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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.

МЕДРЕФОРМА:
РОЖДЕННАЯ В ГРЕХЕ

ЧИ ДОРОЖЧАТИМЕ

П

од шумок заказного балагана под названием "Михо-Майдан", власть все-таки сумела протащить во
втором чтении и в целом законопроект №6327 "О
государственных гарантиях предоставления медицинских услуг", воплощающий первое звено скандальной
медицинской реформы. Законопроект вступит в силу
через месяц после его публикации и начнет действовать
поэтапно с 1 января 2018 года. Под прикрытием красивых
фраз и громогласных заявлений в Украине внедряются
откровенно антинародные меры, направленные на дальнейшую деградацию медицины, уничтожение бедных и
больных украинцев.

КОМУНАЛКА?
Українському уряду не вдалося
домовитися з МВФ про ціну газу

ЛУЧШЕ БЫТЬ БОГАТЫМ И ЗДОРОВЫМ

Схоже, що українська влада сама себе загнала у безвихідь. З одного боку, згідно з
меморандумом з МВФ, вона повинна була вже з 1 жовтня підвищити і без того позамежні
ціни на газ для населення – і гарантовано нарватися на потужний вибух народного обурення.
Зрозуміло, що в нинішній ситуації, коли терпіння людей вже і так закінчується, вона не
може собі цього дозволити. З іншого боку, проігнорувавши вимоги МВФ, влада ризикувала
залишитися без чергового траншу, який їм потрібний, як доза наркоманові під час ломки.
Залишалося одне: домовитися з міжнародними кредиторами…

Как уже сообщалось, основным содержанием этой горе-реформы является разделение медицинских услуг на
три пакета:
▶ Зеленый (за счет государства). Он включает в себя
неотложную помощь (переломы, срочные операции), первичную помощь (услуги семейных врачей и терапевтов),
а также паллиативную медицинскую помощь (уход за тяжелобольными).
▶ Синий (по принципу сооплаты – часть платит государство, часть – пациент). Это специализированное лечение
в узкопрофильных специалистов, пребывание в стационаре, операции, роды.
▶ Красный (только за счет пациента). Это эстетическая
медицина, несертифицированные лекарства, эстетическая стоматология.
При этом подразумевается, что за счет госбюджета
больше не будут финансироваться койко-места в больницах. Вместо этого средства будут выделяться конкретному врачу, а оплата его работы будет зависеть от
количества пациентов. На каждого пациента планируется тратить минимум 210 грн в год, а врачу нужно будет
лечить 2 тысячи людей в год.
Таким образом, итогом этой реформы станет то, что
большая часть медицины станет официально платной.
Фактически, государство оплатит только скорую помощь
и консультацию у терапевта. А серьезное лечение, операции и роды придется "частично" оплачивать из собственного кармана.
В этом у многих может возникнуть вопрос, на котором и
играют сторонники реформы: дескать, медицина у нас и так
давным-давно платная, поэтому лучше уж платить официально, по государственному прейскуранту, чем в карман врача-мироеда - по установленным им драконовским тарифам.
Таким людям можно было бы задать встречный вопрос: видел ли кто-нибудь из них этот государственный
прейскурант с ценами на медицинские услуги?

ПЕРЕДПЛАТА

СТОР.2

ЩОТИЖНЕВИК НА 8 СТОРІНКАХ
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

60003

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:

на 1 місяць 11,02 грн.+1,48 грн. послуги пошти

Продолжение на СТР.3

ЦІАЛІСТИЧНА ІДЕЯ!

ДО ТИХ, КОМУ НЕ БАЙДУЖА СО
рство юстиції зареєструвало

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

а МОРОЗА
політичну партію Олександр
дливість”.
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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

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
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“За правду і справедливість”

Схоже, що українська влада сама себе загнала у безвихідь

РЕАЛІЇ

Чи дорожчатиме
комуналка?

Українському уряду не вдалося домовитися
з МВФ про ціну газу

скласти 8032 грн за 1 тисяча кубометрів
(зараз - 6937 грн).
У " Нафтогазу" цифра підвищення вийшла ще крутіше - 18,84%. Більше того,
Міністерство економічного розвитку
оприлюднило прогноз по тарифах на
найближчі роки. Згідно з цим прогнозом,
тарифи тільки ростимуть: в 2018 р. ціни
на природний газ виростуть на 19%, а на
опалювання, гарячу воду і електроенергію
- на 20%; у 2019 р. - на 12,5% і 17,5%, відповідно. У 2020 р. зростання тарифів на
газ і електроенергію, за прогнозом Мінекономрозвитку, складе 10%, а на гарячу
воду і опалювання - 19%.

І ВОВКИ СИТІ, І ВІВЦІ ЦІЛІ?

Олександр ПОЛУЯНОВ
хоже, що українська влада сама
себе загнала у безвихідь. З одного боку, згідно з меморандумом з
МВФ, вона повинна була вже з 1 жовтня
підвищити і без того позамежні ціни на
газ для населення - і гарантовано нарватися на потужний вибух народного
обурення. Зрозуміло, що в нинішній
ситуації, коли терпіння людей вже і так
закінчується, вона не може собі цього
дозволити. З іншого боку, проігнорувавши вимоги МВФ, влада ризикувала залишитися без чергового траншу, який їм
потрібний, як доза наркоманові під час
ломки. Залишалося одне: домовитися з
міжнародними кредиторами…

С

НІ РОКУ БЕЗ ПІДВИЩЕНЬ
Нагадаємо, що останнє різке підвищення тарифів на газ для населення сталося
в квітні 2016 р., що привело до зльоту тарифів на усі інші послуги і як наслідок - до
ще більшого зубожіння людей. Щоб хоч
якось заспокоїти народ, прем'єр Гройсман
тоді присягнувся, що це підвищення було
останнім. Влітку цього року він знову підкреслив, що не бачить особливих підстав

для підвищення цін на послуги ЖКГ, і тарифи зростати не повинні. Як під копірку
ці ж обіцянки продублював і віце-прем'єр
Павло Розенко.
Проте разом із заспокійливими розмовами прем'єра і віце-прем'єра прозвучали і інші, тривожніші прогнози. Річ у тому,
що підвищення цін на газ передбачене
двома документами - спеціальною постановою Кабміну №187 від 22.03.2017 року,
а також Меморандумом про співпрацю з
Міжнародним валютним фондом, в якому Україна зобов'язалася переглядати
ціни на газ двічі в рік. Головна ідея, закладена в цих документах, полягає в наступному: вартість газу для споживачів у нас
встановлюється за принципом імпортного паритету - тобто, залежить від цін на
світовому ринку. При цьому тариф в 6,8
грн/куб був розрахований, коли тисяча
кубометрів імпортного газу коштувала
185 доларів, а сьогодні ця сума набагато
вища. Грунтуючись на цих принципах, в
Міністерстві енергетики і вугільної промисловості підрахували: ціну на газ вже
з 1 жовтня потрібно було підвищити на
17,6%. В результаті повна кінцева ціна
для населення і комунальників повинна

Проте всім зрозуміло, що нині влада
не може підвищити ціну на газ, оскільки
смертельно боїться подальшого зростання соціальної напруги - особливо у світлі
виборів 2019 р., що наближаються, До
того ж, підвищення тарифів приведе до
подальшого зростання витрат на субсидії.
Зараз і так близько 60% українських домогосподарств отримують субсидії, а у
разі виконання вимог МВФ, підрахували в
Міненерго, їх кількість може досягти 90%.
Звичайно, можна і далі усіма правдами і
неправдами відсікати громадян від субсидій, ускладнювати і посилювати умови їх
призначення, але це теж відгукнеться серйозними соціальними наслідками. Тому
уряд підготував зміни в постанову №187
- з тим, щоб залишити ціну на поточному
рівні. Але це суперечить вимогам МВФ.
ДЛЯ ДОВІДКИ: відповідно до методики визначення ціни газу по імпортному
паритету, якщо збільшення вартості закупівлі газу перевищить 10%, то з жовтня
необхідно було збільшити ціну для населення. Саме цей механізм був погоджений з керівництвом МВФ. Проте з березня
по жовтень закупівельна ціна збільшилася на 17,6%, - значить, на стільки ж повинні
були збільшитися і споживчі ціни. Тому з
МВФ вирішили домовитися: можливо, увійдуть в становище і підуть назустріч?
"МВФ абсолютно все одно, якою буде
ціна. Фонд не встановлює ціни на газ, тим
більше для населення, а визначає макро-

економічні параметри. Приміром, можна
уточнити, що якщо ціни на газ міняються
в межах 10%, то для населення ціна на
газ не міняється. Оскільки відсотки - річ
відносна, їх можна брати хоч по місяцю,
хоч по кварталу, хоч по року. Залежно від
того, як до цього підійти, можна вийти
з цієї ситуації", - прогнозував директор
спеціальних програм науково-технічного
центру "Психея" Геннадій Рябцев. Судячи
з усього, в Міненерго пішли саме по цьому шляху і в середині жовтня озвучили
рішення, яке нібито допоможе уникнути
чергового підвищення вартості газу. У відомстві заявили, що з розрахунку ціни будуть виключені місяці, в які ціна газу була
найвищою. Таким чином, і ціна для населення залишиться на колишньому рівні, і
МВФ не зможе докорити Україні в невиконанні взятих зобов'язань.

НЕ НА ТИХ НАПАЛИ
Проте з МВФ такі штучки не проходять
- що-що, а рахувати там уміють. Тим паче,
що заступник глави МВФ Девід Ліптон ще
у вересні докоряв українському уряду, що
ціни на газ в Україні "у порівнянні з сусідніми країнами" є дуже низькими. Про те, що
доходи в Україні незмірно нижче, ніж в "сусідніх країнах", містер Ліптон делікатно промовчав. І ось днями стало відомо, що українська влада і керівництво МВФ не змогли
домовитися про ціну на газ для населення
- кредитори вимагають від влади України
подальшого зростання тарифів. Там це називають "справедливим механізмом ціноутворення", а убогість населення і смикання
українських політиків нікого не цікавлять.
В уряді не роблять різких заяв, проте
вимогу МВФ виконувати не збираються і мають намір залишити ціну газу на
колишньому рівні до 1 квітня. Найбільш
вірогідним сценарієм в цих умовах є заморожування програми співпраці з МВФ
- тобто, новий кредит Україна не отримає
як мінімум до середини весни 2018 року.
В принципі - якщо вже сильно притисне
- соратники Порошенка і Гройсмана можуть і самі пустити "шапку по колу", і без
особливих зусиль зібрати міліард-другий
доларів. Чисто з інстинкту самозбереження - щоб тільки не нарватися на чергову
революцію і не стати її жертвами.

Горе країні, коли у владі бариги
Економісти про причини економічного занепаду держави
Олексій ГРАДОВ
світі давно відомо, що
злиття влади і бізнесу смертельно небезпечно
для держави та її економіки.
В той же час вже ні для кого не
секрет, що в нашій країні влада
і бізнес - це одно і те ж : президент - олігарх, парламентські
партії - це олігархічні бізнесструктури, і усі вони разом
призначають своїх міністрів в
Кабмін, щоб керувати економікою. Звідси і результати.

У

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ
У нормальних країнах головна
мета держави - збирати якомога
більше податків і наповнювати
держбюджет - щоб достатньою
мірою фінансувати соціальну
сферу, інфраструктуру, армію, покращувати життя людей і так далі.
У бізнесу ж інтерес прямо протилежний - платити податків якомога менше. "І якщо бізнесмен обіймає державну посаду, то у нього
виходить конфлікт інтересів : він
працює, але у нього головна мотивація - розвивати свій бізнес, а не
розвивати країну. Через цей конфлікт інтересів ми маємо нерозумну економічну політику держави",
- нагадує азбучну істину голова

Комітету економістів України Андрій Новак. За його словами, можновладці в Україні розвивають
виключно свій бізнес, але ніяк не
країну. А якщо врахувати фінансову підтримку України з боку зарубіжних донорів, то економічна політика в нашій країні зараз могла б
бути набагато ефективнішою.
- Транші від МВФ поступають до
нас три з половиною роки. Була
не просто відновлена програма
МВФ, вона була збільшена - з 12,5
до 17,5 млрд доларів. Нам усі ці
роки надходили транші - іноді
здвоєні, іноді навіть строєні. Одного разу поступило п'ять мільярдів
доларів - це три транші в одному.
Проте економічні проблеми завдяки цим траншам не вирішуються. Виникає резонне питання,
для чого ми беремо гроші у МВФ
і у інших фінансових донорів? Ми
збільшуємо державний борг, який
на сьогодні складає вже 77 млрд
доларів. Тобто, ми таким чином
завдаємо собі подвійної шкоди: з
одного боку, збільшуємо державний борг, а з іншого - не вирішуємо
жодних проблем. Я не вірю, що в
Кабінеті міністрів або Національному банку немає фахівців, які б
не розуміли, що відбувається. Але
у нас склалася така традиція полі-

тичної культури (чи її відсутності?),
що усі рішення спускаються згори
- від Президента країни. Зараз і
прем'єр-міністр, і голова НБУ - це
пропрезидентські люди. Завдання
вони отримують від Президента,
і вниз по вертикалі їх виконують.
Питання в тому, чому саме такі завдання йдуть від глави держави?
У чиїх інтересах це робиться - в інтересах країни або в інтересах бізнесу? - ставить риторичне питання
Андрій Новак.

ПРО ОВЕЦЬ І БАРАНІВ
Звичайно ж, в інтересах бізнесу,
причому не всього, а окремих олігархічних груп, які зосередилися
на найвідсталішому, низькоефективному сировинному сегменті.
В результаті, економіка України в
цілому вже загрузла у болотяній
багнюці, а темпи "зростання", про
які стверджує влада, досягаються
виключно за рахунок збільшення
податків і цін.
"Прогнози зростання економіки України оптимістичними бути
не можуть, оскільки ми увійшли
до стадії стагнації. На мій погляд,
у кращому разі цього року, дай
боже, ВВП покаже зростання в
1%", - заявив економічний експерт
Олександр Охріменко. Він підкрес-

лив, що ВВП у нас може зростати
за рахунок того, що виросли ціни,
тобто і показники роздрібної торгівлі. В той же час промисловість
в країні падає, і навіть у сільського
господарства, яке вже охрестили
"локомотивом української економіки", цього року результати дуже
слабкі.
За словами економіста, насправді показники зростання
українського ВВП ще нижчі - тому
що тут має значення те, з чим порівнювати - а у нас застосовується
база порівняння з самими гіршими показниками різних періодів.
А якби порівнювали з періодами
зростання економіки, то показник
був би зовсім іншим. Єдине, що у
нас росте стабільно і високими
темпами - так це інфляція і ціни.
- Уряд Гройсмана обіцяв, що в
2017 році інфляція в Україні буде не
більше 8%. Проте за 9 місяців вона
склала 14,6%, швидше за все, за
підсумками 2017 року буде близько 18%. Найцікавіше, що ніхто за
це не відповість - ні Президент
Петро Порошенко, ні глава уряду
Володимир Гройсман. Хоча у будьякій нормальній країні, у випадку
такого провалу з інфляцією, уряд
негайно відправили б у відставку,
як уряд невдах. Але в Україні, це не

можна робити, тому, що якщо при
владі не буде Порошенка і Гройсмана, то Путін відразу нападе на
Україну. Так, вони постійно говорять про свою Місію.
Чому така велика інфляція в
Україні? Ціни на електроенергію,
тепло, воду і інші послуги ЖКГ виросли на 32,8% за 9 місяців 2017
року. Але українська влада вимагає підвищувати і підвищувати. Порошенко і Гройсман добре
зрозуміли український народ. Він
бігатиме на Майдан і стрибатиме,
якщо йому розповіси казочку про
ЄС або безвіз, але він ніколи не вийде на Майдан, якщо тарифи на
ЖКГ будуть ще в сто разів вище.
Натовп любить дешеве шоу. І він
його отримав, разом з новими
драконівськими тарифами.
В середньому ціни на продукти харчування в Україні зросли
на 11,2% за 9 місяців 2017 року.
Але по окремих товарах зростання було значно більше. Вершкове масло подорожчало на
29%, молоко на 22%. Українські
корови абсолютно не розуміють,
що в Україні "війна" (так постійно
говорить Порошенко) і не хочуть
проявляти патріотизм і давати
дешеве молоко. Немає патріотів
серед наших биків і корів, може
час пошукати серед овець і баранів? - з гіркотою іронізує Олександр Охріменко.
Тільки ось щось підказує, що
вівці і барани - це ті, хто приводить у владу таких правителів.
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Основным содержанием этой горе-реформы является
разделение медицинских услуг на три пакета
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Медреформа: рожденная в грехе

Александр ПОЛУЯНОВ
од шумок заказного балагана под названием "Михо-Майдан", власть все-таки сумела протащить во втором чтении и
в целом законопроект №6327 "О государственных гарантиях
предоставления медицинских услуг", воплощающий первое звено
скандальной медицинской реформы. Законопроект вступит в силу
через месяц после его публикации и начнет действовать поэтапно
с 1 января 2018 года. Под прикрытием красивых фраз и громогласных заявлений в Украине внедряются откровенно антинародные
меры, направленные на дальнейшую деградацию медицины,
уничтожение бедных и больных украинцев.

П

(Начало на стр.1)
"Я видела эти цены, они ужасные, они неподъемные для людей. То есть операция на сердце,
операция по замене сустава - это
сотни тысяч гривен", - заявила
глава Комитета ВР по вопросам
здравоохранения Ольга Богомолец. По ее словам, даже
самые простые операции
типа аппендицита обойдутся минимум в 20-30
тысяч, а Министерство
здравоохранения специально не утвердило
модель расчета себестоимости медицинской помощи
по одной причине - чтобы люди
не увидели реальных цен. "Законопроект о медицинской реформе рассчитан на богатых жителей Украины. Если есть деньги
- идешь и платишь, у тебя нет
денег - то иди и умирай", - подытожила Ольга Богомолец.
Если кто-то еще не понял: то,
что пациенты платят сегодня
в карман доктора – покажется
мелкими карманными расходами по сравнению с тем, что
придется платить по государственным тарифам (даже если
оплачивать придется половину
стоимости).
"Принцип тарификации медуслуг будут определять постановлениями Кабмина, который
будет экономить на этом по максимуму. То есть, большая часть
расходов ляжет на плечи самих
пациентов. Если реформа будет
введена в действие, большая
часть медицинских услуг станет
платными для всех, кроме ветеранов АТО (на фоне сворачивая
прав остальных льготников) —
что противоречит 49 статье Конституции Украины о праве граждан на бесплатную медпомощь.

Гражданам придется оплачивать
консультации,
лабораторные
анализы, обследования, медпрепараты, медикаменты и лечебные процедуры — хотя у людей часто нет средств даже на
то, чтобы оплатить коммунальные тарифы. Вряд ли кто-либо
из депутатов, голосовавших
за реформу, подумал о
том, что в условиях постоянного роста коммунальных тарифов и
цен на продукты денег
на платную медицину
у миллионов украинцев попросту нет", — заявил заместитель председателя партии “Александра
Мороза “За правду и справедливость” Василий Цушко.

И ПРОЧИЕ ПРЕЛЕСТИ
РЕФОРМЫ
Еще одним ключевым догматом этой реформы является ликвидация региональных больниц,
особенно в сельской местности
и райцентрах (этого добивается и МВФ) — в рамках борьбы
за бюджетную экономию за
счет человеческих жизней. Их
функции должны взять на себя
"семейные врачи", с которыми
нужно будет заключать прямые
договора. Подразумевается, что
именно они должны будут осуществлять осмотр, а также первоначальное лечение больных.
По факту, это приведет к тому,
что малокомпетентные специалисты — которых, вдобавок,
еще нужно набрать и обучить
— должны будут в домашних условиях осматривать своих пациентов, "на глазок" определяя
диагноз больных. Вряд ли стоит
уточнять, что в наших условиях
это гарантированно выльется в
колоссальный всплеск заболеваемости и смертности пациентов.
Еще один нюанс: семейные
врачи должны будут обслуживать не менее 2000 пациентов,

при этом на каждого из них государство выделяет по 210 гривен.
Каждый и сам может оценить,
насколько это мизерная сумма,
и какого качества медицинскую
помощь она может "гарантировать".
"После выборов что начнется:
массовое сокращение больниц,
увольнение людей и потеря самого дорогого, что у нас есть, а
именно докторского потенциала… Врачи начнут уезжать из
страны в поисках лучшей жизни", - заявила Ольга Богомолец.
И уточнила, что только за последний год из страны и так выехало 66 тысяч врачей.
Поэтому и неудивительно, что
представители медицинского сообщества Украины в основной
массе являются активными противниками этой реформы. Они
компетентно ставят свой "диагноз": все эти "революционные
нововведения" грозят украинской медицине параличом, инфарктом, и всем прочим букетом
смертельных болячек, а народу –
ускоренным вымиранием.
По сути, эта реформа преследует две главные цели. Одна
– для народа, который теперь
будет оплачивать большинство
медицинских услуг по драконовским тарифам из собственного
кармана. Другая – для власти,
которая получает новые возможности для дерибана госбюджета.
"Главный камень преткновения в спорах за медицинскую
реформу лежит вовсе не в плоскости качества предоставления
медицинских услуг, не в повышении доступности лечения для
простых украинцев, а в решении
чисто шкурного вопроса — кто
будет распределять финансовые
потоки, которые стоят за этими
нововведениями. Принятый законопроект не имеет ничего общего
с реформой, а является чисто финансовым проектом. Основная
цель этого документа - это создание Национальной службы охраны здоровья, которая будет по
собственному усмотрению распределять 100 млрд. бюджетных
гривен. Нет никакого сомнения,
что это станет еще одной кор-

ВИЛЫ В БОК… ЛЮДЯМ

Ляшко развернулся на 180 градусов и проголосовал
за платную медицину для украинцев
Правительственный законопроект "О
государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и
лекарственных средствах", запустивший проведение медреформы в Украине, был принят голосами провластного большинства, "Самопомощи", "Воли
народа" и Радикальной партии.

О

б этом свидетельствуют результаты поименного голосования на официальном
сайте Верховной Рады. В частности, за
проект голоса "за" отдали 107 из 138 представителей БПП, 74 из 81 членов "Народного фронта",
23 из 25 депутатов от "Самопомощи", 13 из 20 членов Радикальной партии, 12 внефракционных
депутатов, 11 от группы "Воля народу".
Не голосовали за ликвидацию в Украине
бесплатной медицины лишь "Оппозиционный
блок", партия "Батькивщина", а также группа
"Видродження".

Интересно, что "за" медреформу отдал свой
голос лидер Радикальной партии Олег Ляшко,
который ранее заявлял, что медреформа уничтожит больницы по всей Украине.
В одном из эфиров он даже приводил в пример Остерскую больницу в Черниговской области, в которой врачи полгода не получают
зарплату.

мушкой для политиков и чиновников высшего ранга", - считает
Василий Цушко.
Эксперты отмечают, что в этой
«реформе» есть и политический
аспект, а наиболее заинтересованным лицом в данном случае
является премьер-министр Владимир Гройсман. Когда уже всем
станет ясно, что реформа медицины (как и все предыдущие реформы) полностью провалена, и
гражданка США Ульяна Супрун
покинет Украину, у Гройсмана
остается шанс в очередной раз
свалить вину на зарубежного
"горе-реформатора" и получить
политические дивиденды перед
выборами.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Подытоживая все сказанное,
можно сказать словами Ольги
Богомолец: "Закон ошибочный
по своей сути. Этот закон родился в грехе, парламент был изнасилован. Этот закон был внесен
не через медицинский комитет,
его завели сбоку, через комитет
социальной защиты. Голосование было сфальсифицировано,
то есть он родился в изнасилованном парламенте, а такой закон не имеет права на жизнь".
Остается лишь сказать, что - как
и в случае с пенсионной реформой - большую свинью украинцам подложили "пламенные оппозиционеры" - радикалы Олега
Ляшко. Впрочем, таких "свиней"
радикалы уже подложили столько, что можно со счета сбиться.
Как известно, У БПП, Народного
Фронта и "Самопомощи" голосов
не хватало – и их любезно предоставила фракция РПЛ.
Кто наблюдал за этим позорным заседанием Рады, мог видеть, как после голосования в
правительственной ложе, секторе правящей коалиции и фракции "Самопомощи" началась настоящая эйфория. А народный
депутат от БПП Сергей Березенко буквально бегал по залу, обнимаясь со всеми причастными
к реформе депутатами и чиновниками. Что-то с трудом верится,
что все эти люди так радовались
за свой народ.

"Для того, чтобы хватало на выплату зарплат, нужно сократить половину персонала
или закрыть больницу вообще. Результаты
медреформы по всей Украине будут такими же,
как на Черниговщине в Остре", - говорил Ляшко.
Приводил он и другие разгромные
аргументы против голосования за медицинскую реформу. Во время первого чтения законопроекта он даже пожелал, чтоб у депутатов,
которые проголосуют, "руки поотсыхали".
Однако в день голосования во втором чтении, 19 октября, Олег Ляшко неожиданно поменял свою точку зрения и сказал, что в результате реформы украинцы получат достойную
медицинскую помощь.
В итоге, большая часть его фракции проголосовала за реформу.
Отметим, что ранее оппоненты неоднократно "ловили" Ляшко на том, что тот, после
уничтожительной критики, неожиданно в последний момент меняет свою позицию и голосует за законопроекты от власти (например, за
бюджет). Злые языки намекают на то, что Ляшко
меняет свою политическую позицию не безвозмездно, а в обмен на некие "пряники" от власти.
Сам лидер Радикальной партии эти обвинения
с гневом отметает.
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Досвід переважної більшості європейських країн свідчить: як організована влада

СУСПІЛЬСТВО

За все, що є в країні відповідає кожен
ВИБОРИ В ЧЕРКАСЬКИХ ГРОМАДАХ
Дар’я ЧЕПУРНА,
власний спецкор

Ц

ентральною виборчою комісією в Україні на 29 жовтня 2017 року
призначено вибори у 202-х територіальних громадах.
На Черкащині обласна організація політичної партії “Олександра Мороза “За правду і справедливість” бере участь у виборах до
об’єднаних територіальних громад (ОТГ) від місцевих осередків партії
на Кам’янщині та Жашківщині.
Відповідно до плану основних організаційних заходів з підготовки
та проведення виборів 20 та 21 жовтня на Черкащині перебували Олександр Мороз та Василь Цушко.
В містах Кам’янка і Жашків відбулися зустрічі керівництва партії з виборцями та кандидатами в депутати від політичної партії “Олександра
Мороза “За правду і справедливість”.
Олександр Олександрович та Василь Петрович поділися своїм баченням щодо розвитку України як справжньої європейської держави.
Олександр Мороз звернувся до виборців з напутнім словом.

НАШІ ЛЮДИ ГІДНІ ЖИТТЯ
ЄВРОПЕЙЦІВ
Досвід переважної більшості
європейських країн свідчить: як
організована влада, так люди і
живуть. Вони повинні владу постійно контролювати, точніше,
влада весь час повинна відчувати над собою нагляд громадян.
Така ситуація досягається розвинутим, справжнім самоврядуванням.
На території, де проживають
співвітчизники (населений пункт,
район, область) публічна влада
повинна обиратись, а не призначатись, причому з правом відкликання громадянами тих, хто
з посадовими обов’язками не
справляється чи зловживає ними.
Нинішні державні адміністрації

(чи перейменовані в «префектури») треба ліквідувати. Виконавчу
владу мають здійснювати виконкоми відповідних рад, тобто обрані представниками громадян
– радами.
Посилатись на потребу вертикалі влади, про що не перестають
заявляти представники всіх режимів часу незалежності, нічого.
Адже майже все, що потребувало раніше державного нагляду і
управління, тепер є приватним.
Яке там «державне» управління?
Нащо воно?
Часто вживається інший аргумент, – з’являться місцеві «князьки», буде крадіжництво, некерованість, нестабільність, загроза
цілісності держави. Заперечення
цим «аргументам» очевидне: а

НАША ДОВІДКА
• Список кандидатів у депутати Кам’янської
об’єднаної територіальної громади очолила Василенко Тетяна Марківна, в.о. начальника Кам`янського
районного управління ГУ Держпродспоживслужби в
Черкаській області, голова ради районної організації
політичної партії “Олександра Мороза “За правду і справедливість”. Представники партії балотуються по всім
26-ти виборчим округам.

• На виборах до Жашківської об’єднаної територіальної громади в списку кандидатів у депутати 15
представників районної організації політичної партії
“Олександра Мороза “За правду і справедливість”. Очолює партійний список Микола Григорович Кльоц - людина, яка будучи головою районної ради, добровільно
залишила цю посаду та пішла на Донбас захищати територіальну цілісність України, учасник АТО.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

ТАК ГРАБУЮТЬ
УКРАЇНУ
Як свідчать матеріали кримінального
розслідування Генеральної прокуратури, підрозділ "Укрнафти" після зміни керівництва вивів на фірми Коломойського 4 мільярди, передає БізнесЦензор.

З

а даними слідства, 29 вересня 2015 року,
того дня, коли Марк Роллінс офіційно
приступив до обов'язків голови правління " Укрнафти", був призначений глава дирекції НГВУ " Полтаванафтогаз", якому учасники
договору про спільну діяльність (СД) надали
право одноосібного підпису на усіх банківських і фінансових документах.
Після цього, в жовтні-грудні 2015 року, НГВУ
" Полтаванафтогаз" як уповноважена особа
договору СД перерахувало на рахунки ПАО
" Укртатнафта" і ТОВ "Гарант УТН" 3,99 млрд
грн за 189,7 тис. тонн нафтопродуктів. "Полтаванафтогаз" нібито купило 43,5 тис. тонн бензину А - 95 по 25 504 грн і 146,2 тис. тонн дизпалива по 19 733 грн за тонну, що на 10-14%
вище за середню ціну кременчуцького палива
на ринку в четвертому кварталі 2015 року.
Вже на початку 2016 року " Полтаванафтогаз" уклало 396 договорів з 52 компаніями, по
яких продало ці нафтопродукти за 1,75 млрд
грн. Середня ціна продажу бензину А- 95 за
цими договорами склала 12 123 грн, а дизпалива - 8 369 грн за тонну, тобто більш ніж в два
рази дешевше, ніж купувала декілька місяців
раніше.
При цьому ГПУ вказує, що фактично, підприємства, які нібито придбали нафтопродукти, є пов'язаними з ТОВ "Гарант УТН" і ПАО
" Укртатнафта", операції по купівлі-продажу
фіктивні, а єдина їх мета - заволодіння коштами спільної інвестиційної діяльності.

ВЛАДА ПОЛЬЩІ
РОЗУМНІША?
Польща має намір відмовитися від кредитної лінії Міжнародного
валютного фонду вартістю $9, 2 млрд. Про це повідомляє Reuters.

"М

и йдемо з кредитної лінії у розмірі $9, 2 млрд від МВФ", - заявила прес-служба Міністерства фінансів Польщі. При цьому
в повідомленні цитують висловлювання міністра фінансів Матеуша Моравецького, що "польська економіка знаходиться в такому хорошому стані, що ми можемо це зробити". Основою для такого кроку стали
надприбутки національного бюджету розміром в 4,9 млрд злотих ($1, 36
млрд), отримані з січня по серпень. Також на це рішення вплинули темпи
економічного зростання, які, за інформацією відомства, за згаданий період
склали майже 4%. В той же час у відомстві не повідомляють, чи має намір
країна повністю розірвати дію угоди з МВФ про гнучку кредитну лінію.

МЕТАЛУРГІЯ: РІВЕНЬ
ВИРОБНИЦТВА – 1996 РІК
Виробництво чавуну металургійними підприємствами України за 9 місяців 2017 року склало
14,6 млн тонн, що на 18% менше
показників за аналогічний період 2016 року, сталі - 15,8 млн
тонн (на 14% менше), прокату 13,5 млн тонн (на 16% менше),
передає БізнесЦензор.

З

а даними об'єднання " Укрметалургпром"
виробництво
основних видів металопродукції у вересні 2017 року склало:
чавуну - 1,85 млн тонн (+5% до серпня), сталі - 1,93 млн тонн (+4%), прокату - 1,66 млн тонн (+7%).
А от за підсумками 2017 року прогнозується виробництво основних

видів металопродукції в наступних
об'ємах: чавуну - 20 млн тонн (-14%
до 2016 року), сталі - 21 млн тонн
(-12%), прокату - 18 млн тонн (-14%).
"В порівнянні з показовим 2007
роком виробництво чавуну знизилося на 15 млн тонн (-43%), сталі на 21 млн тонн (-50%) і прокату - на
20 млн тонн (-50%), що відповідає
рівню виробництва 1995-1996 років", - відзначається в повідомленні.
За станом на середину жовтня в
роботі знаходилося 18 з 28 діючих
доменних печей (64%), 14 конвертерів з 21 (67%), 8 мартенівських печей
з 9 (89%) і 7 електропечей з 15 (47%).
Крім того, 7 доменних печей знаходяться на тривалій консервації (не
працюють більше за один рік).

ЧИ ВИСТАЧИТЬ
ВУГІЛЛЯ?
Запаси вугілля на складах українських
ТЕС наблизилися до критично низького
рівня 2014 р. Про це 23 жовтня на форумі "Тиждень відкритої енергетики" заявив виконувач обов'язків глави компанії
" Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"Н

а сьогодні запаси вугілля на складах наших електростанцій низькі.
Найнижчі запаси вугілля також
були у кінці 2014 р. - це трохи більше 700 тис.
тон. Тоді це призвело разом з терміновою зупинкою більшої частини блоків на аварійний
ремонт до значного знеструмлення споживачів України. Так от, від такого дефіциту нас
відділяє 400 тис. тон", - повідомив Ковальчук.
За його словами, з вугіллям склалася кризова ситуація: "Темпи спалювання вугілля
складають 200-250 тис. тон в місяць, так що
з урахуванням цього ситуація викликає занепокоєння. Це постійне знаходження в кризі".
Відмітимо, що за даними Міністерства
енергетики і вугільної промисловості, за період з 27 вересня по 4 жовтня запаси дефіцитного антрацитового вугілля на складах
українських теплоелектростанцій скоротилися на 1,6% - до 531,7 тис. тон. При цьому
запаси вугілля газової марки зменшилися
на 4,3% - до 735,6 тис. тон. Загальні запаси
твердого палива на складах ТЕС за тиждень
скоротилися на 3,2% - до 1,267 млн тон.
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Точкою неповернення виявився Майдан, котрий об’єктивно був боротьбою мільйонерів
з мільярдерами за шмат європейського хліба з маслом
що, тепер не крадуть, чи не почувають
себе князьками, заручившись вищим
покровительством? І чому, скажімо, в
США, Німеччині навіть при федеративному устрої, при наявності місцевих законодавчих, судових тощо органів, не
виникає загроза цілісності держави?
Наші люди гідні життя європейців.
Щоб вони відповідально ставились до
своєї політичної місії – обрати і контролювати владу, треба створити необхідні умови, найперше надати права і
змогу обраним ланкам публічної влади
робити те, що потрібно для громади,
району, області. Для того слід переглянути бюджетне і податкове законодавство, матеріальні, фінансові, кадрові,
економічні права обраних рад, передбачити їх змогу ефективно керувати,
дбати про поліпшення життя тих, хто
їм вручив владу.
Звичайно, одномоментно все не зміниться, люди не мають досвіду самим
відповідати за те, як живуть вони, їхні
сім'ї, громада, край, держава. Але це
шлях до зміни самої людини, перетворення її в громадянина, населення – в
народ. Тільки з такими перетвореннями
зникнуть «моя хата скраю», «у сусіда тин
вищий», «усі крадуть», «там (при владі)
усі однакові». За все, що є в країні відповідатиме КОЖЕН. Тоді ніхто не посміє
вимагати хабара, привласнити бюджетні кошти, махлювати із відведенням земель, займатися відкатами, жити не за
доходами. А влада дбатиме про умови
життя людей, турбуючись, зокрема, і
про їх зайнятість на роботі, про умови в
лікарнях, школах, на вулицях, скрізь.
Це буде інша країна, з рівнем добробуту, котрий не відставатиме від того,
що є в країнах Європи. Такого стану ми
можемо досягти самі. Ніхто за нас того
не зробить.
Отже, ідучи до виборчих скриньок 29
жовтня, думайте, шановні виборці, за
кого віддати свій голос!

23 жовтня відзначає свій
день народження

Олександр Васильович
МАНАКОВ,
Голова ради Хмельницької обласної організації політичної партії “Олександра
Мороза “За правду і справедливість”.

Прийміть, шановний друже, наші
щирі поздоровлення з нагоди Дня
народження!
Бажаємо міцного богатирського
здоров’я, молодечого запалу, міцності духу і наснаги для здійснення
всього задуманого на довгі-довгі
роки.
Щиро бажаєм щастя, сімейного
благополуччя, успіхів, миру та злагоди. Нехай у всіх починаннях супроводжує вдача, розуміння і підтримка
з боку рідних, колег і однодумців, а
непроста робота приносить тільки
задоволення і творчі перемоги!
Політвиконком політичної партії
“Олександра Мороза
“За правду і справедливість”

“За правду і справедливість”

ТОЧКА ЗОРУ

Відповідальність без…
Володимир СПІВАЧУК,
народний депутат України
IV-го скликання

У

ряд дбає!.. Уряд відповідає!.. Такі меседжі стали звичними в українських
ЗМІ, насамперед, на телебаченні.
В.Б. Гройсман неодноразово обіцяв навчити нас, як керувати країною, наголошуючи на конкретній відповідальності
високопосадовців за свої рішення і відповідні дії. Що з того вийшло, спробуємо
з’ясувати за допомогою трьох влучних
оцінок економіки, АТО, добробуту громадян України.
Оцінка перша – Андерс Аслунд: «Україна
– це унікальний, що не знає аналогів, випадок прискореного транзиту успішної країни
в середньовіччя.»
Нагадаю, що УРСР, держава-засновниця
ООН, в кінці 80-х рр. ХХ ст. входила у топ-10
розвинутих індустріальних країн світу. Здавалось, отримання незалежності відкриває Україні небачені перспективи і необмежені можливості. Та не так сталося, як мріялося і гадалося.
Влада, за великим історичним рахунком,
звалилась на т.з. націонал-державників несподівано. Тож відсутність не лише стратегії, але
й елементарних навичок формування державних інституцій обернулись вакханалією як у
державотворенні, так і у соціально-економічній сфері. Створилась небачена у світі суміш
дикого капіталізму із владою бізнес-кланів,
правовим безмежжям, анархією і популізмом
в образі ненаситного монстра, котрий приховує свою хапальну сутність під личиною демократичних цінностей і європейського вибору.
Внаслідок безсистемної лібералізації початку 90-х та такої ж приватизації без руля
і вітрил в Україні запанував і панує досі
т.з. паразитичний капітал, заснований на
хижацькому розкраданні та розпродажу
природно-ресурсного потенціалу України,
монополізації сировинних та енергетичних
галузей (ЄЕСУ Лазаренка-Тимошенко, ДТЕК
і «Метаінвест» Ахметова-Новінського –
яскраве тому свідчення).
26 років при владі в Україні олігархічні територіальні (за змістом - феодальні) клани.
Дніпровські змінюються київськими, київські – донецькими, донецькі – вінницькими, але суті справи це не міняє. Завідуючий
сектором Інституту народознавства НАНУ
України Ігор Марков констатував: «… в нас
практично не формуються нові виробництва, не розвивається малий і середній бізнес. Єдине, що процвітає – це монополії, які
видобувають та вивозять сировину.»
Дійсно, якщо не звертати увагу на оптимістичні гасла прем’єра, за кадром залишилися
питання державної підтримки вітчизняного
виробника, кредитування реального сектору, створення сприятливих умов для малого і середнього бізнесу, формування ефективної програми імпортозаміщення тощо.
Більше того, на догоду олігархам-експортерам Уряд передбачив чергову девальвацію
гривні у проекті бюджету-2018, а постійне
здорожчання енергоносіїв стало хронічною
хворобою української економіки. Стабільно
зростає лише державний і гарантований
державою борг України. Відтак, на середину
2017-го кожен українець заборгував понад
46,5 тисячі гривень і це далеко не межа.
Характеризуючи економічну політику і
практику діючої влади, доктор економічних
наук Сергій Кораблін відмітив: «Якщо врахувати ту яму, в яку ми упали, та враховувати
прогнози стосовно зростання ВВП на 2-4%,
то можна говорити про те, що у нас формується модель відстаючого (підкреслено
мною - В.С.) зростання». У щорічному рейтингу економічної свободи в країнах від інституту Фрейзера Україна посіла 149 місце
із 159. Зате, опинилась на першому(!) місці
за рівнем корупції серед 41 країни Європи,
Близького сходу, Індії та Африки із розвиненими ринками чи ринками, що розвиваються. Як виглядатиме Україна в ЄС, передбачити не важко. Звісно, якщо ми туди
потрапимо.

Оцінка друга – Олександр Мороз:
«Будьте прокляті навіки,
призвідці розбою!
З «нашим» пребрехливим ликом,
з вашим «гумконвоєм»!»
Два з хвостиком десятиріччя Україна пишалась незалежністю, отриманою мирним,
досить спокійним, без єдиної, пролитої з
цього приводу краплі крові, шляхом. Два з
хвостиком десятиріччя Україна борсалась
поміж минулим і майбутнім, поміж російським газом і європейським вибором, проводячи не так багатовекторну, як багатовікторну (Медведчук, Ющенко, Янукович і Ко)
зовнішню політику.
Точкою неповернення виявився Майдан,
котрий об’єктивно був боротьбою мільйонерів з мільярдерами за шмат європейського
хліба з маслом, але, збуривши всю Україну,
став символом гідності, свободи, самовираження, становлення громадянського суспільства і самодостатньої політичної нації.
Реакція була блискавичною. Скориставшись безпорадністю постмайданної влади,
РФ вкрала український півострів. Скориставшись дурисвітними акціями «Свободи»
на Сході, кримські «зелені чоловічки» і дорогі гості з поребрика проголосили дві «народні» недореспубліки із суто бандитським
присмаком. Започаткована АТО здійснювалась під пильним оком російсько-українських бізнесових вузлів – від корпорації
«Рошен» до буслаєвської «Мотор-Січ». Президент, Уряд, Верховна Рада зосередились
на всебічному педалюванні міжнародних
санкцій щодо Росії, всіляко розвиваючи
власні з РФ економічні стосунки. На четвертому (!) році війни 40% українського ринку
міндобрив – російські.
Як наслідок, бізнесові інтереси українських олігархів, їх політичних лакуз на вищих щаблях державної влади перекреслили,
по-суті, успіхи перших днів АТО та спровокували безпосереднє вторгнення вояків РФ
на українську землю. Щодо трагічних подій
23-29 серпня 2014 року під Іловайськом на
Донеччині, ТСК ВР встановила, що до великої кількості загиблих у «котлі» призвели
помилкові кадрові призначення в силовому
блоці і неадекватні дії тодішнього міністра
оборони Валерія Гелетея та начальника
Генштабу Віктора Муженка. Натомість військова прокуратура «призначила» винним
командира батальйону «Прикарпаття» В.
Комара. При цьому не звернула увагу, що
першим з поля бою драпанув командуючий
сектором «Д» генерал Петро Литвин.
Коментуючи дії військової прокуратури,
народний депутат Дмитро Тимчук висловився досить відверто: «У випадку із розслідуванням Іловайської трагедії я розгублений. У мене немає сумнівів, що якби винні за
ті події понесли заслужене покарання, якби
були зроблені висновки з трагічних помилок, якби, чорт забирай, хоч хтось у військовому керівництві задумався про особисту
відповідальність за свої дії та бездіяльність,
то не було б ганьби під Дебальцевим» (оточення українських військ і здача міста в січні-лютому 2015 р. – В.С.)
На жаль, в Україні властиве «доки грім не
гримне…» Тож гримнуло! Гримнуло в центрі електоральної вотчини П. Порошенка, В.
Гройсмана та цілого гурту високопосадовців
постмайданної влади. Калинівка продовжила ланцюг безладу на багатовартісних арсе-
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налах ЗСУ. На арсеналах, що знаходяться в
зоні безпосередньої відповідальності Генштабу. Закономірно, що відповідати мають
керівники Генштабу і, насамперед, генерал
армії В. Муженко. Той самий депутат Житомирської облради від партії регіонів, який
звання генерал-лейтенанта отримав за Указом В. Януковича 24 серпня 2012 року, а генерал-полковника – за Указом П. Порошенка 24
серпня 2014 року, генерала армії – 24 серпня
2016 року. (Зворушлива спадкоємність, чи не
так?) До речі, військові експерти стверджують, що серед «заслуг» В. Муженка «зелений
коридор» для банди Гіркіна від Слов’янська
до Донецька, вже згадані Іловайськ і Дебальцеве, навіть Донецький аеропорт. Тож Сватово, Балаклея, Калинівка – так собі, зернятка.
А брехні продовжуються. Істерика рашівських телеканалів щодо «хунти», «неонацистів», «бандерівців», «розіп’ятих хлопчиків»,
українських ДРГ в ОРДЛО матеріалізується
в «гумконвоях» з боєприпасами, в ешелонах з бронетехнікою на станціях Іловайськ і
Дебальцеве, у кадрових офіцерах РФ на чолі
підрозділів т.з. першого і другого армійських
корпусів ДНР та ЛНР. Попри те, що «наших
там нет», загалом на Донбасі воюють 11 тисяч громадян РФ, з них 3 тисячі – кадрові
військові. Російські частини на нашій території мають на озброєнні майже 200 танків,
400 бойових броньованих машин, 140 одиниць артилерії та новітні зенітно-ракетні
комплекси. Одним словом: «гуманітарна допомога від Російської федерації.»
Оцінка третя – веселий українець: «Немає заходу без сходу, немає неба без дощу,
немає річечки без броду, а України – без
борщу.»
На тлі безбарвного економічного поступу,
неоголошеної війни та щербатої гривні світлою плямою стала позиція очільника Мінсоцполу Андрія Реви. Єдиний з усіх міністрів
наважився захистити внутрішню купівельну
спроможність, що завжди була, є і буде визначальним рушієм і основним інвестором
національної економіки. А. Рева, заявивши,
що українці надто багато їдять, дивився в
сонячну далину. Він, як і увесь діючий Уряд,
чітко усвідомлює, що витрати половини доходів громадян на їжу звужують фінансові
засади відпочинку, культурного дозвілля,
самоосвіти і самовдосконалення, міжнародного туризму і меценатства. Отже, їсти слід
менше, то і життя стане краще. Особлива
турбота в цьому сенсі про майбутніх пенсіонерів. Виступаючи на круглому столі в інституті Горшеніна, А. Рева заявив, що страховий
стаж у 35 років, необхідний для отримання
пенсії за новим законом, буде гарантувати
її у розмірі 35 відсотків від зарплати. Однак,
міністр скромно промовчав, що в конвенції
Міжнародної організації праці передбачено
– пенсія має складати 40 відсотків від зарплати. Відтак, 5 європейських відсотків мають
забезпечити комфортні умови для Кабміну і
пенсійного фонду в якості таких звичних для
чиновників відкатів.
Влада має дбати про доходи. І дбає. Про
доходи власні, про доходи прокурорів і суддів. А стосовно топ-менеджерів державних
підприємств, то їх зарплати перевищують мінімальну у 150-500 разів. До речі, в нормальних країнах ця різниця складає 5-8 разів.
З цього приводу Володимир Борисович
пояснив, що керівники держпідприємств забезпечують відповідний прибуток і мають
отримувати за це адекватну винагороду. Зокрема, ДП «Укргазвидобування» збільшило
у 2016 році прибутки втроє, тобто на 200%.
Але власний видобуток зріс аж на 0,5%. Іншими словами, згадане ДП отримало грубі
гроші за рахунок захмарних цін і тарифів. То
де ж та адекватність, пане прем’єр?
А борщ в Україні все ще доступний. Борщовий набір оцінюється десь у 80-85 гривень (приблизно 3 долл.). Іншими словами,
якщо 80% українців живуть на 5 долл. (міжнародна межа бідності), то борщ, звісно, без
сметани і м’яса, можуть собі дозволити. А
справжній, український, червоний, заправлений шкварками і сметаною борщ будемо
їсти тоді, коли з лексикону нашого політикуму зникне «без…» - безглуздя, безладдя,
безвідповідальність і, найголовніше, безкарність! Впевнений, так буде.
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“За правду і справедливість”

Судя по всему, те страшные времена вернулись

ТОЧКА ЗОРУ

В Украину вернулись «лихие 90-е»
Александр ПОЛУЯНОВ

Многие из нас еще помнят «романтику
90-х», о которых уже слагают легенды.
Судя по всему, те страшные времена
вернулись – и заявил об этом не ктонибудь, а экс- руководитель Службы
внешней разведки Украины Николай
Маломуж. Впрочем, это может видеть
каждый: в Украине наблюдается настоящий разгул криминала, процветает
коррупция, рейдерство, а убийства политиков, бизнесменов и журналистов
стали повседневной реальностью.

В

прочем, это не удивляет. Ведь если
сравнить современную Украину с
Украиной 90-х годов, то можно найти одно принципиальное сходство: в обоих случаях страна оказалась в состоянии
глубочайшего социально-экономического
кризиса. Поэтому можно с уверенностью
утверждать, что всему виной – безответственная и хищническая политика властей.
Сегодня многие эксперты считают, что
по ряду показателей ситуация даже хуже,
чем в 90-е: буквально каждый день приносит сообщения о десятках жестоких, подлых, а то и просто нелепых преступлений,
которые просто не вписываются в сферу
здравого смысла. Положение осложняется
и тем, что по известным причинам сегодня
на руках у населения сосредоточен колоссальный арсенал оружия и боеприпасов,
а нищета достигла критических значений.
Мы проанализировали основные сходства
и отличия преступности «лихих» 90—х и
преступности в «демократической, европейской» Украине.

БИЗНЕС И ПОЛИТИКА
Как известно, в 90-е «братва» в основном прессовала коммерсантов, и для этого зачастую хватало обычного бытового
утюга. Однако к настоящему моменту
произошло полное слияние бизнеса и
власти, а в бизнес-разборки втянута и судебная система. Вот несколько наиболее
типичных сообщений из этой «оперы»*:
▶ В Черкассах депутата горсовета расстреляли в спину из автомата возле собственного гаража.
▶ В Закарпатье неизвестные из гранатомета обстреляли дом прокурора Хустской
прокуратуры, заместителя Закарпатской
областной прокуратуры Ивана Кайла.
▶ В Киеве неизвестные избили битами
и обстреляли заместителя директора госпредприятия «Укрспирт» Игоря Ильчишина.
▶ В Сумах неизвестные жестко избили
депутата городского совета, пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
▶ В Черновцах четверо мужчин связали
председателя Хозяйственного суда области Бориса Желика и его жену, пытали и
избивали.
▶ В центре Киева на улице Зоологической был в упор расстрелян бизнесмен
1989 года рождения.
▶ Главу «Киевоблэнерго» Ивана Полывянного до смерти забили в собственном
доме.

НЕРВЫ СДАЮТ
По признаниям психологов и медиков (да это видно даже неспециалисту),
вследствие постоянного ухудшения социально-экономической ситуации, уровень
агрессии среди украинцев буквально зашкаливает. И в чисто бытовых ситуациях,
где еще недавно обошлось бы просто словесной перебранкой или в худшем случае
мордобоем, в ход идут пистолеты и гранаты. Хуже всего то, что при этом страдают совершенно посторонние люди: ни
один из нас не может быть застрахован
от случайной пули или шального осколка

– будь это в общественном транспорте, в
магазине, или на улице. Включаем ленту
новостей:
▶ В Днепропетровске в окно квартиры, где проживает беременная женщина,
бросили гранату РГД-5.
▶ В Ровно бывший участник АТО бросил
такую же гранату в жилой дом, где находилось 7 человек.
▶ В Киеве на Петровке в автобусе, который курсирует по
маршруту 101, словесный конфликт между
двумя мужчинами перерос в стрельбу.
▶ В Запорожье на
улице Днепровской на
остановке общественного транспорта мужчина открыл стрельбу из
пистолета после конфликта в трамвае.
▶ В Хмельницком конфликт в гаражах закончился
тем, что один из его участников
— 65-летний пенсионер — взорвал
боевую гранату РГД-5. Большинству
присутствующих удалось спрятаться, а
46-летний мужчина вовремя не сориентировался и получил тяжелые осколочные
ранения спины и ноги.
▶ В Одессе, во время возникшего между несколькими мужчинами конфликта,
один из его участников, находясь в нетрезвом состоянии, достал гранату и бросил ее в оппонентов.

ВРЕМЕНА И НРАВЫ
Можно констатировать, что за последнее время сильно упал и моральный уровень наших граждан: ряд преступлений
совершается без всяких видимых причин
полными отморозками, у которых вообще
нет моральных тормозов. Дошло до того,
что тяжкие преступления совершаются
ради развлечения, а то и просто «на спор»:
▶ В Киеве на детской площадке на улице Телиги прохожие обнаружили боевую
гранату Ф-1 с запалом.
▶ В Киеве 17-летний подросток на спор
изнасиловал женщину. Ночью он напал
на 27-летнюю женщину, приставил к ее
горлу нож и отобрал телефон. Затем уволок жертву в подвал одного из домов и
изнасиловал.
▶ В Днепропетровске 6-летнего ребенка подстрелили на глазах у родителей.
▶ В Днепропетровске обстреляли областную детскую клиническую больницу
№ 1.
▶ В Киеве 17-летний парень в трамвае
угрожал пистолетом контролерам после
просьбы предъявить проездной билет.

▶ В селе КамышЗаря Бильмакского
района
Запорожской области мужчина бросил гранату
в окно магазина.

РЕЙДЕРСТВО
По самым скромным
подсчетам, по состоянию
на конец августа текущего
года в Украине произошло
минимум 7,5 тысяч рейдерских
атак на фермеров. И если поначалу рейдерство как таковое начиналось
в довольно «изысканных» формах (с помощью коррумпированных чиновников и
несовершенного законодательства), то сегодня это чистый бандитизм и махновщина. «Автоматчики оцепляют дом, где живет фермер, чтобы никто не мог выйти из
хаты, быстро собирается урожай, грузится
на автомобили – и все уезжают, - рассказывает фермер Н. из Черкасской области.
– Есть и еще одна схема: урожай ты собираешь и продаешь сам, а потом у тебя
просто забирают деньги. Все построено
на том, что официально продать урожай
практически невозможно. Никто не покупает по перерасчету – только за наличные.
Но как это происходит? Деньги привозят
вечером, чтобы ты не мог их сразу отвезти в банк – и тут же приходят бандиты. В
лучшем случае люди остаются живые, но
есть масса случаев со смертельными исходами. Жаловаться бесполезно, потому
что правоохранители – в доле».
Как известно, в 90-х годах такого практически не было – это ноу-хау нашего времени.

НАША ПОЛИЦИЯ НАС БЕРЕЖЕТ?
Все это происходит на фоне почти полной беспомощности (а зачастую – при
соучастии) полиции, которая в лучшем
случае раскрывает преступления по горячим следам, на месте преступления. Если
же этого не произошло, а преступление
было спланированным – то как правило
мы имеем «глухарь». Это объясняется

тем, что вся правоохранительная система
– как и все прочие государственные органы - подверглась тотальной коррупции,
одним из побочных эффектов которой
является вымывание настоящих профессионалов (они там просто не нужны). Как
и в народе, в полиции тоже наблюдается
общее падение нравов, а некоторые правоохранители – это те же самые бандиты,
только в форме. К сожалению, аналогичные процессы проходят и в армии. Вот
лишь краткая выдержка из необъятного
перечня их «подвигов»:
▶ В Запорожье подполковник полиции
вместе с сообщниками похитил из больницы и убил человека. В квартире полицейского были обнаружены оружие и боеприпасы.
▶ Трое сотрудников Харьковской полиции украли у бандитов, подозреваемых
в разбойном нападении, 750 тыс. гривен.
▶ В Днепропетровской области разоблачена очередная группа
«оборотней в погонах».
Они совершали разбойные нападения на местных жителей.
▶ Двое харьковских
полицейских, прибыв
на вызов, ограбили
мертвого старика. Воспользовавшись тем, что
родственники были в
подавленном состоянии, они украли ключи
от квартиры и телефон.
В этот же вечер мародеры проникли в квартиру, вынесли телевизор, и взяли ключи
от автомобиля «Рено», который вскоре
угнали.
▶ В Николаевской области задержаны двое «предпринимателей», которые
в воинской части распродавали склад с
оружием. В ассортименте: автоматы Калашникова, гранаты, патроны, тротил,
пластид, электродетонаторы, запалы к
гранатам и пр.

БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК?
Говоря о возросшем уровне преступности, невозможно обойти вниманием и
такой фактор, как мелкие кражи, обусловленные повальной бедностью населения.
Вот характерное сообщение, опубликованное в крупном украинском издании
«Зеркало недели»: за год украинцы наворовали из супермаркетов товаров на миллиард гривен, таким образом, каждый
20-й товар был украден.
При этом автор указывает, что «чаще
всего кражами грешат те, кто не имеют
денег на питание». Иными словами, воруют, чтобы покушать, однако судят таких воришек достаточно строго. В одной
из недавних публикаций мы уже писали
о том, как многодетному отцу «впаяли»
2,4 года тюрьмы за кражу 20 шоколадок
«Чайка» (на сумму 238 грн), которыми он
собирался угостить своих детей. А вот
более свежее сообщение: 11 октября в
Запорожской области к 4 годам тюрьмы
приговорили мужчину, который украл 3-х
уток на сумму 675 гривен. И это при том,
что «…потерпевший в судебное заседание
не явился… Претензий материального и
морального характера к обвиняемому не
имеет», - отметил адвокат.
И таких случаев – масса. А в это время
по стране и за ее пределами свободно разгуливают сотни и тысячи «сильных мира
сего», которые крадут миллионами и миллиардами. Вот случай из числа последних:
два чиновника из Минобороны, подозреваемые в краже топлива на 149 млн. грн.,
даже не взяты под стражу. И уже сейчас
можно дать гарантию, что откупятся.
Занавес.

*Для иллюстрации нынешней украинской преступности мы взяли вовсе не самые громкие, а просто самые типичные случаи, которые каждый мог слышать за последнее время в сводках новостей.
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УМНОМУ НА ЗАМЕТКУ

ПОЛЕЗНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ХИТРОСТИ

С

уществуют психологические трюки, которые работают на подсознательном уровне. Они помогают
добиться расположения собеседника,
влиться в новую компанию или мгновенно успокоиться в момент стресса.
КОГДА СМЕЮТСЯ НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК,
КАЖДЫЙ СМОТРИТ НА ТОГО, КТО ЕМУ
НАИБОЛЕЕ СИМПАТИЧЕН
После удачной шутки или во время оживленного обсуждения в компании людей
каждый инстинктивно смотрит на того,
кто ему больше всех симпатичен. Поэтому,
чтобы разузнать все об отношениях в
компании приятелей, заготовьте парочку
убойных анекдотов.
ЕСЛИ НЕРВНИЧАЕТЕ – ЖУЙТЕ
Перед важным разговором, выступлением
или событием, которое заставляет нас нервничать, стоит попробовать жевать жвачку
или даже есть что-нибудь.
Никто не будет есть перед лицом опасности. Поэтому во время жевания наш мозг
думает, что опасности нет и можно расслабиться. Он посылает сигнал, который снимает нервное напряжение и помогает успокоиться.

ПРИСТАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД ПОМОЖЕТ
ВЫТЯНУТЬ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Если ответ вашего собеседника вас не
устраивает или вам кажется, что он что-то
не договаривает, просто продолжайте молча смотреть ему в глаза.
В такой ситуации тишина для собеседника станет настолько невыносимой, что он
будет вынужден рассказать вам буквально
все, лишь бы прекратить это.
ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО СОБЕСЕДНИК
(ЭКЗАМЕНАТОР) – ВАШ ДАВНИЙ
ХОРОШИЙ ДРУГ
Чтобы не волноваться во время важного
экзамена или собеседования, представьте,
что человек напротив ваш друг, с которым
вы давно не виделись. Это поможет вам
моментально успокоиться, а отвечать на
вопросы будет намного легче.
ЕСЛИ ВАМ ПРИХОДИТСЯ МНОГО
РАБОТАТЬ С ЛЮДЬМИ, ПОСТАВЬТЕ
ПОЗАДИ СЕБЯ ЗЕРКАЛО
Если вы часто общаетесь с разными людьми
по работе, поставьте за своей спиной небольшое зеркало. Вы удивитесь, но многие клиенты
будут вести себя вежливее и чаще идти вам
навстречу. Все потому, что людям не нравится
видеть себя злыми и раздраженными.

ЕСЛИ ВАМ ПОКАЗАЛОСЬ, ЧТО КТО-ТО
НА ВАС СМОТРИТ, ПРОСТО ЗЕВНИТЕ
Только посмотрите на эту картинку. Вы
ведь только что зевнули? Да, зевота просто
невероятно заразна. Достаточно зевнуть и
оглядеться по сторонам, чтобы понять, кто
за вами следил. Человек, который на вас
смотрел, скорее всего, тоже будет зевать.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОСТАНОВИТЬ
ДРАКУ, ТО ПРОСТО ВОЗЬМИТЕ ЧТОНИБУДЬ ПОЕСТЬ И ВСТАНЬТЕ МЕЖДУ
ДЕРУЩИМИСЯ
Это явление называется «snackman effect».
Дело в том, что момент приема пищи ассоциируется у нас со спокойствием и расслабленностью. Очень низка вероятность, что
человек нападет на того, кто ест, поэтому
конфликт быстро утихает.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ
ПРЕДМЕТА, ТО ПРОСТО ПЕРЕДАЙТЕ ЕГО
ЧЕЛОВЕКУ, РАЗГОВАРИВАЯ С НИМ
Задайте человеку личный вопрос или
узнайте его мнение о чем-либо. Во время
ответа мозг будет занят настолько, что все
остальное будет происходить на уровне
рефлексов. В такой ситуации большинство
людей примут из ваших рук что угодно, совершенно не задумываясь.

КРОССВОРД
ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Вотчина Бармалея. 4. И.о. сахара. 8. «Невелик ... у эксгибициониста» (современная скороговорка). 11. «Спасибо» официанту, передаваемое вручную.
12. Волчий фюрер. 13. Твердая деталь мягкого места. 15. Мягкотелый молоток.
16. Атака зимы на осень. 19. Медицинское «просветительство». 20. В эту страну хотел попасть Колумб, но промахнулся. 22. Простейшие бразды правления.
23. Мечтательный последователь Томаса Мора. 27. Врач не для мужчин. 31. Борец
за остроту ножей. 32. Всемогущая валюта. 33. От какого чувства в потолок плюют?
34. Газетное сочинение. 35. Его учить – только портить. 36. Внутренний мир ватрушки. 37. Дерево, красившее Москву (песен.).
По вертикали:
1. Учебное пособие, которое «толкнул» Буратино. 2. То, что доктор прописал.
3. Женская прихоть. 5. Аксакал по возрасту. 6. Макси-снегопад. 7. На сцене – танец, на жаргоне – гонорея. 9. Кто исправляет «фефекты фикции»? 10. Простейшее
приспособление для раскочегаривания углей в самоваре. 14. Удачливый игрок,
которому не должно везти в любви. 15. Любое растение, у которого важны не
«вершки», а «корешки». 17. Именно на него гонят икоту. 18. Способ продать одну
картофелину по цене килограмма. 21. Место, где леса обретают вторую жизнь.
24. Смертельно опасный знак, присылаемый пиратами. 25. Пояс, делающий из
живота тайну. 26. Линейка-кривляка. 27. Вкусовое ощущение, доминирующее на
свадьбе. 28. Спринтер среди собак. 29. Текучка у завистника. 30. Птица мощностью в три лошадиные силы.
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Ингредиенты (8 порций):
Картофель – 5 шт., яйцо – 1 шт., лук репчатый – 1 шт.,
шампиньоны – 10 шт., морковь – 1 шт., масло растительное – 1ст.л., масло сливочное – 10 г, соль и перец – по
вкусу.
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ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Африка. 4. Ксилит. 8. Бицепс. 11. Чаевые.
12. Вожак. 13. Копчик. 15. Киянка. 16. Заморозок.
19. Рентген. 20. Индия. 22. Вожжи. 23. Утопист.
27. Гинеколог. 31. Оселок. 32. Доллар. 33. Скука.
34. Статья. 35. Ученый. 36. Творог. 37. Рябина.

По вертикали:
1. Азбука. 2. Рецепт. 3. Каприз. 5. Старик.
6. Лавина. 7. Трепак. 9. Логопед. 10. Сапог.
14. Картежник. 15. Корнеплод. 17. Федот. 18. Чипсы.
21. Стройка. 24. Метка. 25. Корсет. 26. Лекало.
27. Горько. 28. Гончая. 29. Слюнки. 30. Тройка.

СОВЕТЫ

ХОТИТЕ ХОРОШЕГО СНА И УТРЕННЕЙ БОДРОСТИ?

Е

сли вам бывает сложно заснуть
и как следует выспаться, вы
что-то делаете не так. Чтобы
обрести хороший сон и просыпаться в хорошем настроении, стоит уделить внимание некоторым важным
вещам. Эти советы помогут вам не
только хорошо выспаться, но и почувствовать себя бодрым человеком на следующее утро.
ПЕРЕСТАНЬТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ТЕЛЕФОНОМ ПЕРЕД СНОМ
Не нужно вечером перед сном общаться онлайн с друзьями и бродить
по соцсетям, так как в это время ваш
мозг вырабатывает мелатонин – гормон, регулирующий суточные ритмы.
Свет от экрана вашего смартфона и
монитора сокращает выработку гормона, и вам сложнее заснуть.
НАДЕВАЙТЕ НОСКИ
Перед тем, как ваш организм полностью отключится, он направит поток
крови в ваши руки и ноги. Но если
ваши ноги будут в тепле, то кровяные
сосуды расширятся, температура тела
немного упадет, и вы быстрее заснёте.
СПИТЕ В ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕ
Некоторым проще заснуть в не очень
темной комнате, а другим нравится
просыпаться с солнышком, светящим в
окно. Но для хорошего и эффективного

пробуждения стоит засыпать в темноте,
и, просыпаясь утром, раздвинуть шторы
или жалюзи, чтобы солнечный свет резко ворвался в дом. Таким образом, вы
намного быстрее взбодритесь.
ПЕРЕД СНОМ ПРИМИТЕ ГОРЯЧУЮ
ВАННУ
Обычно к вечеру температура нашего тела немного падает, из-за чего нам
хочется спать. Если принять горячую
ванну, то температура вашего тела изменится. Благодаря изменению температуры тела, вам захочется пораньше
лечь спать. К тому же, горячая ванна
помогает расслабиться и успокоиться.
ОТКЛЮЧИТЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ
Конечно, все мы хотим засыпать в
теплой комнате и оставить обогреватель включенным на весь вечер или
всю ночь. Это больше касается периодов, когда зима еще не настала, а вот
лето уже позади. Идеальная температура для сна составляет между 15 и
19 градусами по Цельсию. Возможно,
именно поэтому вы не можете нормально заснуть.
НАПОЛНИТЕ СЕБЯ ЭНЕРГИЕЙ
Постарайтесь просыпаться на 5 минут раньше, чем обычно, чтобы получить от солнышка немного теплого и
яркого света. Если погода пасмурная,
то просто заполните комнату светом:
включите комнатное освещение или

УГОСТИ ДРУЗЕЙ!
КАРТОФЕЛЬНЫЕ ШАРИКИ
НА ЗАКУСКУ
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ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ БЕЗ ТРУДА
ПОДРУЖИТЬСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ, ПРОСТО
ПОПРОСИТЕ У НЕГО ЧТО-НИБУДЬ
Это должно быть что-то максимально
простое (передать соус, салфетку, листок бумаги или ручку). Человек, который
оказывает услугу, на подсознательном
уровне решает, что он хорошо к вам относится, поэтому он пошел вам навстречу и
сделает это снова.
ВАЖНУЮ ВСТРЕЧУ ЛУЧШЕ ВСЕГО
НАЗНАЧАТЬ НА НАЧАЛО ИЛИ КОНЕЦ ДНЯ
Люди лучше всего запоминают то, что
происходит в самом начале или конце дня, а
все, что между, помнится размыто. Поэтому
назначайте важную встречу на конец или
начало дня. А на собеседовании старайтесь
быть самым первым либо самым последним из кандидатов.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА НАПРАВЛЕНИЕ
СТОП ЛЮДЕЙ ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА
Стопы человека во время разговора помогут выяснить отношения к собеседникам
и скрытые эмоции. Если вы подходите к
людям и они поворачиваются только корпусом тела, а положение ног сохраняется прежним, то они к вам явно не расположены.
Кстати, повернутые в сторону кончики
туфель или ботинок собеседника также говорят о том, что он хочет побыстрее уйти.

раздвиньте шторы. Яркость вас взбодрит, и ваше настроение улучшится.
НЕ ЛИШНИМ БЫЛО БЫ ДЕЛАТЬ
ПО УТРАМ ЗАРЯДКУ
Физическая активность помогает не
только разбудить ваше тело, но и улучшить настроение и зарядить вас энергией на весь день. Все же стоит просыпаться немного раньше, чтобы успеть
поупражняться хотя бы 5 минут.
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
Каждодневные физические упражнения в одно и то же время также
улучшают ваш сон. Ваше тело научится понимать, когда стоит расходовать
энергию, а когда стоит отключиться и
отдохнуть.
УПОРНЫЙ ТРУД, ХОРОШИЙ СОН
Если вы активно работаете и занимаетесь физическими нагрузками,
ваше тело не только будет лучше выглядеть, но и засыпать вы будете проще. Намного приятнее ложиться спать
после тяжелого дня и изнурительной
тренировки.
РАННИЙ ЗАВТРАК
Хороший плотный завтрак будит вас
и ваш метаболизм. Он дает достаточно энергии для эффективной работы.
Постарайтесь просыпаться и завтракать в одно и то же время. Это также
поможет вам избежать лишнего веса.

Приготовление:
Картофель отварить и растолочь, посолить и поперчить. Добавить взбитое яйцо.
Нарезать грибы, почистить и натереть на тёрке морковь, мелко нарубить луковицу.
Обжарить всё на растительном масле: сначала лук,
потом морковь, последними добавить грибы. Посолить.
Из картофеля слепить небольшой круг, положить в
него ложку начинки. Свернуть, чтобы получился шар.
Слепить шарики из всего картофеля.
Смазать форму для запекания маслом, положить в неё
шарики и убрать в морозилку на полчаса.
Поставить форму в духовку. Запекать до румяной корочки.

ДОМАШНЯЯ ВЕТЧИНА
Вместо похода в мясной отдел супермаркета,
лучше купить кусок хорошего мяса и приготовить его своими руками. Процесс несложный, а
результат превзойдет все твои ожидания.
Ингредиенты:
1,5 кг свиного окорока, 1 л воды, 100 г соли, 5 горошин
черного перца, 2 соцветия гвоздики, 1 сушеный острый
перчик
Приготовление:
Приготовь рассол: вскипяти воду, всыпь соль и все
специи. Кипяти в течение 1 минуты, сними емкость с
огня.
Набери рассол в большой шприц и обкалывай мясо
со всех сторон. Это позволит мясу равномерно просолиться.
Помести мясо в емкость и залей оставшимся рассолом. Поставь на 3 дня в холодильник. Время от времени
переворачивай, чтобы мясо сохранило равномерный
цвет и лучше просолилось.
Просоленную ветчину обвяжи шпагатом, либо потуже
заверни в стрейч-пленку.
Нагрей воду до 85 градусов и опусти туда ветчину.
Убавь огонь и вари около двух часов. Очень важно, чтобы температура воды постоянно была 78–80 градусов,
не выше. Это даст в результате сочную и красивую ветчину. Проще всего контролировать температуру с помощью кулинарного градусника. Варить нужно около 2
часов.
По окончании облей ветчину холодной водой, остуди
полностью и подержи в холоде еще пару часов.
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Cамый большой секрет Ангкора заключается в том, что весь древний город
представляет собой гигантскую эзотерическую карту
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ак погибла эта столица могучего и таинственного государства кхмеров, не знает никто. Историки полагают, что город в 1431 г. разорили пришедшие с севера
сиамские войска, которые захватили и разграбили Ангкор. Так или иначе, некогда богатый и цветущий Ангкор в одночасье опустел. Величественные дворцы и
храмы поглотили непроходимые джунгли, а их обитателями стали змеи и ящерицы.
И с каждым годом все меньше и меньше оставалось на Земле людей, помнивших о
великой столице. Ее существование стало легендой.
Лишь в 1861 г. Европа узнала о богатейшей культуре далекой страны Камбоджи.
Именно тогда французский путешественник Анри Муо случайно обнаружил среди
густых зарослей баньяна архитектурные ансамбли необыкновенной красоты.

ЗАГАДОЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ:

ВЕЛИКИЙ АНГКОР
В своих дневниках Муо оставил запись:
«Увиденные мною памятники строительного искусства огромны по своим размерам
и, по моему мнению, являются образцом
самого высокого уровня по сравнению с любыми памятниками, сохранившимися с древнейших времен. Я никогда не чувствовал себя
таким счастливым, как сейчас. Даже если бы
я знал, что мне придется умереть, я ни за что
не променял бы эту жизнь на удовольствия и
удобства цивилизованного мира».
Не прошло и нескольких месяцев после
возвращения из покинутого города, как Муо,
отличавшийся завидным здоровьем, внезапно умер от малярии. Заповедные места
отомстили человеку, который открыл всему
миру этот удивительный призрак минувших
веков.
Правда, европейцы бывали здесь и раньше. Пятью годами ранее Ангкор посетил
французский миссионер Шарль-Эмиль Буйево, описавший свои наблюдения в двух
книгах. Более того, за 300 лет до Муо здесь
побывали португальцы: негоциант Диогу ду
Коуту, путевые заметки которого увидели
свет в 1550 г., и монах Антониу да Магдалена.
Последний в 1586 г. так описал шедевр
Индокитая: «О, это настолько необычное сооружение, что его невозможно описать при
помощи пера! В мире нет ничего подобного,
оно построено, вероятно, самими богами!»
Строительство города началось в начале IX
в., в царствование короля Джайявармана VII,
когда цивилизация кхмеров достигла своего
наивысшего расцвета. Здесь появились не
только величественные храмы и дворцы, но
и дороги, оросительные каналы, больницы. В
течение 400 лет каждый из сменявших друг
друга владык стремился на пересечении
улиц и каналов возвести собственный храмусыпальницу.
Так возник гигантский храмовый комплекс,
объединенный дорогами, каналами, мостами в своеобразный мегаполис древности.
Размеры Ангкора поражают воображение:
он растянулся на 24 км с запада на восток и
на 8 км с севера на юг. В период расцвета империи в нем жило более миллиона человек,
что больше любого европейского города того
времени.
В центре Ангкора возвышается храм бога
Вишну, самое грандиозное религиозное сооружение в мире — Ангкор-Ват («город-храм»
по-кхмерски). Святилище расположено на
платформе высотой 13 м. Та, в свою очередь,
покоится на другой платформе, по углам
которой стоят четыре башни, соединенные
галереями между собой и с центральным
храмом, башня которого возносится вверх
на 65 м. Этот каменный ансамбль, богато
украшенный резьбой и барельефами на мифологические темы, окружен двумя рядами
стен с башенками и воротами.

Общая площадь Ангкор-Вата достигает
200 га. Строительство жемчужины Ангкора
длилось 40 лет, его возводили десятки тысяч
мастеров, причем работа велась одновременно со всех четырех сторон. Вместе с храмом росло и мастерство зодчих. Чем выше
он взмывал к небу, тем сложнее становились
узоры, ровнее кладка и изысканнее скульптуры.
Храм окружает заполненный водой ров
шириной 190 м и высокая стена. Но ограда
скрывает лишь нижний ярус сооружения.
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Главное его украшение —
башни, похожие на бутоны
лотоса, которые видны издалека.
Стены храма покрыты
искусной резьбой, которая
тоже хранит удивительные
тайны. Среди прочих там
можно увидеть вполне реалистичные изображения
мифических
грифонов,
василисков, а также... стегозавра и гиракодонта (вымершего 20 млн лет назад
предка носорога). Но чаще других встречается здесь фигуры апсар — богинь-танцовщиц.
Их здесь тысячи, и ни одна не похожа на другую. Сложнейшие барельефы воссоздавали
важнейшие эпизоды битвы при Курукшетре,
описанной в «Махабхарате», сцены из «Рамаяны» и зарисовки из жизни правителя Сурьявармана II.
Император, повелевший построить величественный храм, не только изображен на
стенах — его прах обрел здесь вечный покой.
Легенды гласят, что вместе с телом властителя в храме угасла душа империи. После его
смерти великое государство распалось и уже
никогда больше не достигало подобного могущества.
Удивительно, как в X в. кхмеры смогли воздвигнуть такое исполинское сооружение.
Сложнейшая трехуровневая конструкция,
подобно муравейнику, вся пронизана потайными ходами, лестницами и кельями-камерами. Вдоль каждого уровня проходят галереи, украшенные гигантскими барельефами
и статуями. К счастью, камня здесь много, и
он лежит слоями в округлых холмах высотой
70—80 м. Песчаник был красив и мягок, легко
уступал теслу и резцу.
Здание и гигантские скульптуры богов сделаны из отдельных блоков. В одних сооружениях каменные блоки сцеплены вырезанными на них пазами, в других — скреплены
вяжущим составом. Полагают, что готовился
он из рисового отвара, смешанного с пальмовым соком и яичным белком. Эта масса
столь прочно связывала песчаник, что попытки разъединить такие блоки во время реставрации храмов оказались безуспешными.
И вот еще одна загадка: по какой-то причине кхмеры, великолепно обрабатывавшие
камень, вероятно, строили не только хижины, но и дворцы знати из простого дерева.
Только этим можно объяснить, что, несмотря
на хорошую сохранность культовых и фортификационных сооружений, в Ангкоре полностью отсутствует жилая застройка. Ведь население одного только Ангкор-Вата ученые
оценивают в полмиллиона человек, а кхмерские храмы не были предназначены даже
для собраний верующих. Они были местом
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обитания богов, и доступ в их центральные
строения был открыт исключительно представителям религиозной и политической
элиты.
Одна из загадок Ангкор-Вата — расположение входа в храм. В отличие от других храмов
Ангкора, вход который находится на востоке,
в Ангкор-Ват можно попасть только с западной стороны. Но самый большой секрет
Ангкора заключается в том, что весь древний
город представляет собой гигантскую эзотерическую карту.
Например, длительность четырех юг (великих мировых эпох индуистской философии и
космологии) — Крита-юги, Трета-юги, Авапара-юги и Кали-юги — соответственно равна 1
728 000, 1 296 000, 864 000 и 432 000 лет. В
Ангкор-Вате длина основных участков дороги составляет ровно 1728, 1296, 864 и 432 хата
(мера длины у древних кхмеров).
Если же взглянуть на Ангкор сверху, окажется, что он представляет собой своеобразную карту звездного неба: структура храмового комплекса Ангкор-Тхом воспроизводит
положение звезд созвездия Дракона на рассвете в день весеннего равноденствия в 10
500 г. до н. э.
Аналог сердца Дракона на земле — храм
Байон, который французский археолог Жорж
Кодэ называл мистическим центром кхмерской империи. А на ступенчатой пирамидехраме Пном-Бакенг, которая также является
частью храмового комплекса, написано, что
его назначение — символизировать своими
камнями движение звезд.
Впрочем, весь Ангкор состоит из тайн и
загадок. Его исследователи до сих пор занимались в основном внешней стороной исполинского города-храма, иногда буквально по
кирпичику отвоевывая его у непроходимого
леса. Совершенно не изучены его таинственные подземелья. На нижние уровни гигантского города-храма допускались только избранные служители культа, и даже король не
мог туда войти.
Во времена правления Пол Пота ходили
легенды о секретной команде, организованной диктатором с целью разыскать несметные сокровища кхмерских королей для нужд
Демократической Кампучии. Они спустились
в один из колодцев, расположенный в комнате нижнего яруса, но были чем-то ужасно
напуганы и умерли от разрыва сердца сразу после подъема на поверхность. Когда эта
печальная история повторилась в сотый раз,
колодец взорвали и засыпали камнями. Но
поиски сокровищ не прекратились.
Еще одна легенда рассказывает о том, как
спустя 20 лет в Камбоджу прибыла группа европейских энтузиастов с самой современной
экипировкой. На следующее утро смотрители комплекса обнаружили тех, кто остался
на поверхности. Они были мертвы, причем
прибывший врач констатировал смерть от
старости. Веревка, по которой другие исследователи спустились в колодец, была обрезана, а вся электронная аппаратура вышла
из строя. Никто не решился отправиться за
ними, и колодец закрыли огромной плитой...

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 № 100.
Тираж 10 000 прим.

