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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.

ЯЗЫК МОЙ – ВРАГ МОЙ?
Как реформа образования закрыла Украине
"двери в Евросоюз"

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.

ЧОГО НАМ
ЧЕКАТИ ВІД
БЮДЖЕТА- 2018

Д

ержбюджет 2018 року урочисто презентований
і переданий у Верховну Раду. Як завжди, уряд
урочисто заявив, що це буде "бюджет розвитку"
і похвалився вражаючими показниками. Правда, більшість експертів цього оптимізму не розділяють.
Що насправді закладено в головний кошторис країни, і чого від нього чекати простим українцям і бізнесу?
Можливо, це лише чергова спроба відвернути увагу населення розмовами про "великі реформи", які вже четвертий рік урочисто чемчикують по просторах країни?

ПОДІЛ ЗА ПРИКЛАДОМ ПОПАНДОПУЛО

Нормы скандального закона "Об образовании" подвергались уничтожающей критике специалистов сразу
после его оглашения для общественности. А после того, как этот документ подписал президент Порошенко,
в бой вступила "тяжелая артиллерия" – с беспрецедентно резкими заявлениями выступили руководители
целого ряда стран ЕС. Конечно же, их мало волнуют перспективы закрытия сельских школ, сокращения
учителей, дебилизирующие программы обучения – это "наши внутренние дела". Возмущение вызвали
языковые нормы закона, которые не только нарушают Конституцию Украины, но и вступают в кричащее
противоречие с европейской практикой.
СТР. 3

ЦІАЛІСТИЧНА ІДЕЯ!
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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!

Вже при попередньому аналізі бюджету відразу впадає
у вічі те, що витрати на далеко не бідуючих (а якщо говорити прямо - вкрай зажерливих) чиновників і "слуг народу" будуть зростати прискореними темпами. Так, при
загальному зростанні витрат казни на 12,7% в порівнянні
з нинішнім бюджетом, витрати на владу значно збільшені.
Тобто від загального "пирога" влада цього року хоче відрізувати собі значно більше, чим дати іншим. Наприклад,
на утримання Адміністрації Президента закладено більше на 18%, собі Кабмін збільшив кошторис на 28%, а Верховній Раді - відразу на 37%! У грошах - це сотні мільйонів
гривень: АП виділили на 145 млн більше, ніж минулого
року, ВР - на 452 млн грн більше (грубо кажучи, на кожного депутата накинули по мільйончику) і так далі. Для
порівняння: на реабілітацію дітей-інвалідів додали 0 грн
00 копійок, а загальна сума, виділена на ці цілі (675 млн
грн), - в 2,5 разу менше, ніж на утримання Верховної Ради.
При цьому помітимо, що кількість дітей-інвалідів - 120 тисяч, а депутатів - 450. Нехитрі підрахунки показують, що
один депутат обходиться українським платникам податків в 660 разів дорожче, ніж дитина-інвалід. Хоча, якби
запитали думку самих українських платників податків, то
співвідношення напевно було б зворотним.
Не ображені і силові відомства, які служать опорою
цьому режиму. Так, Генпрокуратурі в наступному році додадуть майже мільярд гривень, і таку ж суму отримає СБУ.
Набагато скромніше добавки по соціальних статтях для
народу, причому деякі з них залишилися на колишньому
рівні, а деякі навіть урізані (див. нижче). Більш-менш вагома надбавка - 10% (ледве покриє прогнозовану інфляцію)
- передбачена для лікування туберкульозу у дітей, хоча в
грошах це смішна сума в 40 млн гривень. А ось на лікування наших громадян за кордоном витрати не виросли.
Урізані на 2% і виплати переміщеним особам з Криму і
Донбасу. В цілому можна сказати, що на соціальних витратах заощадили - вони збільшаться всього на 5 млрд
гривень, а фінансування Пенсійного фонду і зовсім скоротилося на 15 млрд. гривень. Особливий цинізм полягає в
тому, що велику частину "соціалки" складуть витрати на
житлові субсидії, за допомогою яких громадяни повинні
покривати багаторазово завищені, грабіжницькі тарифи вони залишаться майже на такому ж рівні, що і у бюджеті
цього року - (близько 55 млрд. грн).
Серед "пасинків" бюджетної підтримки числяться також
фермери і шахтарі.
Продовження на СТОР. 4
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Є ще шанс вберегтися від катастрофи. Треба змінити систему влади
ТОЧКА ЗОРУ
Олександр МОРОЗ:

Михайло ПОСІЧАНСЬКИЙ,
"Галиччина", Івано-Франківськ

Н

ині мільйони українців
розчаровані тим, що постмайданна влада забула
свої обіцянки перед народом,
– її політика призвела до злидарювання більшості населення нашої держави. Тож люди
звертають свої погляди на лівий спектр політичних сил, та
запитують: «А чому ж нічого не
чути про захист українців Соціалістичною партією України?
Що сьогодні робить лідер соціалістів Олександр Мороз?».
Нагадаємо, що Олександр Олександрович свого часу один із
найвпливовіших українських
політиків був двічі обраний Головою Верховної Ради, знаний
як «батько» Конституції 1996
р. та конституційної реформи
2004-го, тричі кандидував на
президента України і посідав
високе третє місце.
Колишній очільник СПУ, а тепер голова створеної торік партії
«Олександра Мороза «За правду
і справедливість» днями побував
в Івано-Франківську на зустрічі з
активом її обласної організації та
в колективі ВО «Карпати» та відповів на численні запитання.
За словами О. Мороза, залишити СПУ його змусила керована з Банкової «підкилимна»
боротьба, що відбувалася в керівному ядрі лівоцентристської
партії європейського типу за
посаду її голови. З 2010 р. змінювалися керівники, один з них
– Рудьковський взагалі ховається за межами держави. На засіданні II етапу XX позачергового
з’їзду СПУ в серпні 2015 р. голо-

Необхідно змінити систему
влади в Україні

вою партії обрали Миколу Садового – професора, народного
депутата України IV і V скликань.
– Проте, – сказав О. Мороз, –
однокашник Арсенія Яценюка
– міністр юстиції Павло Петренко відмовляється виконувати
рішення Вищого адмінсуду про
необхідність зареєструвати Соцпартію під керівництвом Садового та інших моїх колишніх
однопартійців, зате миттєво зареєстрував так звану партію, де
нібито керівником є Ілля Кива.
Це радник міністра Авакова,
асоціюється радше з інтереса-

ми олігархату, не має жодного
відношення до соціалістів. За
ним стоїть цілком інша партія –
йдеться про погоджений на Банковій проект «Народного фронту», рейтинг якого впав до нуля.
Цей сценарій реалізують з подачі
Яценюка люди, котрі хочуть використати назву Соцпартії, щоб
на наступних виборах пробитися в парламент.
Теперішню українську владу О.
Мороз охарактеризував так:
– Влада олігархічна, відстоює
інтереси корумпованих найбагатших кланів нашої країни. Вона

свідомо здає Україну за позички
і можливість іще «покерувати».
Україні загрожує втрата державності, остаточне перетворення її
на сировинну колонію.
Але є ще шанс вберегтися від
катастрофи. Треба змінити систему влади, розірвати порочний
зв'язок між владою і бізнесом (а
в українській реальності вони заодно з криміналом). Конституції
треба дотримуватися всім. А там
передбачено, що президентом,
народними депутатами не повинні бути представники бізнесу. Вони використовують свою

"Марш Мендельсона"

Реформи уряду несуть українцям фізичне винищування
Олександр МИХАЙЛОВ
Україні і навіть за її межами все
частіше стали говорити про те, що
усі соціальні реформи, що проводяться в нашій країні, мають одну
головну мету - тотальне скорочення населення (за найоптимістичнішими оцінками нас вже залишилося не більше 35
мільйонів). Навряд чи варто нагадувати,
що головним могильником тут виступає влада, а одну з головних "скрипок"
в цьому "похоронному марші" грає
Мінохоронздоров'я на чолі з Уляною
Супрун. Приведемо лише два "свіжі" висловлювання із цього приводу.

В

ДОКТОР КОМАРОВСЬКИЙ:
"…ВАС ПРИВЕЛИ НА БІЙНЮ"
Один з активних прибічників Майдану,
широко відомий лікар-публіцист Євгеній
Комаровський написав все, що думає про
нинішню українську медицину:
"Ще один лист в порожнечу… Голос волаючого. Зупиняти процес самознищення
ви не хочете ніяк… Кожен ранок читаю
записки з пекла. Як в палаті площею 14
кв. м 6 дітей і 6 мам. Як кидаються в приймальному відділенні - шукають лікаря,
щоб допомогти вмираючому молодому
хлопцю, що розбився на мотоциклі. Як
шукають знеболюючі - мама кричить, рак
кишечника. За те, щоб прив'язати ремінь
до ліжка (щоб міг допомогти самому собі
сісти після інсульту), - 100 грн. Це в платній
палаті, яка відрізняється від безкоштовної
виключно тим, що там всього 4 ліжка, а не
10. "Ми не знаємо, скажений собака або

не скажений, але вакцини у нас все одно
немає. Дістанете - колотимемо".
Половина папірців з лабораторії дають
привід засумніватися в правдивості результатів. Фармакологія - царство фуфломіцинів (підробок - прим. ред.) і фальсифікатів.
Рідкісні адекватно працюючі ліки - як промінець світла в глибокому колодязі. Ви усі
думаєте, що це жарти, залякування, піар? Я
вас попереджав про те, що поруч епідемія
кору, і вона прийде. Вона прийшла.
Я стверджую, що немає питання - прийде дифтерія або не прийде. Це усього
лише питання часу. Прийде обов'язково, і
тоді ви, в чорних чергах до дитячих трун,
можливо, почуєте, нарешті, що протидифтерійної сироватки як не було, так і немає.
Ви що, не від миру сього? Ви думаєте, що
вас це не торкнеться?
Кожен 3-й з вас помре від раку. І кричатимете, випрошуючи знеболююче. І скиглити, і думати - а чого я мовчав, коли не
хворів?!! Ви сподіваєтеся виростити дитину і жодного разу в лікарню не потрапити?
Не вийде! І будете в обшарпаній палаті, в
компанії з 5 таких же мовчазних, дивитися,
як ваше дитя колотимуть по 4 рази в день
ліками, про які у всьому світі вже давно забули. І ліки ці ви там же і купуватимете в
особистій аптеці головлікаря.
А коли ваші літні батьки виявляться перед дверима в кращий світ, ви зможете
проводити їх гідно? Без болю, без мокрого
ліжка, без пролежнів? Так, я розумію, що
шансів дожити до старості не багато - тут
вже до пенсії дожити складно, але якщо
все-таки доживеться, чи є шанси на легкий відхід без страждань і принижень?

Ви дружньо наплювали на себе. На своїх
дітей. На своїх батьків. Вас ведуть на бійню,
хоча ні, не ведуть - вже привели. Вас з кожним днем усе менше. Найсильніші (мудрі)
втікають. Хто не може втекти - уповзає.
Розумні (обережні) тримаються осторонь і задкують до виходу. Бандити що залишилися кричать-підганяють: раз вам не
подобається - валіть звідси!
… Вони підкидають вам усе нові і нові
теми для обговорення, і ви одразу забуваєте про все, перемиваючи кісточки
політикам, артистам та податковим начальникам. Забуваєте про найголовніше!!!
Про дітей, людей похилого віку, хворих,
інвалідів… І в цьому пеклі головним досягненням вважається безвіз - право з'їздити
подивитися на те, як живуть по сусідству"!

ПОЛЬСЬКА ПРЕСА: УКРАЇНА СТАНЕ
БЕЗЛЮДНИМ СТЕПОМ

На Україну насувається катастрофа
- держава може лягти ще при нинішньому поколінні і поступово перетворитися
на безлюдний степ. Про це на сторінках
Rzeczpospolita пише директор відділу
стратегії Warsaw Enterprise Institute і радник компаній польського оборонпрома
Анджей Талага.
На його думку, в Україні демографічна
криза у поєднанні з економічним занепадом створюють геополітичну діру, яку заповнять Захід і Росія.
"Варто це мати на увазі, вступаючи з Україною в спори, у тому числі і в історичні. Ми
не говоримо з рівним партнером, а з приккутим до ліжка хворим. За 20 років може виявитися, що більше нікому доводити нашу

присутність у владних структурах для особистого збагачення
замість того, щоби дбати про
державу, народ. Ми проти такої
моделі влади, коли парламент,
як це всі бачать сьогодні, цілком
залежний від президента і один
за одним приймає закони, що
суперечать Конституції. Без конституційного порядку держава
існувати не може.
На думку О. Мороза, слід необхідно ухвалити референдумом
підготований текст зміненої редакції Конституції, ліквідувати адміністративну «вертикаль», передусім змінити Закон про вибори
з тим, щоб на них політичні партії ішли з відкритими списками
своїх кандидатів. Тоді люди обиратимуть не грошових мішків чи
їхніх ставлеників, а тих, хто живе
і працює серед людей, кого вони
добре знають. Кого можна контролювати, а при потребі відкликати. Місцевим радам необхідно
надати такі ж широкі функції і повноваження, які мають самоврядні органи у європейських країнах.
Це, до речі, припинить спекуляції і
про «особливий статус» окремих
регіонів Донбасу, де негайно слід
припинити кровопролиття. План
для цього є.
На запитання, чи сам він має
намір балотуватися до парламенту, О. Мороз відповів:
– Мене цікавить лише зміна в
Україні системи влади, а не депутатство чи посада. Умовно можу
запропонувати партіям, що відстоюють принципи соціальної
справедливості, для участі в
парламентських виборах «Список Мороза», у якому Мороза не
буде. На місцях (і у вашій області) залишився актив переконаних соціалістів. Надія на успіх є.

моральну правоту в питанні трагедії на Волині і Східній Галичині", - пише автор.
Він додає, що ці процеси можуть негативно відбитися на Польщі. "Ситуація в Україні
виглядає фатально. ООН розмістив її разом
з Польщею в групу країн, яким найбільше
загрожує депопуляція. У обох країн схожий
дуже низький рівень народжуваності. Проте, між нашими країнами існує також багато
відмінностей не на користь України. І наслідки депопуляції в країнах будуть абсолютно
різними", - говориться в статті.
Автор пише й про те, що цього року в
Польщі знаходяться 1,2 мільйона українців, які приїхали у пошуках роботи, і
значна частина з них може залишитися в
країні. Найближчими роками, очевидно,
українська імміграція в Польщу продовжиться, оскільки це єдиний спосіб для
сімей вирішити свої економічні проблеми.
"Якщо ж після відміни віз для ЄС імміграція ще більше посилиться за рахунок
відтоку населення в інші країни, депопуляція України стає ще більше катастрофічною. В українців є багато причин утекти
з рідної країни. Зростання ВВП України в
2016 році склало 2%, цього року очікується, що економіка виросте ще на 2,2%. Але
цей занадто повільний рух у напрямі відновлення країни", - підкреслив експерт.
Він помічає, що сьогодні не відома чисельність населення України. Останні ці переписи датуються 2001 роком. А після відходу
Криму і війни в Донбасі не виключено, що зараз в країні живе менше людей, ніж в Польщі
(на 2016 рік - 38,6 млн чоловік, прим.).
"300 років тому більшість територій нинішньої України тягнулися безлюдними
степами. Хто знає, чи не буде так знову.
Не варто бити Україну, тому що вона і так
ледве жива. Не сьогодні і не завтра, але
врешті-решт вона може стати пустинною,
із зруйнованою економікою і без сил для
виживання", - вважає Талага. Як мовиться,
коментарі зайві.
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С 2018 по 2020 годы классы с преподаванием предметов на языках национальных
меньшинств останутся в Украине только в начальной школе

Язык мой – враг мой?

Как реформа образования закрыла Украине «двери в Евросоюз»
Александр ПОЛУЯНОВ
ормы скандального закона «Об образовании» подвергались уничтожающей критике
специалистов сразу после его оглашения для общественности. А после того, как этот документ подписал президент Порошенко, в бой вступила «тяжелая артиллерия» – с беспрецедентно резкими заявлениями выступили руководители целого ряда стран ЕС. Конечно
же, их мало волнуют перспективы закрытия сельских школ, сокращения учителей, дебилизирующие программы обучения – это «наши внутренние дела». Возмущение вызвали языковые
нормы закона, которые не только нарушают Конституцию Украины, но и вступают в кричащее
противоречие с европейской практикой.

Н

ВЕНГЕРСКАЯ
«ПОДСЕЧКА»
«Он вошел в историю Украины как президент, который
открыл двери в страны Евросоюза», — с этих слов супруги
украинского президента Марины Порошенко начинался
поздравительный ролик, выпущенный ко дню рождения
Петра Алексеевича (26 сентября). Но тут случился «облом»: спустя всего несколько
часов после выхода поздравления, Венгрия эти «двери в
ЕС» закрыла.
«Венгрия, находясь в Европейском Союзе, будет блокировать и накладывать вето на
любые шаги, которые могли
бы быть дальнейшим прогрессом в процессе европейской
интеграции Украины в духе
программы Восточного партнерства», — было заявлено в
публикации МИД Венгрии.
«До сих пор Пётр Порошенко говорил о европейской
Украине. Но теперь он может
практически забыть об этом,
учитывая, что Венгрия будет
блокировать все инициативы,
которые будут выгодны Украине, во всех международных
организациях, особенно в
Евросоюзе», — добавил сам
глава МИД Венгрии Петер
Сийярто.
Поводом для такой резкой
реакции стало подписание
Порошенко скандального закона об образовании, который запрещает обучение на
языках национальных меньшинств. Напомним, что закон
«Об образовании» подразумевает: с 2018 по 2020 годы
классы с преподаванием
предметов на языках национальных меньшинств останутся в Украине только в начальной школе, а уже с 2020
года с 1 класса во всех школах
будут преподавать только на
украинском.

Для Будапешта, который
открыто поддерживает многочисленную венгерскую диаспору в Закарпатье, этот закон был неприемлем — о чем
власти страны неоднократно
публично
предупреждали
официальный Киев.
По словам Сийярто, документ, который накануне
подписал украинский лидер,
является «постыдным и позорным», и в будущем у Украины из-за этого закона возникнут большие проблемы.
«Введение в действие закона «Об образовании» — начало президентской кампании,
ознаменованное нарушением
Конституции и прав не украиноязычных украинцев. Каждый человек, вне зависимости от того, представителем
какой национальности он является, должен иметь право
выбора языка воспитания и
обучения», — говорится в заявлении Сийярто, который
порекомендовал Порошенко
забыть о европейских перспективах для Украины.

ДЕМАРШ ЕВРОПЫ
Хуже всего то, что в этом
вопросе Венгрия не одинока:
примерно такую же позицию
занимают Болгария, Румыния, Россия, в меньшей степени Польша, Греция, Молдова
и другие страны.
Например, Румыния приняла декларацию, в которой
украинский закон об образовании признан дискриминационным по отношению к национальным меньшинствам,
а президент страны Клаус
Йоханнис даже отменил свой
визит в Киев, который должен
был состояться в октябре. Таким образом он подал Киеву
«дипломатический
сигнал».
«Этот закон резко ограничит
доступ меньшинств к образованию на их родном языке.

Мы глубоко обижены этим. В
Украине живёт много румын»,
— подчеркнул президент.
С аналогичными заявлениями также выступили власти
Польши, Болгарии, Греции
и Молдовы, которые также
призвали Украину пересмотреть свою новую политику
в отношении национальных
меньшинств.
Отказаться от подписания
документа президента также
призывал и Федералистский
союз европейских национальных меньшинств (FUEN):
«В результате этих поправок
национальные меньшинства
на Украине лишатся возможности получать надлежащее
образование на родном языке, кроме как в детском саду и
начальной школе», – говорится в заявлении (FUEN).
И последний штрих в этой
картине маслом: с критикой
закона украинского «Об образовании» выступил Генеральный секретарь Совета
Европы. Об этом на своей
странице в Twitter написал
пресс-секретарь генсека СЕ
Даниель Хольтген: «Разочарованы тем, что Украина приняла языковой закон, не посоветовавшись с нами. Следует
уважать языки меньшинств.
Языки меньшинств должны
уважаться, культурно и политически», — заявил Хольтген.

С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ…
Но случилось то, что случилось: Порошенко не прислушался к этим рекомендациям
и просьбам. Создается впечатление, что он вообще их не
слышал, либо посчитал, что
терпеливая Европа и это проглотит. Так, в заявлении прессслужбы президента как ни в
чем ни бывало говорится, что
закон «обеспечит реальные
шаги к включению Украины
в европейское образователь-

ное образование», а сам Петр
Алексеевич отметил, что закон
позволит провести всеобъемлющую реформу, которая позволит повысить качество образования. Он также заявил,
что Украина свято соблюдает,
и будет соблюдать гуманитарные права национальных
меньшинств при получении
образования.
«Украина демонстрировала
и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение
к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным
обязательствам,
находится
в гармонии с европейскими
стандартами и является образцом для соседних стран»,
— сказал Порошенко.
«Для Порошенко не подписать этот закон означало
вызвать определенный кризис и трения с правыми радикалами, чего президент на
фоне начинающейся избирательной кампании 2019 года
позволить себе не мог. Желая
того или нет, президент оказался полным заложником
правых в том, что касается гуманитарной сферы. Так было с
языковыми квотами на телевидении, так было с законом о
героизации правых», – считает
директор Украинского института анализа и менеджмента
политики Руслан Бортник.
По его словам, украинский
президент снова попал в ту
западню, которую ему регулярно устраивает «Народный
фронт» Яценюка и Авакова.
И Порошенко фактически сознательно отказался от евроинтеграции ради заигрываний с национал-радикалами.
«На самом деле, настоящая
евроинтеграция
нынешним
властям не нужна. Более того,
они ее боятся, как огня. Потому что торжество европейских
норм рано или поздно приведет к тому, что такие политики,
как нынешний президент, вся
его команда, да и большинство
политических партий, которые на самом деле являются
бизнес-проектами олигархов
– будут выброшены на свалку
истории. Евроинтеграция нужна этому режиму только в качестве той «морковки», которую
они забрасывают перед народом, чтобы тот послушно шел в
заданном направлении – туда,
куда надо «кормчим», – сказал
кто-нибудь из наших.
Но если на мнение украинских экспертов и общественности власть может просто наплевать, то с мнением Европы
(которая, к тому же, дает деньги) все-таки приходится считаться. Поэтому на днях было
объявлено, что закон «Об образовании» будет передан на
рассмотрение Венецианской
комиссии. Нет никакого сомнения в том, что этот орган порекомендует убрать из текста
скандальную языковую норму,
однако основная антинародная
сущность закона, направленного в первую очередь на дебилизацию подрастающего поколения, все равно останется.

“За правду і справедливість”
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ДОРОГІ ВЧИТЕЛІ!
ЩИРО ВІТАЄМО ВАС
З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!
Висловлюємо Вам сердечну вдячність за невтомну працю, за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання, за любов до дітей і рідного краю.
Ваші серця завжди наповнені добротою і співчуттям. Цими чудовими
якостями Ви щедро ділитесь з дітьми.
Вам вірять, Вас люблять і шанують.
Ви здійснюєте зв’язок часів, продовжуючись у своїх учнях.
Бажаємо Вам здоров’я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя і
довгої людської пам’яті.
Хай завжди щедрою на сходи буде
освітянська нива, а в усіх Ваших починаннях будуть супутниками успіх і
удача!
Політвиконком
політичної партії
“Олександра Мороза
“За правду і справедливість”

НОВОВОСТИ

ВСЕМИРНЫЙ БАНК
НАСТАИВАЕТ…
Нынешнего уровня экономического роста Украины недостаточно для повышения уровня жизни
граждан, по крайней мере, до докризисного уровня. Об этом сегодня во время пресс-конференции
заявила директор Всемирного
банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен,
передает корреспондент РБКУкраина.
«В первой половине 2017 рост составил
2,4%, но этого недостаточно для того, чтобы повысить стандарты жизни граждан
Украины до докризисного уровня и недостаточно для того, чтобы уменьшить уровень бедности в значительной степени. К
сожалению, бедность росла с начала кризиса», — заявила Кахконен.
По ее словам, без повышения темпов
экономического роста до 4% и более
Украина рискует попасть в ловушку низкого роста. Чтобы этого избежать, в стране должен быть введен ряд неотложных
реформ. Речь идет, прежде всего, о создании прозрачного рынка земли (мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине должен
быть снят с 1 января 2018 года) реформы
образования, здравоохранения, фискальной сферы и пенсионной реформе.

ЗА ГРАНИЦЕЙ
ЛУЧШЕ?

Более трети украинцев (35%) хотели бы выехать за границу на
постоянное место проживания,
свидетельствует социологический
опрос группы «Рейтинг».

61% респондентов заявили, что не хотели бы ехать за границу навсегда, еще 4%
не определились с ответом.
Количество желающих эмигрировать за
последний год увеличилось, сообщается
на сайте «Рейтинга».
64% респондентов сказали, что рассчитывают найти за границей лучшие условия жизни, 34% называют причиной желания уехать надежды на лучшее будущее
для детей, 23% — отсутствие достойной
работы в Украине, 12% — получение лучшего образования.
Меньше 10% указали причинами отсутствие безопасности в Украине, возможность получить лучшее медобслуживание, лучшие условия ведения бизнеса,
желание самореализации, семейные обстоятельства.
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Вся суть бюджетної політики влади зводиться до того,
щоб здерти з українців більше грошей та їх розікрасти

ДЕРЖАВА

ЧОГО НАМ ЧЕКАТИ
ВІД БЮДЖЕТУ – 2018
ДЕРЖБЮДЖЕТ-2018: ОСНОВНІ ЦИФРИ
▶ Витрати на соціальну допомогу - 122,7 мільярда грн, з яких близько 58 мільярдів передбачені на виплати малозабезпеченим сім'ям і іншим категоріям населення, а більше 55 мільярдів, - це адресні субсидії на оплату
комунальних послуг;
▶ Витрати на безпеку і оборону - 164,9 мільярда грн, 60 мільярдів з яких передбачені на забезпечення діяльності ВСУ, а майже 64 мільярди - на органи
МВС, охорону державного кордону і ліквідацію надзвичайних ситуацій;
▶ Витрати на дорожню інфраструктуру - 44 мільярди грн;
▶ На енергоефективність планується витратити 1,6 мільярда грн;
▶ Підтримка АПК передбачена у розмірі 7,3 мільярдів грн;
▶ Державна підтримка регіонального розвитку - 10 мільярдів грн;
▶ На освіту - 217,5 мільярдів грн, з яких 1 мільярд, - на модернізацію початкової
школи. Крім того, в Кабміні анонсують підвищення зарплат учителям на 25%;
▶ На охорону здоров'я - близько 114 мільярдів грн.
Олександр ПОЛУЯНОВ

Щ

о насправді закладено в головний кошторис країни, і
чого від нього чекати простим українцям і бізнесу? Можливо, це лише чергова спроба відвернути увагу населення розмовами про "великі реформи", які вже четвертий рік "урочисто" чемчикують по просторах країни?
(Початок на стор. 1)
- Цей бюджет – не
для людей, оскільки він не відстоює
с оціа льн о - еко номічні інтереси
простих людей
і фактично консервує
тотальну
бідність населення. Наприклад, Мінсоцполітики стверджує, що реальний прожитковий
мінімум для пенсіонерів вже зараз складає 2500 гривень (і він
росте разом із зростанням цін),
а уряд закладає до бюджету на
2018 рік 1373 гривні. Цей бюджет
захищає лише чиновників і силовиків. При цьому вагоме збільшення витрат на силові структури зайвий раз доводить те,
що влада створює поліцейську
державу, – вважає заступник
голови політичної партії “Олександра Мороза “За правду і
справедливість” Василь Цушко.

ЗВІДКИ ГРОШІ?
З НАШИХ КИШЕНЬ

За словами керівництва країни, підвищення доходів бюджету буде забезпечено за рахунок
зростання економіки: показник
зростання ВВП у бюджеті заклали на рівні 3%. Нагадаємо,
що таку ж цифру закладали і
в кошторис цього року – проте
вже зараз в уряді і НБУ говорять
про куди скромніше зростання –
усього 1,6-1,8%.
Судячи з усього, ця історія повториться і в 2018-му. "Реалістичніше виглядають менш
амбітні оцінки –
зростання
ВВП
в Україні в 2018
році не перевищить 1%. А може
і зовсім покаже
негативну динаміку. Правда полягає в
тому, що вітчизняна економіка не має ніяких перспектив
зростання наступного року",
– заявив в зв'язку з цим голова Українського аналітичного
центру Олександр Охріменко.

Цю думку розділяють і інші економісти.
Як і раніше, одним з найважливіших джерел наповнення
держбюджету залишається
ПДВ (40% доходів), плюс акцизний збір на алкоголь, цигарки, спирт і нафтопродукти,
а також позики (близько 25%).
Додатково відмітимо, що в
результаті підвищення акцизів
алкогольна і тютюнова продукція наступного року може вирости в ціні на 40-50%, через
що тіньовий ринок цієї продукції
підвищиться до 80%. Цікаво, що
майже чверть доходів бюджету
складуть позики: 112 млрд. грн
– внутрішні, і 81 млрд грн. – зовнішні. При цьому, на обслуговування держборгу треба буде
виділити 118 млрд гривень. Іншими словами, Держбюджет- 2018
передбачає подальше сповзання
України до боргової ями. "Усі підвищення, які так голосно анонсуються, робляться за рахунок
збільшення
боргу", – констатував голова Комітету економістів
України Андрій
Новак.
Особливо хочеться відмітити,
що податок на додану вартість
(ПДВ) платять, передусім, прості
українці – з кожної купівлі або
послуги. Так от в Кабміні запланували, що в 2018 році українці
заплатять в казну на 32% більше
ПДВ, ніж в 2017-му.
"Цікаво, звідки в уряді Гройсмана виникла гіпотеза, що в
умовах стагнації економіки
убогі українці почнуть купувати більше? Адже це ті самі
люди, які ледве зводять кінці
з кінцями і не можуть знайти роботу. Можливо, прем'єр
вважає, що ключова мета його
реформ – масово відправити
українців на заробітки в ЄС? Щоб
вони привезли звідти гроші, заплатили ними за комунальні послуги і наповнили держбюджет
для продовження "реформ", –

"РОДЗИНКИ" ДЕРЖБЮДЖЕТУ – 2018
Стаття витрат

Сума на
2018
(млн грн)

Різниця з
2017-м
(млн грн)

Різниця
в%

Верховна Рада

1669

+452

+37%

Адміністрація Президента

965

+145

+18%

Кабмін

1503

+327

+28%

Інститут Нацпам’яті, музеї
Героїв революції і Голодомору

157

+44

+39%

Нац. Космічне агентство

2025

-935

-32%

Лікування туберкульозу у дітей

431

+40

+10%

Реабілітація дітей-інвалідів

675

0

0%

Щорічна допомога ветеранам

1321

+291

+28%

Забезпечення житлом
силовиків

1258

+106

+1%

Лікування українців за
кордоном

390

0

0%

Адресна допомога біженцям з
Криму і Донбасу

3212

-51

-2%

Пільгові кредити на житло

90

-2

-1%

гірко іронізує Олександр Охрименко.
Простіше кажучи, уряд Гройсмана пропонує українцям ще
сильніше затягнути пояси, щоб
було, що розкрадати.

ся як мінімум на 15%, а інфляція в
7% не утримається ніяк.
"В Держбюджеті- 2018 інфляція
прогнозується на рівні 7%. Але
це занадто оптимістична оцінка. Скажімо, в 2017 році інфляцію чекали на рівні 8%. Реальні
ж показники вже перевищили
прогнозні, а за підсумками року
у кращому разі можуть скласти
близько 11,5%. І це при тому, що в
2017-му гривня не девальвувала.
Якщо ж виходити із закладеної
на 2018 рік девальвації на рівні

ЖИТИ СТАНЕ КРАЩЕ?
У бюджеті передбачається, що
курс гривні на кінець наступного року обвалиться на 15% – з
нинішніх 26 до 31,1 гривень за
долар. Вже одне це означає, що
доходи усіх українців знецінять-

ЗРОСТАННЯ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ (ПМ В ГРН.)
Категорія

З 01.01.18 З 01.07.18 З 01.12.18

ПМ на одну людину (в середньому)

1700

1777

1853

Для дітей у віці до 6 років

1492

1559

1626

Для дітей від 6 до 18 років

1860

1944

2027

Для працездатних

1762

1841

1921

Для осіб, що втратили працездатність

1373

1435

1497

15% (з 26 до 30,1 грн/дол), то інфляція складе ніяк не менше 17%.
А це означає подальше зростання цін для народу", – говорить
Олександр Охріменко.
Його підтримує і Андрій Новак
на думку якого бюджет треба
будувати на стабільності гривні,
яку можна зміцнити до 25 грн
за долар. Для цього є усі умови і
можливості.
Що стосується зарплат, то мінімалка на 2018 рік встановлюється у розмірі 3723 грн. На думку
економіста Олександра Дудчака,
"обманюватися
запланованим
зростанням мінімальних зарплат
не варто, оскільки для збільшення реальних доходів українців як
і раніше немає ніяких підстав. Таких, наприклад, як зростання виробництва і експорту. Так що, підвищуючи мінімалку, український
уряд керується не турботою про
населення, а можливістю збільшити збір податків. І доки це завдання успішно виконується".
Також уряд Гройсмана обіцяє,
що до кінця 2018 року середня
зарплата в Україні досягне 8629
грн. З урахуванням нового курсу
долара (1: 31) виходить, що в доларовому еквіваленті підвищення складе аж 25 "зелених" (всього 285 доларів). Враховуючи те,
що в 2013 році середня зарплата
в країні перевищувала $400, то
рівня злочинного режиму ми досягнемо не скоро. При нинішній
динаміці на це знадобиться понад десять років.
"Крім того, в проекті бюджету немає ніякої децентралізації.
Повинні були передати на місця
більше фінансів. Але, як і цього
року, 80% податків спрямовуються безпосередньо до центрального бюджету країни, і тільки 20%
залишається усім місцевим бюджетам. Тому бюджет гіперцентралізований, а уряд Гройсмана
в цьому нічим не відрізняється
від попередніх. Як результат – по
всій країні на місцях і далі скорочуватимуться установи освіти,
науки, культури, спорту, медицини. Повноваженнями громади
наділили, а фінансів не дали", –
резюмував Андрій Новак.
Підводячи підсумок, можна
сказати лише одно: уся суть
бюджетної політики влади зводиться до того, щоб здерти з
українців більше грошей. Щоб
встигнути їх розікрасти, поки
влада в їх руках.
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ООН: человек, тратящий на жизнеобеспечение и еду менее 5 долл. в день,
находится за чертой бедности.

Два полюса.
Зарисовки
с натуры

Алексей ГРАДОВ

Б

абушка, умоляющая в аптеке, чтобы ей отрезали от пластинки всего четыре
таблетки… Женщина, просящая базарную торговку налить ей 200 грамм молока… Пенсионеры, встающие спозаранку, чтобы успеть собрать бутылки и
выгрести самые "лакомые куски" из мусорных баков… Признаки удручающей бедности видны везде и всюду в современной Украине, и уже стали обыденностью. А в
это время "элита нации" буквально бесится с жиру и ворует миллионами.

ДВЕ СТОРОНЫ ФЕМИДЫ
Сегодня уже всем понятно, что так
называемая "борьба с коррупцией» в
Украине являет собой полную фикцию, и
проводится исключительно для втирания
очков нашим "зарубежным партнерам",
которые пока еще дают этому режиму
деньги. Возьмем лишь один факт: по недавней информации Национального
антикоррупционного бюро, на стадии
досудебного расследования у них находилось более 260 уголовных производства.
Совокупный размер предметов преступлений составляет более 82 млрд.грн. При
этом в 2015 г. борцы с коррупцией вернули
в госбюджет 100,1 тыс. грн., а в 2016 г. —
164,9 тысяч гривен. То есть, в плане материального возмещения коэффициент
полезного действия почти равен нулю, а о
том, чтобы кто-то получил реальный срок
– даже речь не идет.
С другой стороны можно вспомнить,
как в мае этого года Печерский райсуд
Киева приговорил многодетного отца из
села Капитановка к 2,4 годам тюрьмы за
кражу из магазина "Сильпо" 20 плиток
шоколада "Чайка" производства фабрики
Roshen. Сумма ущерба поистине колоссальная: 238 гривен. Как признался сам
"преступник", сладости он стащил для
того, чтобы угостить своих детей шоколадом.
Чуть раньше, в марте 2017-го житель
Запорожья получил 1,1 год тюрьмы за
кражу нескольких шоколадок президентской фирмы в супермаркетах "АТБ". Более
снисходительны оказались служители
Фемиды к уроженцу Краснограда Харьковской обл., который за аналогичную
кражу получил "всего" 3,5 года тюрьмы с
отсрочкой приговора на 3 года.
С одной стороны, воровать грешно, но с
другой — в современных украинских условиях сама жизнь зачастую подталкивает
людей к этому. Тем более, когда они видят,
что их более удачливые соотечественники
до нитки обворовывают страну и народ –
и им как с гуся вода.

НА ДНЕ
По оценкам социологов, за последние три года в
Украине наблюдается стремительное обнищание населения.
"Основными статьями экономии
сегодня являются
продукты питания
(65% опрошенных),
расходы на лечение и медицинские препараты (51%). На
коммунальных платежах экономят 52%
опрошенных, 50% экономят на организации своего досуга, и 57% на отдыхе.
В целом мы говорим, что сегодня 82%
экономят на том, что является статьями
первой необходимости", - говорит глава правления Украинского института
социальных исследований Ольга Балакирева.
В свою очередь, научный сотрудник отдела экономической социологии Института социологии НАН Украины Виталина
Буткалюк, считает, что реальный уровень
бедности на Украине составляет 90%.
По сведениям диетолога Галины Анохиной, "наше население давно находится в
состоянии скрытого голода. Из-за этого
мы можем потерять подростков и детей.
При таком скудном питании мы будем
иметь очень большие проблемы с их здоровьем, которые нельзя будет исправить".
Это подтверждают и данные ООН, согласно которым человек, тратящий на
жизнеобеспечение и еду менее 5 долл. в
день, находится за чертой бедности. Если
взять по курсу, то черта бедности проходит где-то на уровне 4000 гривен в месяц
на человека. В то же время прожиточный
минимум украинца на 2018 год в среднем
запланирован на уровне 1700 гривен, а
для пенсионера – 1373 гривны. Как заявил
представитель программы развития ООН
в Украине Нил Уокер, за чертой бедности

“За правду і справедливість”

в Украине живет более 60% населения.

ЗАКОН "О ТРЕХ ШОКОЛАДКАХ"
А пока многодетные отцы воруют в
магазинах шоколад и детские носки, а
пенсионеры роются в помойках и рыдают
у стоек аптек, «сильные мира сего» наслаждаются прелестями мировых курортов, роскошными автомобилями и французским шампанским.
Взять хотя бы гаранта наших прав,
который без всякой натяжки является
"владельцем заводов, газет, пароходов".
Согласно данным "Форбс", лишь за 2016
год Порошенко увеличил свое состояние
на 100 миллионов долларов (до $858 млн).
Помимо корпорации Roshen он владеет
Международным инвестиционным банком, является бенефициаром холдинга
"Укрпроминвест-Агро", имеет ряд активов в крахмальной, автомобильной, судостроительной и машиностроительной
отраслях. Вдобавок у олигарха есть несколько национальных и региональных
телерадиокомпаний.
Старший отпрыск клана Порошенко известен публике в качестве народного депутата Украины. Молодое же поколение
обучается в элитной английской школе
"Конкорд колледж". Говорят, что параллельно "первые дети страны" числятся в
лицее № 77 Киева, где им благополучно
"рисуют" оценки, пока они гуляют по английским лужайкам.
Не отстают от своего лидера и чиновники поменьше. Например, дочь нардепа
Ольги Богомолец Катерина учится медицине в венгерском Университете Земмельвейса, где семестр стоит 185–277 тыс.
грн. Отпрыски киевского мэра Виталия
Кличко "грызут науку" в Международной школе Гамбурга за 200 тыс. грн.
А реформа образования, которую сейчас протолкнули в
Украине – предназначена
для "быдла".
Учась
в
престижных
вузах, умеют "золотые
дети" и отдохнуть. Так,
дочь губернатора
Черниговской области Валерия Кулича
Анна в свои 20 лет успела посетить Лондон, ШриЛанку, Сан-Франциско, ЛосАнджелес, Рим, Нью-Йорк, и т. д. Номер
в одном из отелей Лондона, в котором
проживала путешественница, обходится
в 9 тыс. грн. В сутки.
Сын экс-главы антикорупционного комитета ГПУ Павла Жебривского побывал
в Монте-Карло, Барселоне, Франции,
Нью-Йорке, Каннах. В своем Instagramаккаунте он хвастается дорогими машинами и ужинами в ресторанах.
Не так давно по каналу "1+1" демонстрировались снимки шикарного миланского
отеля Excelsior hotel Gallia, (стоимость номера - 200 тыс. гривен), где отдыхала дочь
экс-начальника департамента ГАИ МВД
Украины полковника Александра Ершова. Казалось бы, откуда у милицейского
полковника такие доходы?
Этот список можно продолжать очень
долго - если ознакомиться с декларациями украинских "отцов нации", и порыться в
социальных сетях, где "тусуются" их детки,
то можно открыть немало любопытного.
Им точно красть шоколадки в магазинах
не придется. Как и отбывать сроки.
А пока на ворованные миллиарды
коррупционеры гуляют по парижам,
ограбленные ими украинцы греют нары
за мелкие кражи, экономят на еде и лекарствах, и ищут черную работу в Европе
и России.
Зато каждый из них, благодаря усилиям
Владимира Вятровича и прочих декоммунизаторов, отлично знает о голодоморе и
сталинском законе о "трех колосках". Но
если так пойдет и дальше, то вскоре придется принимать закон о "трех шоколадках".

РЕАЛІЇ
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НОВИНИ

ЗРОСТАННЯ
ТАРИФІВ
НЕ БУДЕ?
Підстав для підвищення ціни
на газ і житлово-комунальні послуги в опалювальному сезоні
2017-2018 рр. немає. Про це в
ефірі радіо ЕраFM сказав віцепрем'єр-міністр Павло Розенко.
"Ціна на газ у нас зафіксована в проекті державного бюджету на 2018 рік.
Вона залишилася на рівні цього року.
Зараз немає ніяких підстав говорити
про підвищення ціни на газ для населення. Так само немає підстав для зростання тарифів на житлово-комунальні
послуги", - сказав він.
Розенко вважає, що місцеві органи
влади повинні жорстко контролювати
підприємства, що надають людям послуги, щоб вони необгрунтовано не
підвищували ціни на житлово-комунальні послуги. Він також підкреслив,
що в меморандумі з МВФ немає ніяких
вимог відносно підвищення ціни на газ
для населення в цьому опалювальному
сезоні.

КОНФЛІКТ
ТАКИ Є
Конфлікт між президентом
України Петром Порошенком
і міністром внутрішніх справ
Арсеном Аваковим існує з моменту перемоги Порошенка на
президентських виборах в 2014
році, стверджує член парламентської фракції "Народного
фронту", радник глави МВС Антон Геращенко.
"Так, конфлікт існує з першого ж дня
обрання президентом України Петра
Порошенка", - заявив Геращенко в ефірі
телеканалу ICTV увечері в понеділок,
2 жовтня. Спочатку радник Авакова
намагався пояснити суть конфлікту
відмінністю в підходах "до питань забезпечення безпеки і проведення
кримінальних розслідувань", але потім
підтвердив, що йдеться, в першу чергу,
про суперництво за вплив на силові відомства.
"Президент хотів сконцентрувати
усю владу над правоохоронними органами у своїх руках. "Народний фронт" і
я особисто, і Арсен Аваков вважаємо,
що це дуже небезпечний прецедент", відмітив Геращенко.
В якості негативного прикладу
контролю президента над усіма правоохоронними органами і воєнізованими
формуваннями депутат привів систему
влади, встановлену Віктором Януковичем.
В той же час, глава парламентської
фракції "Блоку Петра Порошенко" Артур Герасимов завірив, що конфлікту
між президентом і главою МВС немає.
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“За правду і справедливість”

В Україні 1 жовтня відзначався День людей похилого віку

СВІДОК ІСТОРІЇ

ВЕТЕРАНСЬКИЙ СТАРІЙШИНА
Геннадій СНОЗ,
прес-секретар Черкаської
обласної Ради ветеранів

В

Україні 1 жовтня відзначався День людей похилого віку або День ветерана. Цього дня представники
Черкаської обласної Ради ветеранів відвідали Почесного
ветерана України, фронтовика, заслуженого геолога УРСР
Григорія ДУБОВСЬКОГО.
Коли в 2004 році при Черкаській обласній Раді ветеранів була
створена група Старійшин, до
неї увійшли найстарші та найавторитетніші члени організації:
Ф.А.Задорожній, М.В.Образцов,
С.М.Вансяцький, П.М.Бузницький,
О.Д.Бучацький. А очолити групу
доручили Григорію Степановичу
Дубовському.
На жаль, час бере своє, і сьогодні з цих людей залишився тільки наймолодший з них,
95-річний Дубовський.
Ось уже майже третину століття Григорій Степанович присвятив активній роботі у ветеранському русі. За ратні і трудові
подвиги нагороджений орденами та медалями Великої Вітчизняної війни, знаком «Відмінник
розвідки надр СРСР», удостоєний звання «Заслужений геолог
УРСР».

НА ВІЙНІ, ЯК НА ВІЙНІ
Григорій Степанович потрапив
на фронт 1943 року. Був артилеристом – служив у 373-й Миргородській стрілецькій дивізії, 931му артилерійському полку. Брав
участь у звільненні Черкас, боях
за Смілу, Городище, в КорсуньШевченківській битві. Далі його
бойовий шлях проліг у ПівденноЗахідному напрямку – Молдова,
Румунія, участь у Ясо-Кишинівській операції.
– З Румунії нас перекинули
в Польщу, на Сандомирський
плацдарм. Потім рухались в напрямку Німеччини, а далі – на
Чехословаччину. Перемогу зустріли під Прагою. Про капітуляцію Німеччини дізнались тільки
13 травня, тому що проводили
ліквідацію німецьких озброєних
угрупувань в лісах під Прагою, –

Голова Черкаської обласної Ради ветеранів
Володимир Веретільник і Григорій Дубовський
розповідає Григорій Дубовський.
Серед епізодів Великої Вітчизняної, про які залишились
найяскравіші спогади – невдале
форсування Дніпра в районі рафінадного заводу осінню 1943
року при визволенні Черкас,
форсування Одера зимою 1945
року, де Григорія Степановича
було поранено і де він був нагороджений медаллю «За відвагу».
– Але самі тяжкі бої, що залишилися в пам’яті – битва за Дніпро і визволення Черкас. Адже
німці розраховували, що «зачепившись» за так званий «Східний вал» зупинять наші війська.
І оборона ворога заслуговувала
на повагу – і сама переправа, і
вступ до Черкас відбувалися в
умовах кровопролитних, жорстоких боїв, які дуже тяжко з чимось порівнювати. Я служив у гаубичній артилерії, яка по суті не
повинна входити у пряме бойове
зіткнення з ворогом, але тут так
усе перемішалось, що нам часто
доводилось викочувати гармати
і бити по німцям прямою наводкою, – згадує співрозмовник.
– Як подекуди переплітаються
долі людей! Почесний громадянин міст Миргорода, Сміли,
Городища, Синжерей (Молдова) і м.Черкаси Іван Денисович
Шастун був командиром батареї

гаубиць артполка, у якому я служив, а зустрілись і познайомились ми з ним уже через багато
років після війни, під час роботи
у ветеранській організації, – розповідає ветеран. «На війні, як на
війні» – лаконічно говорить він
про бойове минуле.
Після демобілізації в 1946 р.
Григорій Степанович брав участь
у відбудові народно-господарського комплексу, майже дощенту знищеного фашистами,
закінчив Новочеркаський геолого-розвідувальний інститут.
Працював на Півночі, на Далекому Сході, в Індонезії. У Григорія
Дубовського 22 роки «польового
стажу» – таким терміном геологи позначають, скільки часу
спеціаліст-розвідник провів безпосередньо у пошуках корисних
копалин. А взагалі розвідці земних надр він присвятив біля 30
років!

ЗАСЛУЖЕНИЙ ГЕОЛОГ
Про геологів у Радянському
Союзі складали пісні, знімали кінофільми. Представників
цієї мужньої професії називали
«справжніми романтиками». Це
відповідало істині – геологам
платили, як і представникам інших професій, а працювати доводилось в самих тяжких умо-

вах, часом ризикуючи життям.
Григорій Степанович ніколи не
забуде свою першу експедицію
на Далекому Сході.
– Тоді потрібно було проникнути в район, який був недоступний
у літню пору. Тому відправились
по ще нерозталому річковому
льоду. А коли добрались до місця
призначення, обімліли: ведмеді
розтягнули запаси їжі з коморилабазу, заздалегідь влаштованої
на деревах. Звірі навіть порозсипали сіль – перевіряли, чи немає
там чого-небудь їстівного. Нам
довелось добувати їжу полюванням і рибалкою, а сіль – з солончакових грунтів, які розшукували
по звіриним слідам, – розповідає
Григорій Дубовський.
Одного разу всі члени експедиції загинули від небезпечної хвороби, яка переноситься кліщем.
Григорій Степанович залишився
живим один. Його, тяжкохворого, врятував командуючий Далекосхідним військовим округом
Р.Малиновський, відправивши
на літаку до Москви.
В Індонезії, на острові Ява, йому
з напарником довелось навіть
спускатися в кратер діючого вулкану Брома. Геологам потрібно було
взяти проби з жерла вулкану для
досліджень структури залягання
гірських порід. Сірчані випари, не-

стерпний жар… Про цей спуск потім ще довго нагадували обпалені
гарячим газом легені.
В 1969 р. Григорія Дубовського
було призначено начальником
Південноукраїнської
геологічної експедиції, центральна база
якої знаходилась в Черкасах.
Експедиція була відстаючою, а
при його керівництві невдовзі
отримала Перехідний Червоний
Прапор. Талановитий керівник і
співробітники експедиції провели величезну роботу для розвитку сировинної бази та економіки Черкаської області і України.
Це було відмічено в грамоті ДП
«Ценрукргеології» (сьогодні –
НАК «Надра України») «За вагомий внесок в розвиток мінерально-сировинної бази України»,
якою було нагороджено Григорія
Степановича. В 2008 р. експедиція відмічала 60-річчя з дня створення і він був почесним гостем
на святі.
– Сьогодні достатньо взяти
карту з нанесеними на ній символами, щоб побачити місця залягання корисних копалин: тут
– камінь, тут – пісок, а тут – підземні води… А за їх розвідкою лежить титанічна робота геологів,
– з гордістю говорить Григорій
Дубовський.
Багато досліджень, у яких він
брав участь, носили закритий
характер. Наприклад, місцезнаходження сірки в Індонезії, урану
на Кіровоградщині.
За успішну роботу Григорій
Степанович був нагороджений
знаком «Відмінник розвідки
надр СРСР» і удостоєний звання
«Заслужений геолог УРСР».
Не дивлячись на поважний вік,
Григорій Дубовський продовжує
брати активну участь в громадському житті, за що нагороджений грамотами облдержадміністрації, облради, міськради,
УМВС України у Черкаській області.
По стопах батька пішов і син
Валерій – з геодезичними партіями об’їздив увесь неозорий СРСР,
працював у самих віддалених
куточках Сибіру, Далекого Сходу, займав ряд керівних посад на
крупних підприємствах Росії, які
нараховували до 120 тис. працюючих.

РЯДОК З FACEBOOK

ТУАЛЕТИ ГРОЙСМАНА І УПРАВЛІННЯ КРАЇНОЮ
Віктор АНДРУСІВ,
виконавчий директор Українського
інституту майбутнього, "Хвиля"
Пересічний українець має дуже мало
уявлення про державне управління
в Україні. Якщо бути чесним, то немає взагалі. Тож сьогодні був чудовий
кейс, щоб пояснити як це виглядає в
нашій реальності.
Сьогодні одним з питань порядку денного Гройсмана були туалети на КПВВ. Так, все
вірно. Хоча є міністр, губернатор, голова
району, прикордонна служба — а питанням
туалету займався цілий прем’єр-міністр. Ці
туалети можуть стати символом державного управління в Україні. І ось чому.
Коли я приїхав на роботу в Донецьку область питання КПВВ стояло дуже гостро. Окрім
відсутності будь-яких людських умов, там ще
панувала зневага до людей і корупція. Міжнародні організації просто волали про цю
проблему. Цю проблему значно краще уявити, якщо сказати, що КПВВ перетинали тисячі

людей вдень. Голова ВЦА зібрав на нараду всіх
причетних (прикордонників, район, цимік),
після чого радикально доручив негайно вирішити це питання. Не менш грізно, ніж це зробив Гройсман сьогодні. І це був червень 2015…
А далі почалося. Прикордонники відмовились встановлювати туалети та створювати умови, оскільки це не передбачено
їхніми бюджетами. Область не могла нічого
зробити, оскільки потрібно було виділити
землю. Район (Артемівський) погодився
виділити землю, але через конфлікти між
радою і головою — питання застрягло. Далі
було не зрозуміло, хто заплатить за будівництво, хто буде оплачувати обслуговування тощо. З’явилась ідея створити чергове
комунальне підприємство, але знову порядок виділення та забезпечення його коштами був не зрозумілий. В результаті все
завершилось тим чим завершиться і цього
разу: міжнародні організації поставили біотуалети, силами місцевих зробили вигрібні
ями. А нормальних туалетів як не було так і
немає сьогодні.

В цій історії є кілька дуже сумних для нас
висновків.
1. Коли прем’єр — міністр розглядає питання туалетів, то уявіть який безкінечний
перелік дурниць він розглядає взагалі. Яке
управління, стратегічне бачення, реалізація
програм можливі в таких умовах?
2. Система управління країни заснована
на принципі — головне щоб не «я». Це і є
основою безкінечного футболу між відомствами.
3. Людина, її гідність, взагалі не стоять в
увазі управлінців. Замість того щоб обуритись фактами такого приниження людей,
всі думають тільки про документи і відповідальність,
4. Всі ці «доручити», «взяти під особистий
контроль», «особисто перевірю» — нічого
не коштують. Це просто пусті слова, як правило безсилих управлінців.
PS. Про цей кейс треба подумати ще всім
«новим» політикам, які думають, що прийдуть до влади і грізно будуть доручати вирішувати проблеми.

ВОНИ
НЕ ІДІОТИ, НІ
Іван БОКИЙ
Мене довгий час дивували Гройсман і компанія, коли вони називали явно завищені, і то
в рази, тарифи на газ і електроенергію ринковими. Ринкові без ринку - де таке видано?
Впору було назвати їх невігласами. Аж ось пан
Коболєв пояснив, що він і гройсмани називають ринковими тарифи, які склалися на Заході
і які МВФ і США безцеремонно нав'язують нам.
Ось де собаку зарито! Нічого, що у нас зарплати і пенсії злидарські, а плати, як у багатій Європі. Нічого, що в нас дешевий газ, а плати, як
за марсіанський. Нема чим платити - є субсидії
з ваших же податків, їх перерахують зразу ж
енергобаронам і в пельку чинам з захмарними
зарплатами. Все це можна було б назвати сюрреалізмом, але це жорстока реальність України, де при владі мародери і маріонетки МВФ.
Вони не ідіоти, ні. Вони банальні грабіжники,
які набивають собі калитки на народних, ними
ж організованих злиднях. Підлота полягає в
тому, що вони цей розбій називають реформами.
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ДОМАШНІЙ КЛУБ

Каждому кустарнику и фруктовому дереву нужен свой уход

ВКУСНО!

ДАЧНИКИ СОВЕТУЮТ

Как помочь растениям пережить холода

Ч

воза содержится азот, который стимулирует рост растений. За зиму его компоненты
превращаются в легко усваиваемую форму для корней растений. Садоводы рекомендуют подкармливать смородину
хлористым калием (30 г) и суперфосфатом
(100 г). Традиционный способ подкормки:
вырыть канавки вокруг куста смородины
глубиной до 40 сантиметров и засыпать
в них удобрения. Подсыпка должна быть
слоем от 10 сантиметров.
КЛУБНИКА. В сентябре садоводы рекомендуют удалять усики и старые, больные
листья с кустов ягоды. Оставлять следует
только верхушечную почку основного побега. Там находятся зачатки цветоноса с
цветками и молодыми листиками. Советуют опрыскивать клубнику препаратами
для уничтожения грибков, земляничного
клеща, долгоносика и мучнистой росы.
От пятнистостей и чёрной гнили можно
использовать однопроцентный раствор
бордосской жидкости. Специалисты отмечают, удобрение с азотом использовать
нельзя. Исключение – раствор мочевины,
который на начальной стадии уничтожает грибковые болезни. Удобрение хорошо измельчают, перемешивают и вносят
вдоль рядов кустов ягоды. При подкормке,
если погода сухая, кусты клубники необходимо поливать: до двух вёдер воды на
каждый квадратный метр. Основной уход
за клубникой осенью – поддержка рыхлой
почвы в рядах и междурядьях кустарников и удаление появляющихся сорняков.
МАЛИНА. Малина – культура крепкая,
выносливая и стойкая ко многим капризам
погоды, говорят садоводы. Чтобы малина
хорошо плодоносила и была защищена от
вредителей, её нужно правильно «кормить».
После сбора урожая дачники обрезают лиш-

тобы следующий сезон на даче
был с урожаем, необходимо позаботиться о растениях. Осенью
принято обрабатывать их от патогенной микрофлоры, опрыскивать биопрепаратами или бордосской жидкостью,
обрезать лишние ветви и поливать. Но
каждому кустарнику и фруктовому дереву нужен свой уход.

СМОРОДИНА. Кроме сорта черной и
красной ягоды, есть ещё белая и золотистая. Всего их можно насчитать до 200
видов. Расти на одном месте без пересадки растение может до 15 лет. Чтобы на
следующий год собрать хороший урожай,
вокруг кустов смородины перекапывают
землю, вносят подкормки и поливают.
После ягоде уже не требуется частый и
обильный полив. Из-за избытка влаги растение может плохо перенести зимовку. У
кустов смородины необходимо удалять
старые и поврежденные ветки, корневую
поросль и плохо плодоносившие побеги,
т.к. из-за большого количества побегов
размер ягоды может уменьшиться.
С наступлением холодов, когда побеги
перестают расти, садоводы вносят в землю свежий навоз. Так ягода сохраняет свои
полезные свойства. В составе свежего на-

ние приросты, остальные делают короче
примерно на четверть, чтобы малина кустилась. Побеги, принёсшие плоды, вырезают
под корень. Некоторые садоводы их немного раскапывают, вынимают и посыпают
участок свежей землёй. Зеленые побеги
также можно удалить, так как они не успеют
вызреть и могут просто замёрзнуть. Поливать кусты малины осенью следует реже и
меньше, чтобы побеги одревеснели и не подмерзли. Если на улице сухая погода и нет
мороза, кусты поливают через день – ведро
воды на квадратный метр. В последний раз
дачники рекомендуют поливать малину, когда начнётся сезон дождей или подмёрзнет
почва. С наступлением холодных дней в
завершении нужно вылить по два-три ведра на квадратный метр малинника. Осенью, если грунт бедный, советуют вносить
сульфат калия – по одной чайной ложке на
квадратный метр почвы куста малины. Если
же земля на участке чернозёмная, рыхлая,
плодородная, легко пропускает воздух и
влагу, то дополнительные удобрения ей
не нужны. Переизбыток может привести к
снижению иммунитета растения и развитию болезней. А вот укрепят «иммунитет»
малины и повысят её устойчивость к холодам микроэлементы. Возьмите три грамма
сульфата цинка и пять граммов сульфата
марганца на квадратный метр почвы. С наступлением лёгких морозных дней нужно
обработать малину бордосской жидкостью.
В середине осени из-под малинников необходимо убрать мусор, сжечь все сломанные
ветки, гнилую ягоду и листочки. Зола послужит хорошим удобрением, так как содержит
5% калия. В этот период можно повторно
обработать кусты малины снизу и до верху
бордосской жидкостью, что защитит растение от тли или паутинного клеща.
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
3. Фехтовальщик-"мушкетер". 9. Параметр, характеризующий вместимость. 10. Автоманевр для уверенных. 11. Небольшая порция прозы. 12. Орел с точки зрения нумизмата.
14. Навороченный гвоздь. 15. Музыкальная восьмерка. 17. Собака, разновидность терьера. 20. Эмоциональная дискуссия с использованием рук и ног. 23. Этот турецкий город
прославился козами и кошками. 25. Птица, способная бегать под водой по дну. 26. Какое
слово напоминает о недолговечности человеческой жизни? 27. Валюта с видами Фудзиямы. 28. Слегка наметившаяся пещера. 29. Подходящий гриб для жульена. 31. Орлиный
вокал. 32. На какой валюте изображены два мелькартовых столба, перевитых лентой? 33.
Античная Пифия как служительница Аполлона. 36. Отклик на привет. 37. "Недеятельный"
среди газов. 40. Спутанные пряди волос. 42. Хлебобулочная приманка. 43. Сияние отраженного света. 44. Самая наглядная деталь в измерительном приборе. 45. Именно на
него гонят икоту. 46. Баловство.
По вертикали:
1. Осенью 1960 года одна итальянская фирма сделала весьма эффективную рекламу,
использовав увеличенное фото Хрущева, а что выпускала эта фирма? 2. Любимое место
целлюлита. 4. Предок на три колена назад. 5. Движение, которое может иметь политический подтекст. 6. "Пресс" для теста. 7. Название игры серсо в буквальном переводе с
французского. 8. Натуральный обман, который очень нравится обманутым. 13. Все, что
нажито непосильным трудом. 14. Ноль баллов по шкале Бофорта. 16. Переведите на латынь "перемещаю, перевожу". 17. Очень сдержанная девушка. 18. Подготовление поверхности катка. 19. Бритоголовый громила. 21. Геометрическая сущность пружины. 22. Черный леопард. 24. Московская улица, на которой любителям быстрой езды делать нечего.
25. Отстранение от участия. 29. Какую часть одежды англичане называют "короткой"? 30.
Облупленная часть башмака. 33. Требование красоты. 34. Неполадки в шарнирных соединениях человеческого тела. 35. Место для зубов в голодное время. 36. Байкальская
рыба. 38. Парикмахерский способ постановки волос дыбом. 39. Ловушка энтомолога. 41.
Новая валюта Старого Света.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
3. Шпажист. 9. Объем. 10. Обгон. 11. Рассказ.
12. Аверс. 14. Шуруп. 15. Октет. 17. Скотч.
20. Драка. 23. Анкара. 25. Оляпка. 26. Бренность. 27. Иена. 28. Грот. 29. Шампи-ньон.
31. Клекот. 32. Доллар. 33. Жрица. 36. Ответ.
37. Аргон. 40. Космы. 42. Калач. 43. Отсверк.
44. Шкала. 45. Федот. 46. Шалость.
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По вертикали:
1. Обувь. 2. Бедро. 4. Прадед. 5. Жест. 6. Скалка.
7. Обруч. 8. Фокус. 13. Скарб. 14. Штиль.
16. Транспорт. 17. Скромница. 18. Заливка.
19. Скинхед. 21. Спираль. 22. Пантера.
24. Арбат. 25. Отвод. 29. Шорты. 30. Носок.
33. Жертва. 34. Артрит. 35. Полка. 36. Омуль.
38. Начес. 39. Сачок. 41. Евро.

КРОССВОРД
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БАБУШКИНА АПТЕКА

ЧЕМ ПОЛЕЗНО САЛО

В

ста граммах этого
продукта содержится
около 750-ти калорий,
поэтому те, кто придерживается диеты, должны быть
осторожны с его употреблением. Впрочем, усвояемость
его такова, что умеренное
присутствие его в рационе
не сильно портит фигуру, а
для организма несёт несомненную пользу.
Ведь сало содержит в себе
в оптимальном количестве
такой химический элемент,
как селен, необходимый че-

ловеческому организму, которого мало или совсем нет
в других продуктах питания;
длинный перечень витаминов

7

также способствует насыщению человека жизненно необходимыми питательными
веществами. Жирные кислоты способствуют выведению
токсинов из организма, даже
радионуклидов, при этом продукт сам не подвергается воздействию радиации.
Свиное сало прекрасно
чистит печень, жёлчные протоки, выводя лишнюю жёлчь,
повышает иммунитет, служит
в какой-то мере профилактическим средством против
онкологических заболеваний.
В нём есть даже некие анестезирующие свойства: им можно успокоить разболевшийся
зуб, положив на воспалённое

место кусочек сала, или снять
боль с суставов, привязав к
колену или локтю, плечу охлаждённое сало, укутав затем
это место шерстяным платком,
шарфом.
Топлёное сало может послужить отличным косметическим средством (наши предки
довольно активно в этом преуспевали), если вы проявите
изобретательность или поднимите соответствующую литературу. Ежедневная норма,
рекомендованная
врачами,
– 25-40 г продукта. Особенно
полезен продукт тем, у кого
есть проблемы с сердцем.
Введите в свой рацион свиное сало и будьте здоровы!

СВИННЫЕ РУЛЕТИКИ
С НАЧИНКОЙ
Ингредиенты: 5 кусочков свиной отбивной, 1 головка лука, 1 морковь, 1 болгарский перец, 1 пучок петрушки, сушеные восточные специи,
соль, перец, растительное масло для
обжаривания
Приготовление:
Морковь натереть на терке, лук и
болгарский перец мелко нарезать.
На растительном масле обжарить
лук и морковь, добавить болгарский
перец, соль, специи, немного обжарить все вместе, добавить мелкорубленую петрушку.
Мясо вымыть, просушить.
Каждый кусочек свинины посолить,
поперчить и отбить.
На мясо сверху выложить начинку
и скрутить рулетом.
Форму для запекания слегка смазать растительным маслом, выложить
рулетики из свинины. Если осталась
начинка, ее тоже можно добавить. Накрыть форму для запекания фольгой
и поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.
Затем фольгу снять и запекать рулетики из свинины еще 15-20 минут.
Начинку можно использовать любую на Ваш вкус. Рулетики получаются очень вкусными и сочными.

ПЕЧЕНОЧНОМОРКОВНЫЙ ТОРТ
Ингредиенты 10 порций: П е чень говяжья-1 кг, яйцо куриное - 3
штуки, мука пшеничная -350 г, молоко-500 мл, лук 2 штуки, морковь - 2
штуки, майонез-1 уп. , перец черный
молотый и соль - по вкусу
Приготовление:
Печень прокрутите на мясорубке (в
комбайне), чтобы получился фарш. Добавляем в него яйца, молоко, соль, перец и муку. После каждого ингредиента
тщательно перемешиваем. Консистенция должна получиться как на блины
— текучая.
На хорошо разогретую сковородку (предварительно смазанную растительным маслом) половником выливаем печенку. Процесс тот же, что
и при выпекании блинов. Делаем
коржи — в идеале толщина коржа не
должна быть больше 5 мм. Хотя и в
противном случае будет вкусно.
Лук нарезаем тонкими(!) полукольцами (или четвертинками, если
луковица большая), морковь трем
на крупной терке. Количество лука и
моркови я указываю на глаз. Чтобы
перестраховаться, можно изначально пожарить большее количество,
чтобы точно хватило на начинку.
На отдельной сковородке пассеруем лук с морковью.
Формируем торт. Для этого на тарелку кладем корж, на него тонкий
слой майонеза, сверху — тонким слоем лук с морковью, следующий корж,
и так далее. Если коржей много, для
удобства сделайте два тортика, пусть
не очень высоких, но их будет удобно
резать. Или сократите вдвое количество нужных ингредиентов.
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8 Х-ФАЙЛИ
Неизвестная история
человечества
“За правду і справедливість”

Достоверный факт: многие открытия, сделанные в Египте,
не предавались огласке и были скрыты от общественности

Источник: ancient-code.com

У

Древнего Египта – одна из самых невероятных историй на планете. И это касается не только удивительных архитектурных достижений древних египтян,
но и невообразимых знаний в различных областях науки – той впечатляющей
особенности, которой могут похвастаться очень немногие древние цивилизации
Земли. Пирамиды Гизы и огромный, величественный Сфинкс – не единственные
тайны, окружающие эту цивилизацию. В книге «Загадка Сфинкса. Послание хранителей цивилизации» Грэм Хэнкок и Роберт Бьювел утверждают, что египетское
правительство совместно с американскими археологами заблокировало исследования под Сфинксом с целью предотвратить любое подземное вмешательство и
ограничить доступ к информации, которая там содержится, т.к. эти таинственные
подземелья заполнены древними текстами, которые смогли бы собрать воедино
пазл под названием «Неизвестная история человечества».

ЭХНАТОН: ИНОПЛАНЕТНЫЙ
ФАРАОН ДРЕВНЕГО ЕГИПТА?
В список загадок можно включить правителей, среди которых особое место
занимает Эхнатон, известный до пятого
года своего правления как Аменхотеп
IV, был фараоном XVIII династии Египта,
который правил в течение 17 лет. Он был
отцом Тутанхамона, одного из самых известных древнеегипетских царей. Многие
считают Эхнатона одним из величайших и
влиятельнейших религиозных реформаторов. Шутка ли – первый монотеист за
всю историю Земли; предтеча Авраама,
Исаака, Иакова и Мухаммеда – пророков,
которые поклонялись одному Богу. До
Эхнатона страной управляли множество
странных фараонов. Одним из наиболее
важных древних текстов, которые могут
подробнее рассказать нам об этом периоде истории, является туринский папирус,
в котором перечислены все фараоны,
царствовавшие в Древнем Египте. Он содержит списки не только «официальных»,
исторических, но и мифических лиц – божеств или богов, которые пришли с небес
и правили на этих землях до появления
первого «смертного» фараона, родословная которого уходит корнями вглубь
веков на целых 13 тысяч лет. До сих пор
остаётся загадкой, почему большинство
учёных считают этот древний текст чистой воды выдумкой и почему большинство его деталей пропущены или исключены из учебников истории. «Создаётся
такое впечатление, будто у них вовсе не
было предков или периодов развития и
что они все появились буквально за одну
ночь», – утверждает английский египтолог Тоби Уилкинсон.
Палермский камень содержит другой
древний текст, где упоминаются мистические правители додинастического периода. Эта стела рассказывает о древнеегипетском боге Горе и предполагает, что
это реальное лицо и тысячи лет назад он
царствовал в Древнем Египте. Также говорится, что другой египетский бог, Тот,
правил землями с 8670 до 7100 г. до н.э.
Следует отметить тот интересный факт,
что древнеегипетский верховный жрец
Манефон, имевший доступ к Александрийской библиотеке, написал для фараона историю Древнего Египта в тридцати
томах. Так вот, там содержатся ссылки
на божественных существ, которые царствовали в стране до фараонов. Согласно
древнеегипетской мифологии, Эхнатон
ведёт своё происхождение от богов, которые прибыли на Землю во время эры
Зеп-Тепи, и по сей день люди верят, что
этот фараон пришёл на нашу планету со
звёзд. Как написано в текстах пирамид,

был такой период, когда боги упорядочили первозданный хаос и начали править
планетой. Это и есть то самое Первое Время или «Зеп-Тепи». Многие исследователи
считают, что древнеегипетская цивилизация возникла в 36 900 году до н.э., когда
землями правили боги, спустившиеся с
небес, и Эхнатон был одним из них. Фараон-еретик, он показал Египту совершенно
иную религиозную жизнь, в которой не
было места многобожию: «Существует
только один Бог, и он – мой отец. Я могу
прийти к нему и днём и ночью».
Став фараоном, он приказал уничтожить все изображения предыдущих богов. Эхнатон разрешил лишь один символ
– изображение круга с солнечной змеёй
и множеством устремлённых вниз лучей
с кистями человеческих рук на концах.
Бог Атон или «Солнечный диск», как его
ещё называли в древних текстах, также
упоминается в сказании Синухе – древнеегипетском рассказе, действие которого
происходит во времена 12-й династии.
Умерший царь в этом произведении вознёсся на небеса и, соединившись с солнечным диском, стал таким же божеством,
как и его создатель. По аналогии, термин
«серебряный Атон» иногда использовался как синоним Луны. Во времена правления Аменхотепа III солнечный Атон изображался как человек с головой сокола,
увенчанной солнечным кругом, и был
очень похож на Ра. Не менее загадочным

ГАЗЕТА ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН
№ 40 (44)
4 жовтня 2017 року
Матеріали друкуються
мовою оригіналу

Засновник: Політична партія
"Олександра Мороза "За правду і справедливість"
Видається: з грудня 2016 року
Видавець: Політична партія
"Олександра Мороза "За правду і справедливість"
Поштова адреса: 18002, м. Черкаси, вул. Волкова, 101 к. 62
E-mail: np@uch.net
Телефон редакції: 0472-720-001

был внешний облик, строение тела самого Эхнатона. Это послужило пищей для
всевозможных теорий о том, что фараон
был не простым смертным, а пришельцем
с небес, последним инопланетным царём.
Необычная форма головы, удлинённый
череп, длинная шея, глубоко посаженные
глаза, широкие бёдра, длинные пальцы,
коленные суставы, которые могли выворачиваться назад, большой живот, какой
бывает только у беременных, и грудь как
у женщины – список можно продолжать
почти до бесконечности.
Больше всего удивляет вытянутый череп – эту особенность мы видим на всех
его изображениях и статуях. Тело фараона представляло собой нечто среднее
между мужчиной и женщиной. Это было,
по меньшей мере, странным, так как все
остальные фараоны изображались сильными, величественными фигурами. В отличие от них, Эхнатон казался слабым
существом с несоразмерно вытянутой головой. Более того, жена фараона, Нефер-

тити, изображалась с такой же формой
черепа. Была ли это некая генетическая
аномалия, вследствие которой их головы и тела стали непропорциональными?
А может, Эхнатон имел неземное происхождение.

ЗАГАДКА СФИНКСА
Великий Сфинкс в Гизе – без сомнения,
один из самых загадочных древних памятников на планете. Этот удивительный
образец древней архитектуры остается
одним из тех немногих артефактов, тайну
которого учёные пытаются разгадать на
протяжении многих лет. Статуя 73 метра
длиной и 21 метр высотой является рекордсменом как самая большая монументальная скульптура планеты.
Считается, что Большой Сфинкс был обнаружен в 1817 году, тогда он был занесён
песком по самые плечи. Вскоре под руководством археолога Джованни Батиста
Кавилья были проведены раскопки, в результате которых удалось полностью освободить от песка грудь статуи. И только
через много десятилетий, в 1925 году, во
время археологической экспедиции Эмиля
Бареза весь Сфинкс был полностью очищен от песчаных наносов. Многие исследователи полагают, что Сфинкс является
не полным памятником. После какого-то
количества открытий учёные стали считать, что он первоначально был предназначен для чего-то большего, неизвестного
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нам сегодня. Исследователей озадачили
не только невероятные размеры и таинственная красота. Учёные не имеют ни малейшего представления о том, кто воздвиг
этот величественный памятник. Этот факт
– отсутствие каких-либо сведений – добавляет ещё больше загадочности величавому монументу, вокруг которого и так
ведутся различные споры. Бесчисленные
околонаучные спекуляции связывают его
появление с исчезнувшими цивилизациями и инопланетными существами. Некоторые учёные, такие как Марк Ленер и Грэхем Хэнкок, указывают на связь Большого
Сфинкса, пирамид плато Гиза и реки Нил с
созвездиями Льва, Ориона и нашей галактикой Млечный Путь.
Но самая большая загадка таится не
на поверхности, а под Сфинксом. Многие исследователи давно предположили
существование подземных ходов и камер. Считается, что прямо под древним
памятником расположено хранилище доисторических летописей – Зал Записей.
Говорят, что в этом архиве хранится ключ
к пониманию нашей цивилизации и реальной истории человечества. Из мифологии
известно, что библиотека находится гдето в Египте, и многие сходятся в едином
мнении – она под Сфинксом. Записанные
в древних папирусных свитках, в Зале Записей хранятся знания древних египтян.
В частности, рассказана история и даны
точные географические координаты затерянного континента Атлантида. По значимости этот архив можно сравнить разве
что с Великой Александрийской библиотекой и её древнегреческими рукописями.
Одни полагают, что Зал Записей построили
египтяне, другие считают его создателями
гораздо более древнюю цивилизацию. Любопытно, что существует несколько чрезвычайно редких старых фото, на которых
изображены многочисленные входы в загадочный памятник. Считается, что они ведут в коридоры под Сфинксом, заканчивающиеся огромными камерами. На редких
снимках видно много странных деталей,
которые были замаскированы во время
более поздних реставрационных работ.
На некоторых фото – огромная трещина
над бёдрами, которая, как многие считают,
ведёт к погребальной камере. Согласно
secrethistoy.wikia.com, есть документальные свидетельства существования большого прямоугольного входа в верхней
части задних лап. Этот вход размером примерно 120 на 60 сантиметров упоминается
в отчётах многих путешественников, побывавших возле Сфинкса. Предполагают,
что шахта ведёт к погребальной камере,
и построена она была во времена фараонов. Даже тогда к ней могли иметь доступ
лишь несколько человек. Хорошо известен
тот факт, что многие открытия, сделанные в Египте, не предавались огласке и
были скрыты от общественности самым
тщательным образом. Многие раскопки
были приостановлены египетским правительством из соображений «национальной безопасности». Один из самых ярких
примеров – подземный лабиринт, обнаруженный в 2008 году группой бельгийских
и египетских исследователей. Громкое открытие пытались тщательно скрыть. Результаты экспедиции были опубликованы
в том же 2008 году в научном журнале
NRIAG, а результаты самого исследования
были представлены в публичной лекции
в университете Гента, на которой присутствовали бельгийские СМИ. Вскоре после
этого проект поспешно закрыли, потому
что генеральный секретарь Высшего египетского совета по древностям запретил
обмен информацией об этом открытии
из соображений национальной безопасности.
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