед держбюджетом

Загальна сума податкового боргу до зведеного бюджету на 1 вересня досягла 81,6
млрд грн, з яких 12,5 млрд грн, - заборгованість підприємств, сформована з початку року,
повідомила Державна фіскальна служба (ДФС).
Як відмічає відомство, заборгованість підприємств зросла на 18,1%. "Найбільша сума
- це борг підприємств, не забезпечених активами для погашення. Такі підприємства заборгували 25,6 млрд грн, або 31,45% від загальної суми боргу", - говориться в повідомленні ГФС.
У відомстві також підкреслюють, що борг підприємств системи ПАТ "Укрнафта" досяг
15,7 млрд грн . В той же час податковий борг підприємств, що знаходяться в процедурах
банкрутства або відносно яких прийнято рішення суду про призупинення стягнення,
склав 10,3 млрд грн. Банківські установи, які знаходяться в процедурі ліквідації мають
заборгованість 7,5 млрд грн, відмічає ДФС.
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Захотілося пригадати, як у фінансовому вимірі жилося
нашим батькам от хоч би 65 років тому

РЕДАКЦІЙНА СКРИНЬКА
ЗДРАВСТВУЙТЕ,
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!

Я знаю, что общение только на страницах газеты.
Буду ждать ответа. Только беда в том, что не все номера газет доходят к нам. В мае месяце мне исполнилось “18” лет (если цыфры переставить задом на
перед). Я всегда голосовала за Социалистическую
партию, выписывала газету “Товарищ”. Там писали
про то, чего не найдешь в других газетах и не увидишь по телевизору.
Вот и сейчас, когда получила спецвыпуск газеты
“За правду и справедливость” Александра Мороза,
хотела выписать ее с мая этого года, но сказали на
почте, что уже поздно, и выписали с июня. Но первую газету получила в июле №26(30) от 27.06.2017
г. Потом в июле №29(33), следующий №30(34) и
№31(35).
Сегодня 7 сентября, но газет больше не приносят. Спрашиваю почтальона, он говорит, что нет
доставки. Пожалуйста, подскажите куда и к кому
обращаться.
Я так понимаю, что кто-то просто вредит и не
доставляет газету и этим пытается подрывать авторитет и газеты и Александра Александровича
Мороза.
Крючкова Валентина Кирилловна,
Кривой Рог.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Редакцией заключен договор под №28 на
адресную доставку нашей газеты подписчикам с
государственным предприятием по распространению периодических изданий «Пресса» (державне підприємство по розповсюдженню періодичних
видань «Преса», адреса:
03999, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2А.
Договірний відділ ДП «Преса»).
Согласно этого договора Вам (подписчикам)
должны доставлять нашу газету в почтовые ящики не
позже трех дней после ее передачи на ГП «Пресса».
Мы благодарны всем нашим подписчикам и просим сообщать подобные факты в редакцию. Совместно будем добиваться, чтобы каждый номер
«За правду и справедливость» дошел до каждого,
кто подписал газету.
Наш телефон: 0472 720-001.
Телефон договорного отдела ГП «Пресса»:
044-248-04-06

ЛЮДИ І ГРОШІ
ЗАРПЛАТИ І ЦІНИ У 1952 РОЦІ

Перепрошую, тут не про Черкаси. Хоча – чому ні? І про Черкаси теж. Просто
коли ціни на продукти остаточно пустилися берега і ніхто, окрім пересічних
покупців цього “в упор не бачить”, захотілося пригадати, як у фінансовому
вимірі жилося нашим батькам. Ну от хоч би й 65 років тому, наприкінці лихих
сталінських часів.
Отже. Представники робітничих
спеціальностей отримували на руки
від 900 до 3000 карбованців, шахтарі
- до 8000. Службовці задовольнялися
зарплатнею в межах 1300 карбованців. Такими ж щомісячними статками
могли похвалитися старші інженери, а молодші спеціалісти технічного
профілю - однією тисячею. Далі дуже
показові цифри: зарплата міністра
становила 5000, зате науковці «вищого розряду», професори й академіки,
цінувалися державою в 9000 - 10000
карбованців!
А на скільки ж, в такому випадку, розкошував сам товариш Сталін в останні
роки свого життя? Та на ті ж таки 10000
рублів, тобто його «получка» була ви-

щою від умовної мінімалки разів у 9-10.
З проекцією на сучасність – сьогодні
наш гарант мав би отримувати на руки
близько 35 тисяч гривеньь)))
Тепер ціни. Де за кіло, де за десяток
– зрозуміло. Отже.
Яловичина - 12,60; баранина - 11,90;
судак свіжий (1 сорт) - 8,30; оселедець

Купюри, які перебували в обігу у 1947 – 1961 роках.

ДОБРОГО ДНЯ, ШАНОВНИЙ
ОЛЕКСАНДРЕ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ!
З цікавістю читаю газету «За правду і справедливість». Повністю розділяю Ваші погляди на все, що відбувається в нашій
країні.
Мені теж не байдужа соціалістична ідея. Хотілось би почитати Ваші вірші громадської лірики. Та й не знаю, чи зможу за
свого вже недовгого життя Вашу нову збірку придбати. Добре
було б, якби Ваші вірші з’являлись у газеті «За правду і справедливість». Із задоволенням прочитала сьогодні в газеті вірші
В.Калиниченка і Б. Хмельницького.
Я теж люблю вірші писати,
але знаю, що я не поет, проте
від того, про що я пишу, задоволення маю. Пишу про все, а
особливо душа моя болить за
долю України, яка стала «незалежною», «вільною», «самостійною», а заправляють нею
американці та наші ж буржуїолігархи. Та ще на вищі державні посади набрані іноземці – грузини, поляки, литовці,
американці.
Я все життя була патріотом
своєї країни. У мене ніколи
й думки не було, щоб я свою
Україну проміняла на якусь
іншу країну. Тепер думаю, що ж
в моїй країні зараз є? Оця буржуазно-капіталістична влада?!
Олігархи? Бідність простого
народу? Усе в країні привласнено, приватизовано. Ото ще
тільки залишилась земля та
вода, та й то, чи надовго. Як
хочеться українським багатіям
і іноземцям скупити й українські землі.
А війна! Для чого її

розв’язали?! За що гинуть сини
України? Відповідь, звичайно,є,
але це уже інша тема.
Напишу кілька рядків із моїх
віршів.
Тебе не забуду, моя Україно,
Коли ти щаслива була.
Коли у садочку зозуля
кувала,
Щоб до ста років у злагоді
й мирі
Жила кожна радянська сім’я.
Моя Україна –
Це калина в червонім
намисті.
Це синім барвінком покрита
земля.
Це жовте колосся ячменю й
пшениці,
І чистії води Дніпра.
Україно моя дорога,
Зазнала ти горя й печалі
сповна.
Синів дорогих своїх, рідних,
На війні непотрібній
Ти втрачаєш щодня.

Нехай ті, що війну затівають,
У кого від зла і ненависті
Тріщить дурна голова,
Понесуть покарання від
людей і від Бога,
Їм дорога до прірви і аду
одна.
Видужуй від великого болю,
Піднімайся на ноги,
Дорога Україно моя!
Олександре
Олександровичу, мене хвилює незалежність. Я розумію незалежність
не такою, якою вона є зараз у
нас. Як на мене, незалежність
у повному розумінні – самостійність, коли країна має кордони, свій герб, прапор, свою
владу – так Україна ж такою й
була. Спокійно вийшла з СРСР
і подалася до Євросоюзу. Порошенко весь час горлає, що
мета України – це Євросоюз
і НАТО (тобто воєнний блок).
Керує Україною Америка.
Наші владарі самостійно і в
туалет не сходять без зовнішньої поради.
Даремно Україна першою
порвала зв’язки із Росією і із
вини нової української влади
Україна втратила Крим і частину Донбасу. Хтозна, що далі
ще буде. Упевнена, нічого хорошого.
Якщо ж Україна без союзу із
кимсь не може бути, то я тільки

за союз України, Росії і Білорусії, за союз братніх народів. Бо
ми в цьому близькі і за територіями, і за звичаями, і за вірою, і за мовою. Ми розуміємо
один одного без перекладів. А
у Євросоюзі, що не країна, то й
мова різна, нам незрозуміла.
Приваблює в Євросоюзі більш
заможне життя, так це ж залежить від влади, якою вона
є, як керує вона, чи про народ
вона дбає, чи лише про свій гаманець.
Нікому не заборонено брати
за приклад щось позитивне і
впроваджувати у своїй країні,
а не надіятися, що хтось створить добробут для нас.
Усім добре відомо, що Україні загрожує катастрофа. Причина – паразитична влада,
паразитичний
капіталізм.
Владу слід на виборах міняти,
але зараз, коли ми залізли у
страшні нетрі, це дуже важко,
майже неможливо. Кажете, що
це залежить від кожного з нас.
Що, зокрема, я, стара, немічна
можу зробити? Ото на виборах проголосувати не за буржуїв-олігархів, а за розумних,
мудрих людей, представників
соціалістичної ідеї.
Олександре Олександровичу, спасибі, що прочитали мого
листа. Оце письмово з Вами
поговорила – і на душі мені
стало легше.
Любов ПІКА
с.Дорожнянка
Гуляйпільського району
Запорізької області

каспійський (1 сорт) - 10,60; сьомга
солона (вищий сорт) - 54,50; ікра осетрова зерниста (вищий сорт) - 81,00;
масло вершкове - 25,50; олія - 18,80;
молоко - 2,20; сир швейцарський (вищий сорт) - 36,90; яйця - 7,00; цукор-пісок - 9,40; цукор-рафінад - 10,70; какао
«Золотий ярлик» - 109,00; чай чорний
байховий (1 сорт) - 84,00; сіль - 0,40;
борошно житнє - 2,25; борошно пшеничне - 6,70; хліб житній (700 грам)
- 1,35; хліб ситний (700 грам) - 2,80;
пшоно - 2,95; крупа гречана - 5,60; горох - 3,10; рис - 8,80; картопля - 0,45;
цибуля ріпчаста - 1,75; буряк столовий
- 0,45; лимони - 2,25; мандарини - 6,30;
горілка (0,5 літра) - 20,0 - 22,8; «Шампанське» (0,8 літра) - 26,30; пиво «Жигулівське» (0,5 літра) - 2,95.
Промислова група товарів (в погонних метрах, штуках, парах і літрах):
ситець набивний - 8,30; сатин - 10,00; пальтова тканина
товстосукняна - 282,00; полотно лляне біле простирадлове - 40,20; пальто чоловіче
шерстяне - 732,00; чоботи
чоловічі шкіряні на каучуковій підошві - 200,00; галоші
- 34,40; мило господарське
(100 грам) - 2,25; мило туалетне «сімейне» брускове
(400 грам) - 4,35; нитки (котушка) - 1,10; махорка (пачка
50 грам) - 0,55; сірники - 0,10;
гас («керосин») - 1,05; кастрюля алюмінієва на 2,5 літра - 14,50; стакан чайний - 1,00; швейна машинка з ручним
приводом - 583,00; велосипед чоловічий - 592,00; велосипед жіночий («без
рами») - 512,00; лампочка електрична
- 1,45.
Задля об’єктивності зауважу, що хоч
ціни у Москві і деінде були практично
однаковими, не всі товари промгрупи
завжди були в наявності у провінційних магазинах.
Борис Юхно,
Черкаси
ЗМІ ІНФОРМУЮТЬ

СПРАВА
ПРОТИ
ЛЬОВОЧКІНА
Сергія Льовочкіна
звинувачують в незаконному
збагаченні. Справу було
розпочате по зверненню двох
нардепів.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура збудила відносно
народного депутата С. Льовочкіна кримінальну справу за фактом
можливого незаконного збагачення. Про це повідомив керівник
САП Назар Холодницький, передає
"Укрінформ".
За словами Холодницького,
справу було розпочато по зверненнях двох народних депутатів
Ігоря Мосійчука (Радикальна партія Олега Ляшко) і Вадима Рабиновича (лідер політичної партії "За
життя") ще 26 травня цього року.
Керівник САП також повідомив про
те, що в той же період часу доручив Національному антикорупційному бюро провести своє розслідування. Також наявність справи
проти Льовочкіна підтвердила керівник прес-служби НАБУ Світлана
Олифір, відмітивши, що детективи
бюро вже приступили до досудового розслідування. Нагадаємо, в
червні Холодницький вже підтверджував наявність кримінальної
справи проти Льовочкіна. Проте
деталі і причини слідства розкривати відмовився.
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Предлагаем вам 10 упражнений, которые Николай Амосов
считал необходимыми для здоровья позвоночника и суставов

ДОМАШНІЙ КЛУБ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВКУСНО!

Убежим от старости!
Гениальный
хирург
и
ученый Николай Амосов
несколько раз буквально
убегал от старости. При появлении проблем с позвоночником и суставами, он
начинал усиленно бегать и
заниматься, понимая, что
только он сам может себе
помочь.
Предлагаем вам 10 упражнений, которые великий врач
считал необходимым для здоровья позвоночника и суставов. Однако Николай Амосов
предостерегал, что тренировки
нужно начинать постепенно: с
10 движений, добавляя каждую
неделю по несколько раз.
Лежа в постели на спине,
держась за спинку кровати,
поднимите ноги и опустите их
за головой так (я надеюсь, это
возможно), чтобы колени коснулись лба.
Встаньте прямо, затем наклонитесь и постарайтесь
коснуться пола пальцами или
даже ладонями. Когда вы наклоняетесь, подбородок опускается, а когда поднимаетесь,
голова отклоняется назад.
Предостережение: медленно выдыхайте при движении

вниз и вдыхайте животом при
движении вверх. Нужно как бы
отталкивать бедра животом.
Если вы делаете это движение
правильно,
внутрибрюшное
давление при подъеме корпуса
на вдохе выпрямляет позвоночник подобно гидравлическому домкрату – с минимальным напряжением спины.
Выполнение круговых вращений руками с максимальной амплитудой. Поверните голову влево и вправо синхронно
с движением руки и плеча, что-

бы достичь большего эффекта
за меньшее время.
Наклоны в стороны. Ладони скользят по туловищу и ногам. Когда одна ладонь доходит
до колена или опускается ниже,
другая поднимается до подмышки. Синхронно с движениями наклоняйте голову то в одну
сторону, то в другую сторону.
Не скручивайте корпус,
двигайтесь только в одной
плоскости.
Поднимите локоть и потяните за плечо кистью, пытаясь

коснуться противоположной
лопатки. Одновременно опустите подбородок.
Поворачивайте туловище
по часовой и против часовой
стрелки с максимальной амплитудой. Держите прямые
руки перед собой, ладони
должны быть направлены вперед, пальцы сомкнуты. Руки
двигаются синхронно с туловищем и усиливают его движение. Голова также вращается
синхронно с туловищем. Следите, чтобы не было рывка в
конце поворота, иначе пострадает позвоночник.
Встаньте прямо. Поочередно поднимайте колени к животу. Поднимайте их так высоко,
как сможете.
Отжимайтесь от пола, или
опираясь руками на какой-то
предмет мебели.
Напрягите ягодицы; так выполнять упражнение труднее,
и это защищает вашу спину от
провисания и травмы.
«Римское
прогибание».
Сядьте на крепкий табурет,
зацепитесь ногами снизу за
кушетку и опуститесь назад.
Опускайтесь настольно низко,
насколько позволяют ваши физические данные. Поднимитесь
и пригнитесь к ногам, насколько это для вас возможно.
Приседания, держась за
спинку стула.
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По вертикали:
2. Поэт, просивший у Джима лапу. 3. Сценический страдалец. 4. Амплуа третьего в дуэте.
5. Элементарная «малютка». 6. Совладелец вашей фирмы или вашей бутылки водки. 7. Противоположность тому месту, «где рвется». 8. «Тропа» для «апорта». 14. Кто, начав копать грядку,
выроет колодец? 15. Несимпатичное чувство. 16. Напарница сучка. 17. «Тренажерный зал»
снайпера. 18. Голый, чем можно сверкать. 22. Юный стукач. 24. Язык трепача. 25. Оголение
щек по утрам. 26. Игра, где водящему делают «темную».
По вертикали:
2. Есенин. 3. Трагик. 4. Лишний. 5. Частица.
6. Компаньон. 7. Утолщение. 8. Анаграмма.
14. Энтузиаст. 15. Антипатия. 16. Задоринка. 17. Тир.
18. Зад. 22. Ябедник. 24. Помело. 25. Бритье. 26. Жмурки.
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Человек, до которого доходит, как до жирафа. 9. Водоизвержение в городе, но не авария
водопровода. 10. Человек, который никак не успокоится, после того, как ему набьют морду.
11. Глава романа, которой писатели добивают либо читателей, либо оставшихся в живых героев. 12. Кто остается с носом, оставшись без носа? 13. Официальный письменный допрос
каждого в советские времена. 17. Скелетная «лохань». 19. Палочки ниндзя. 20. Оригинальный
сосуд для банальной мысли. 21. Кинозальная координата. 23. «Единодушие» поющих. 27. Сказка для взрослых. 28. Страна макаронников. 29. Багор и лопата для пожарника, ведро и швабра
для уборщика, стакан и штопор для пьяницы. 30. В отличие от цены товара - чем она больше,
тем лучше для покупателя. 31. «Отмазка» от призыва.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Бестолочь. 9. Фонтан. 10. Реваншист. 11. Эпилог.
12. Сифилитик. 13. Анкета. 17. Таз. 19. Нунчаки.
20. Афоризм. 21. Ряд. 23. Унисон. 27. Мелодрама.
28. Италия. 29. Инвентарь. 30. Скидка. 31. Уклонение.

1

ДАЧНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

РАБОТЫ В САДУ В СЕНТЯБРЕ
После сбора урожая, но до листопада, важно провести ряд работ в саду,
которые будут гарантией сохранения
ваших деревьев, а те в свою очередь
отблагодарят хорошим урожаем фруктов в будущем.

Деревья и кустарники необходимо обработать раствором мочевины (500 г на
ведро воды). В этот же раствор хорошо
добавить около 700 г хлористого калия —

его надо предварительно замочить в горячей воде. Опрыскивание этим раствором защищает растения от возбудителей
многих грибных заболеваний, а также от
таких вредителей, как тля, клещи, листоблошки.
Тщательно обработайте не только сами
деревья (листья, стволы, побеги), но и
землю под деревьями. После такой обработки растениям будут не страшны даже
те вредители, которые зимуют в почве. А
если в саду вы заметили признаки монилиоза на косточковых, то удалите и сожгите пораженные и усохшие плодовые
веточки, побеги, висящие плоды.
Также перекопайте приствольные круги, тщательно заделав в почву опавшие
листья и пораженные плоды. При сильном распространении болезни проведите осеннее опрыскивание раствором
нитрафена, из расчета 200-300 г на 10 л
воды. Если появились грибы-трутовики,
то их срочно удаляем, зачищаем места
поражения до здоровой древесины, де-
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зинфицируем 2-3%-ным медным купоросом и замазываем садовым варом.
В погожие сентябрьские дни можно
побелить стволы и развилки скелетных
ветвей специальной водоэмульсионной
краской для садовых работ. Она хороша
тем, что не смывается осенними затяжными дождями до весны, тем самым сможет предохранить деревья от солнечных
весенних ожогов, когда в конце февралямарте после пасмурной зимней погоды
появляется очень яркое солнце, усиленное отражением от снега. Но будет еще
лучше, если обернуть стволы полипропиленовым волокном — белыми синтетическими мешками из-под сахара или круп.
Весной чаще всего мы не сможем так
рано побелить деревья, а поздние весенние побелки — дело совершенно бессмысленное. Побелка мелом — тоже,
поскольку до весны она полностью смывается. А весенние ожоги коры очень
опасны, так как в дальнейшем приводят
к ее отмиранию, а при кольцевом поражении — к гибели крупных ветвей и всего
дерева.

ЧУДО-РЕЦЕПТЫ!
ЛИМОНЫ С КУРИНЫМ
САЛАТОМ
Ингредиенты: 2–3 филе куриной
грудки, 5–6 черешков сельдерея, небольшой пучок укропа, 3 сваренных вкрутую
яйца, 3 ст. л. майонеза, 3 лимона
Приготовление: Отварите на пару
филе куриной грудки, смазанных маслом,
остудите и нарежьте мелкими кубиками.
Тонко нарежьте сельдерей и небольшой
пучок укропа. Натрите на мелкой терке
яйца, часть тертых желтков отложите.
Смешайте курицу, сельдерей, яйца и
укроп, добавьте майонез.
Разрежьте лимоны пополам и срежьте
«попки», чтобы половинки могли стоять
срезом вверх. Аккуратно, не повреждая
кожуру, выньте мякоть и очистите от
пленок. Нарежьте мякоть небольшими
кусочками и добавьте в салат по вкусу,
аккуратно перемешайте. Разложите салат
по лимонам, украсьте тертым желтком.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЗРАЗЫ
С МЯСНЫМ ФАРШЕМ

Ингредиенты: 1 кг картофеля,
1 большая луковица, 500 г фарша из
говядины или свинины, 300 мл молока,
100 мл жирных сливок, 2 яйца, мука, сливочное масло, растительное масло
Приготовление: Очистите и очень
мелко нарежьте лук. Растопите в сковороде немного масла, положите лук
и обжаривайте 5 мин. Добавьте фарш,
увеличьте огонь, обжаривайте, разбивая
фарш деревянной ложкой, чтобы не слипался в комки, пока не поменяется цвет.
Снимите с огня, посолите, поперчите и
остудите.
Вымойте картофель щеткой и сварите в
кипящей подсоленной воде до мягкости.
Слейте воду и обдайте картофель холодной водой.
Очистите картофель от кожуры,
остудите. Натрите на терке, смешайте со взбитыми яйцами, растопленным
сливочным маслом (2 ст. л.), солью и
перцем. Всыпьте столько муки, чтобы получилось тесто средней густоты (чтобы
можно было его лепить).
Мокрыми руками сделайте из картофеля круглые лепешки. В центр положите
мясной фарш, сформируйте круглые котлетки.
Обваляйте котлеты в муке и обжарьте
в растительном масле под крышкой до
румяной корочки с обеих сторон. Одновременно в кастрюльке обжарьте в 3 ст.
л. сливочного масла 2 ст. л. муки до бежевого цвета. Влейте молоко, все время помешивая, варите до загустения. Добавьте
сливки, посолите, поперчите. Подавайте
картофельные зразы с соусом.

КУРИНЫЕ СЕРДЕЧКИ
ПО-КОРЕЙСКИ

Ингредиенты:
500
граммов
куриных сердечек; 5-7 столовых ложек
томатной пасты; две чайных ложки корейской приправы, три столовых ложки растительного масла; соль и красный
молотый перец по вкусу.
Приготовление: Куриные сердца следует хорошо вымыть в проточной
прохладной воде и очистить от жил и
плёнок.
В сковороде разогрейте растительное
масло, потушите в нём сердца примерно
10-15 минут.
Добавьте томатную пасту (если она густая, добавьте немного кипячёной воды) и
приправу, тушите сердечки до полной готовности, то есть примерно полчаса.
Добавьте соль и перец, спустя минуту
выключайте огонь. Накройте сковороду
крышкой и оставьте блюдо настаиваться
в течение пятнадцати минут. Готово!
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Учёные утверждают, что магнитное поле вокруг горы –
ни что иное, как пояс искривления пространства и времени.

Х-ФАЙЛИ

КАЙЛАС –
самая загадочная
вершина в мире

http://nlo-mir.ru/

Тибет – одна их самых мистических точек на планете. Сюда ежегодно приезжают
тысячи паломников и туристов, готовых отдать любые деньги за то, чтобы открыть
себе путь к просветлению. Именно здесь, на Тибете, расположилась самая загадочная
вершина – Кайлас.
Гора Кайлас имеет уникальную высоту над уровнем моря – 6666 метром. Цифра шесть
всегда имела мистический смысл. Каждая религия предавала ей некую загадку и демонический смысл. Числом зверя принято считать 666, но имеет ли такой же магический
смысл число 6666.

В

эзотерике четыре шестёрки – это символ демонизма, символ преобладания тёмной энергии по всем сторонам
света. То есть, гора Кайлас имеет высоту,
которая характеризует её как чёрную, демоническую вершину, защищённую тёмной
материей со всех частей света.
С одной стороны – это звучит странно,
но, изучив исторические сводки ситуация
прояснятся. Они гласят о том, что ни одна
экспедиция не смогла покорить вершину
горы. Все они возвращались ни с чем. В
лучшем случае, экспедиции терялись среди
каменных глыб и спустя пару недель спускались к подножию горы изнеможенные и
вымотанные.
В худшем случае — члены экспедиции
погибали. Так, в конце прошлого века
американцы решили отправить научно-исследовательскую экспедицию на вершину
горы. К несчастью, все её участники скончались через пару лет после экспедиции, так
и не достигнув вершины Кайлас. Как они
описывали свое путешествие?
Практически каждый из участников
экспедиции указывал на то, что к горе невозможно в прямом смысле слова подойти.
Вокруг неё настолько мощное магнитное
поле, которое не даёт и шагу ступить. Стоит приложить немало усилий, чтобы можно
было взобраться наверх. Местные жители
утверждают, что существует поверье, исходя из которого – ни одна посторонняя
душа на вершину горы не ступит. Все они
будут прокляты и закончат свою жизнь при
странных обстоятельствах.
Учёные утверждают, что магнитное поле
вокруг горы – ни что иное, как пояс искривления пространства и времени. Пройдя через него — человек попадает в иное часовое

измерение. Этой гипотезе существует научное подтверждение. В начале нашего столетия учёными были зафиксированы внутри горы специальные таймеры, которые
измеряли время на её территории. Спустя
несколько лет с таймеров были сняты показания, и учёные смогли сделать вывод,
что время на Кайласе идёт намного быстрее
чем в среднем на поверхности Земли.
Получается, что гора – это своеобразная
временная воронка, которая засасывает
людей и события. Тогда становится ясным,
почему людям так тяжело взбираться на её
вершину. Их процессы старения значительно ускоряются. Получается, что они быстрее
движутся к смерти и быстрее теряют силы
и здоровье.
Американская экспедиция, которая упо-
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миналась выше, пробыла на горе несколько
месяцев. Поэтому становится ясно, почему все её члены довольно быстро погибли
при странных обстоятельствах. Они были
молоды и полны сил до подъёма на гору, а
после спуска – стали стариками.
Сегодня учёными подтверждена ещё
одна гипотеза в отношении горы Кайлас.
Она имеет форму пирамиды. Что самое
интересное – её пропорции равны пропорциям пирамиды Хеопса. Но, если египетские пирамиды учёными изучены, то пирамида Кайлас – нет. Кроме того, учёные
установили интересную закономерность.
Все пирамиды в мире находятся на одном
меридиане. И это, скорее всего, неспроста.
Кроме точной пирамидальной формы
Кайлас
имеет
несколько
огромных
природных зеркал. Это многометровые
природные зеркала, которые расположены
полукругом. Учёные утверждают, что благодаря таким зеркальным поверхностям
вполне реально достигнуть эффекта временного разлома. А возможно и разлома
пространства и времени. Тогда возникает
вопрос. Могла ли природа самостоятельно
создать пирамиду правильной формы? Да
и ещё с таким уникальным огромным зеркалом? Практически все учёные убеждены
что нет!
На территории горы также существуют
ступени правильной формы, которые ведут
от подножия горы к её вершине, уж их то
точно не могла создать природа. Местные
жители утверждают, что ни единого упоминания в древних записях нет о том, что
кто-то из их предков эти ступени сооружал.
Также они настаивают на том, что Кайлас –
священное место и не стоит его осквернять.
Существуют древние легенды, которые
гласят, что именно с Кайласа начнётся возрождение планеты, которая переживёт
масштабную катастрофу. По древним поверьям в сердце горы хранятся священные
прадавние знания, которые способны спасти цивилизацию. Например, ещё в начале
прошлого столетия Германия отправляла
на Кайлас экспедиции, с целью заполучить
эти тайные знания, но её попытки остались
тщетными.
Гора настолько сильно защищена
энергетическим полем, что у учёных возникают домыслы о внеземном его происхождении. При таком подходе, всё становится на свои места. Если утверждать, что
Кайлас соорудили на территории Земли
инопланетные жители и используют её как
свою тайную базу, тогда становится ясно,
почему человеку вход на её территорию
закрыт! Инопланетные гости в прямом
смысле слова оберегают свою территорию,
создавая вокруг неё магнитное поле. Увидеть его человек не может, он может только
почувствовать его негативное влияние. Тем
самым визуально поле внимания не привлекает, а только причиняет вред здоровью
людей.
Огромные зеркала призваны отражать
взгляды от скрытой за ними части Кайлас.
Что же покоится за ними? Сегодня учёные с
помощью специальных сканеров пытаются
изучить внутреннюю структуру горы, но
тщетно. Магнитное поле не позволяет
выполнить сканирование. Быть может человечеству и не нужно раскрывать загадку и
тайну этой горы? Возможно, не всё тайное
становится явным.
Некоторые учёные утверждают, что человечеству ещё рано познавать те знания,
которые хранит Кайлас. Поэтому и вход на
её вершину закрыт. Что делать? Оставить
попытки взобраться на её вершину пока
гора сама не пустит человека на свою территорию и не позволит совершить подъём.
Это будет разумным решением, которое сохранит десятки жизней.
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УЛЫБНИСЬ
И ПОДУМАЙ!
Вчера у сестры на даче пила
самогон! Наутро как заново
родилась!
— Это как?
— В капусте нашли.
Сижу дома, читаю книгу.
Дочь подходит, удивленно на
меня посмотрела и спрашивает:
— А че, интернет не работает?
Жена утром проснулась,
посмотрела на себя в зеркало, затем глянула на спящего
мужа и злорадно произнесла:
“Так тебе козлу и надо!”
Жена ругает мужа:
- Сколько можно пить! Пойди на кладбище, посмотри,
сколько людей умерло от водки!
На следующий день приходит муж опять пьяный и говорит:
- Был на кладбище, видел
«от жены», «от детей», «от
коллектива», от водки ни одного!
Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Дай человеку удочку, и эта скотина будет
уезжать на рыбалку и пить
каждые выходные.
Если сломалась мясорубка,
или ее вообще нет - чтобы помолоть мясо, заморозь его и
потри на терке!
Не любишь мыть тарелки –
одевай на них кулечки!
Сколько на человека не кричи, а ударить — как-то надежнее будет.
Зарплату обещали выдать
... овощами! Так и сказали: —
Хрен вам!
К мясу - вино красное. К
рыбе - вино белое. К салу –
самогон!
Смотрю я на депутатов Верховной Рады — вот, блин, где
Чернобыль-то аукнулся!
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