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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

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.

То чи підвищуватиметься комуналка в цьому
опалювальному сезоні?

З деяких пір початок кожного нового опалювального сезону став сприйматися простими
українцями не інакше, як "чорна смуга", а то і справжнє стихійне лихо. Це і не дивно – адже
тепер, аж до травня, за комуналку треба буде віддавати значну (можливо – велику) частину
сімейного бюджету, обмежуючи себе в найнеобхіднішому. І традиційне питання, над яким
зараз сушать голови мільйони українців: чи підвищуватимуть і без того грабіжницькі
тарифи? Спробуємо розібратися.

СТОР. 4
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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).

ТАРИФИ:
ВІДТЕРМІНУВАННЯ
ВИРОКУ

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.

e-mail: np@uch.net,

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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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!

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.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА:
ЯД В БЛЕСТЯЩЕЙ УПАКОВКЕ
3 октября Верховная рада 288 голосами все-таки
утвердила драконовскую пенсионную реформу, против которой, согласно опросам, выступало подавляющее большинство населения страны. Президент
Порошенко цинично поздравил украинцев с этим
«достижением», назвав незначительные подачки
нынешним пенсионерам и беспрецедентное ужесточение условий выхода на пенсию для будущих поколений – «долгожданным» для украинцев событием.

КРАСИВЫЙ ФАНТИК
По сути, повышение пенсий с 1 октября – это единственный
позитив, который содержится в этой реформе. Если его
оттуда изъять, то в реформе останутся лишь драконовские
и антисоциальные положения, многие из которых противоречат Конституции (которая, как известно, запрещает ухудшать имеющийся уровень социально-экономических прав и
свобод). По мнению экспертов, именно повышение пенсий
стало той «блестящей упаковкой», которая скрыла основное
содержание антиреформы и позволила властям ее представить, как «достижение».
Итак, у многих пенсионеров действительно возрастут пенсии. Например, минимальная пенсия, которую
повысят задним числом с 1 октября, должна составить
1452 гривны – на 140 гривен больше, чем сейчас.
Несомненный позитив и в том, что сразу на 45% повысят
выплаты лицам, у которых нет необходимого стажа и лицам, не имеющим права на пенсию – с 949 до 1373 грн.
Таких в стране – уже сейчас около миллиона человек.
Также отменили уменьшение пенсий для работающих пенсионеров на 15%. Таких людей в Украине
насчитывается более 600 тысяч.
Но самая главная фишка "реформы" – это осовременивание пенсий. Данная норма была взята в качестве тяжелой
артиллерии для любых эфиров и заявлений власти на эту
тему. Судя по последним заявлениям чиновников, осовременивание позволит повысить выплаты 9 или 10 миллионам пенсионеров (из 12 млн) на сумму от 200 до 1000 и
более гривен. В среднем повышение составит 700 гривен.
Попутно заметим, что совсем недавно власти называли
несколько иные цифры: осовременить предполагалось пенсии для 5,6 млн пенсионеров на сумму от 50 до 1000 и более гривен, а средний размер повышения назывался в 200
гривен. Чем вызван неожиданный приступ щедрости, пока
неизвестно, но есть предположения, что реформаторы просто соврали: чтобы "фантик" выглядел покрасивее и поярче,
и реформу легче было продавить в парламенте.
При этом практически все эксперты утверждают, что
для повышения и осовременивания пенсий проводить
реформу совсем не обязательно – для этого достаточно
обычной подписи премьер-министра под постановлением Кабмина, а также соответствующей строки в бюджете.
"Осовременивание пенсий можно было бы провести
простым постановлением Кабмина. Поднять, пересчитать,
– это не проблема. То, что мы видим сейчас с небольшим поднятием пенсий – это пиар-замануха, при помощи которой
правительство хочет "втюхать" обществу антисоциальную
пенсионную реформу с повышением пенсионного возраста",
– объяснил экономист Александр Охрименко.
Но самый главный обман заключается в том, что по
подсчетам экспертов, если бы правительство просто
выполняло закон об индексации пенсий на уровень инфляции, то уже сейчас пенсии стартовали бы от 2,5 тысяч
грн (минималка) и выше. Это все равно, как если бы вас
на кассе в магазине обсчитали на 100 гривен, а потом догнали и вернули десятку. Да еще и представили бы это,
как благодеяние.
Продолжение на СТР.3
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“За правду і справедливість”

СУСПІЛЬСТВО

Олександр МОРОЗ:
“Для об’є днання
небайдужих до долі
України потрібна
мобілізуюча мета,
спільна ідея – зміна
системи влади!”

Політична партія “Олександра Мороза “За правду і справедливість” прийняла рішення
про участь у виборах до Кам’янської та Жашківської об’єднаних територіальних громад

Ніхто за нас того не зробить
Вибори в черкаських громадах

Дар’я ЧЕПУРНА,
власний спецкор
Центральною виборчою комісією в Україні призначино вибори у 202 громадах на 29 жовтня 2017 року. На Черкащині
вибори пройдуть у 15 громадах.
Черкаська обласна організація політичної партії “Олександра Мороза “За правду і справедливість” прийняла рішення про участь у виборах до Кам’янської та Жашківської
об’єднаних територіальних громад (ОТГ) від місцевих осередків партії.

Н

аразі в цих партійних
організаціях йде робота відповідно до плану
основних організаційних заходів з підготовки та проведення перших виборів.
Список кандидатів у депутати Кам’янської ОТГ 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 всіх 26-ти виборчих округах.
– Народ повинен обирати
не просто владу — народ повинен обирати спосіб життя
й шлях розвитку для країни,
відповідно для свого села,

об’є днаної
територіальної
громади. А обрана влада —
інструмент досягнення оптимального способу розвитку
громади. Давно пора передати владу народу, бо коли
держава, її влада є (всупереч
Конституції) власністю олігархів, то вона народними інтересами, потребами людей
перейматися не буде, – вважає Тетяна Василенко.
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

У Києві 30 вересня відбувся
Всеукраїнський з’їзд соціалістів,
соціал-демократів та профспілок.

Б

лизько 2000 учасників зібралися
в Міжнародному центрі культури
і мистецтв Федерації профспілок
України, більш відомому як Жовтневий
палац, щоб проголосити про створення
блоку «За простих людей».
За годину до цього зібрання відбувся
з’їзд Соціалістичної партії України, де делегати обрали нове керівництво партії.
Головою СПУ було обрано Сергія Капліна.
Виходячи з численних звернень в редакцію щодо цих подій, ми звернулися за
коментарем до Олександра Олександровича Мороза. Ось що він відповів:
Соціалісти (СПУ), соціал-демократи та
профспілки провели з’їзд у колишньому
Жовтневому палаці, продемонструвавши
об’єднання зусиль в політичній боротьбі.
Перед цим, годиною раніше керівником
СПУ обрали С. Капліна. Як ставитись до
того, що відбулося? – таке ж питання задають і мені в ці дні.
▶ Сам факт руху в бік об’єднання тих, хто
підтримує ідеї соціальної справедливості,
факт позитивний. Вважав би це початком
руху. Складнощі юридичного змісту, які
виникають внаслідок переобрання керівника СПУ (при безцеремонному порушені
законів та Конституції владою, зокрема
Мінюстом), – це внутрішня проблема активістів. Було б добре, якби їм вдалось проблему розв’язати.
▶ Сподіваюсь, що це справді один з
кроків до згуртування лівих, лівоцентристів…, простіше: нормальних людей.
Щоб подолати режим і його політику на
знищення держави, потрібно об’єднати
усіх, хто сьогодні під вивіскою тієї чи іншої партії, або й поза партіями хоче справедливості і можливості жити в своїй
країні.
▶ Для об’єднання небайдужих до долі
України потрібна мобілізуюча мета, спільна ідея – ЗМІНА СИСТЕМИ ВЛАДИ і механізм досягнення мети – проведення Всеукраїнського референдуму для ухвалення
змісту Конституції, відповідного названій
ідеї. Погодження позиції щодо змісту
Основного Закону та участі в підготовці і
проведенні референдуму дозволить насправді об’єднати тих, хто розуміє небезпеку нинішньої політики влади. Це – ключове завдання.
▶ Робити це слід швидко, щоб дати надію людям і не допустити втрати державності. Така загроза наростає з усією очевидністю.

захищати територіальну цілісність України, учасник АТО.
– Нажаль, наші люди не мають досвіду самим відповідати за те, як живуть вони, їхні
сім'ї, громада, край, держава.
Треба щоб у свідомості зникли: «моя хата скраю», «у сусіда тин вищий», «усі крадуть»,
«там (при владі) усі однакові».
За все, що є на території громади, в країні повинен відповідати 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, – впевнений Микола Григорович.
Ведучи
бесіди
і
на
Кам’янщині, і на Жашківщині з кандидатами в депутати
об’є днаних територіальних
громад від політичної партії “Олександра Мороза “За
правду і справедливість”, наш
кореспондент впевнився, що
ці люди дійсно хочуть і можуть збудувати іншу країну, з
рівнем добробуту, котрий не
відставатиме від того, що є в
країнах Європи. Такого стану
вони можуть досягти самі,
адже ніхто за них того не зробить. А починати треба вдома – в своїй територіальній
громаді.
Отже, ідучи до виборчих
скриньок 29 жовтня, думайте,
шановні кам’янчани та жашківчани за кого віддати свій
голос!

Зона вільної творчості
В Черкасах за підтримки обласної організації
політичної партії “Олександра Мороза
“За правду і справедливість” пройшов
Фестиваль «FREEZONE»

Сергій СІЧЕНЬ
Це був Фестиваль талантів в такій якості, якої ще не бачили в Україні. То було руйнування загальноприйнятих стандартів! Самі поміркуйте – хіба сьогодні десь існує
можливість прийти на фестиваль і не платити внесок? Чи десь було таке, щоб з 13
фіналістів 11 отримали призи і грошові нагороди. Чи десь зустрінеш таке, що діти з
11 років змагаються з дорослими на рівних правах і набувають безцінного досвіду
в боротьбі зі зрілими суперниками? Де ще є стільки свободи у виборі репертуару та
його виконанні, без шаблонів?

В

се це було на FREEZONE! Все відбувалось згідно девізу Фестиваля – «Зона
вільної творчості»! Вільної для всіх –
як для конкурсантів, так і для глядачів.
Метою Фестивалю була потреба відкрити можливості та підтримати всіх
талановитих людей – неважливо чи є ти
заслужений лауреат, чи ти просто співав
вдома котам і сусідам, а потім наважився
показати своє вміння на загал.
Починаючи з 2 серпня щосуботи проходили конкурсні дні. Майже два місяці конкурсанти важко, але цілеспрямовано пробивались у фінал. І тринадцять учасників
врешті здобули право поборотися за головні призи. Але після фіналу було ще тритижневе очікування результатів, адже глядачі
мали змогу переглянути виступи фіналістів
на сайті FREEZONE2017.WORDPRESS.COM
та надіслати СМС-пвідомлення в підтримку
того чи іншого конкурсанта і таким чином
вплинути на загальний результат.

6 жовтня пройшов Гала-концерт Фестивалю. Це стало визначною подією і для
учасників і для глядачів. Не тільки тому, що
було оголошено переможців, але й тому,
що організатори справді по-святковому
провели заключний етап марафону. Детонація талантів, сплеск креативності молоді, нагородження переможців, перетворення талановитих людей в зірок – все це
обіцяли орагнізатори і все це сталося на
заключному концерті Фестивалю.
І сюрпризів сталося більше, ніж очікувалося, адже дві премії було поділено
між конкурсантами, бо вони набрали однакову загальну кількість балів.
За підсумками голосування суддів та
глядачів Гран-прі поділили між собою дві
учасниці – Тетяна Салова (декламування віршів) та Дарина Вербовська (вокал), які поділили Гран-прі в 15 000 грн.
порівну. Першу премію здобула Анастасія Бринько (вокал) – 7000 грн. Другу

премію в 5000 грн. також поділили Даша
Кравченко (автор та виконавець своїх пісень) та Настя Савранська (вокал). Тут
найприємнішим сюрпризом сталося те,
що обом учасницям по тринадцять років!
Третю премію і 3 000 грн. здобула найпозитивніша учасниця Фестивалю Олександра Негрун (вокал). Приз глядацьких
симпатій і одну тисячу гривень отримала
виконавиця східних танців Марина Якименко. Особисту нагороду від Президента Фестивалю Сергія Хомутова в 1 000
гривень отримав рок-гурт «Марічкин
Макогон». Вокалісти Олександр Биков
і Юлія Цимбал, гуморист Володимир
Пістун, танцівниця Аніма і ансамбль
української пісні «Ластівка» отримали дипломи фіналістів Фестивалю. Крім
того, троє фіналістів отримали персональні призи від режисера Фестивалю та
члена журі Марини Загребельної.
Продовження на СТОР.6
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В принятой пенсионной реформе заложены антисоциальные положения, многие из
которых противоречат Конституции

“За правду і справедливість”

Пенсионная реформа:
яд в блестящей упаковке
Александр ПОЛУЯНОВ
3 октября Верховная рада 288 голосами все-таки утвердила драконовскую
пенсионную реформу, против которой, согласно опросам, выступало подавляющее большинство населения
страны. Президент Порошенко цинично поздравил украинцев с этим «достижением», назвав незначительные
подачки нынешним пенсионерам и беспрецедентное ужесточение условий
выхода на пенсию для будущих поколений – «долгожданным» для украинцев
событием.

ДОСРОЧНОГО ВЫХОДА
НА ПЕНСИЮ НЕ БУДЕТ
С принятием реформы канет в лету
досрочный выход на пенсию для многих
категорий трудящихся. Исключение сде-

ДИСКРИМИНАЦИЯ НОВЫХ
ПЕНСИОНЕРОВ
Если до сих пор действовал показатель
оценки одного года страхового стажа 1,35%,
то отныне он будет снижен до 1%. А это значит, что пенсионеры, которые выйдут на
заслуженный отдых после Нового года, получат пенсии на треть ниже, чем те, кто успеет выйти на пенсию до 1 января 2018-го.
"Есть ст. 22 Конституции, в которой четко
определено: при принятии новых законов
или внесении изменений в существующие
законы, нельзя сужать конституционные
права и свободы граждан. Однако этой
"пенсионной реформой" предусматривается снижение коэффициента трудового
стажа с 1,35 до 1,0. Если эта норма заработает с января 2018 года, то человек,
которому начислят пенсию в ноябре или
декабре текущего года, будет получать
на 35% больше, чем человек, занимавший
аналогичную должность и с таким же ста-

МНЕНИЕ НАРОДА
Как свидетельствуют все социологические исследования, украинцы восприняли пенсионную реформу в целом негативно. Например, по данным
опроса Фонда имени Разумкова, 86,1%
опрошенных украинцев не поддержало повышение пенсионного возраста или стажа, а 65,6% респондентов
выступили против запрета досрочного
выхода на пенсию, который ранее был
предусмотрен для ряда категорий трудящихся.

жем, которому начислят пенсию в январе-2018. Это нонсенс", – считает Председатель политической партии “За правду
и справедливость” Александр МОРОЗ.
НАРОД ДОЛЖЕН
ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ
Интересно то, что вплоть до дня голосования представители так называемой
парламентской оппозиции на всех эфирах
в пух и прах критиковали положения пенсионной реформы, и буквально рубахи на
себе рвали, что голосовать за это не будут.
Как и ожидалось, особенно отличился
Ляшко со своими радикалами.
Дело в том, что принятие этой реформы
3 октября могло бы вообще не состояться,
если бы депутаты рассматривали проект
по процедуре, с учетом всех поправок.
Но во время вынесения документа в зал,

Подводя итог, можно сказать: вся суть
принятой пенсионной реформы сводится к тому, чтобы максимально снизить
не только выплаты будущим поколениям пенсионеров, но и само их количество: в стране вырастет огромная армия
пожилых людей, прозябающих на нищенские социальные пособия.
Не стоит особо радоваться и действующим пенсионерам: даже по прогнозным
показателям госбюджета-2018 видно, что
незначительные добавки к их пенсиям
очень быстро будут нивелированы инфляцией и ростом цен.

ЯДОВИТОЕ СОДЕРЖИМОЕ
В то же время, «слуги народа» фактически одобрили планы правительства по введению целого ряда антиконституционных
и откровенно антинародных положений.
Отметим главные.

лано только для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Под отмену "льготного стажа" попали
педагоги (которым, кстати, эту льготу прописали в принятом месяц назад законе об
образовании), а также медики, металлурги,
шахтеры, химики, социальные работники,
летчики, чернобыльцы, и другие категории.
Возможность более раннего выхода
на пенсию оставили только тем, чей стаж
составит 40 лет. Например, если человек
непрерывно работал с 18 лет, то он сможет
уйти на пенсию в 58 лет. Но и эта норма будет внедрена только через десять лет.

3

фракция Радикальной партии решила полностью снять с обсуждения все свои поправки, которые были поданы в этом проекте (а это более тысячи).
Отказ радикалов от внесения своих
изменений в реформу позволил парламенту менее чем за 5 часов рассмотреть
этот спорный проект и принять его. Изюминка заключается в том, что накануне
голосования Олег Ляшко побывал у Петра
Порошенко. Возможно, там и договорились о содействии радикалов в ускорении
процедуры прохождения реформы. На каких условиях – скорее всего, покажет бюджет на 2018 год. При этом Радикальная
партия отдала за пенсионную реформу 17
голосов из 20 возможных (1 отсутствовал,
2 воздержались, против – 0).
Показали свое истинное лицо и другие
«оппозиционеры», яростно критиковавшие пенсионную реформу правительства.
Так, фракция «Самопомощи» поддержала
властную коалицию 14-ю голосами (всего
26, 6 – воздержалось, 6 – отсутствовали),
группа «Воля народа» – 15-ю голосами (из
19), а группа «Партия Возрождение» – 22мя (из 26) и т.д.

(Начало на стр.1)

"СКРЫТОЕ" ПОВЫШЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Как мы уже писали, в начале
реформы минимальный страховой стаж
(необходимый для того, чтобы претендовать на пенсию) повысится с 15 до 25 лет.
А за последующие 10 лет (до 2028 года)
он будет поэтапно повышен до 35 лет.
Иными словами, в 2018 году на минимальную пенсию можно будет рассчитывать
только с 25-ю годами стажа, в 2019-м – с
26-ю, и так далее – до 2028 года, когда
минимальный стаж дорастет до 35 лет.
Если же к 60 годам у украинца не будет
минимального трудового стажа, то он сможет получать социальную помощь с 63 лет
– а далее вообще только с 65 лет. Впрочем,
есть еще один вариант – докупить страховой стаж (но не более 5 лет). При этом один
год будет стоить почти 17 тыс. грн (16 896),
а 5 лет (максимальное количество) — 84 480
грн. Многие ли смогут воспользоваться этой
«поблажкой» – вопрос риторический.
Размер социальной помощи будет
определяться отдельными решениями
правительства, но понятно, что он будет
значительно ниже минимальной пенсии.
Учитывая, что с 90-х годов многие
украинцы работали без официального
оформления, предъявить к 60 годам 35 лет
стажа будет для миллионов будущих пенсионеров крайне проблематично. Кстати, доля
теневой экономики до сих пор составляет
не менее 40%. Да и нынешнему поколению
30-40-летних, у которых реформа "отщипнет" по пару лет стажа от учебы в вузе и от
отпуска по уходу за ребенком, светлое пенсионное будущее вряд ли светит.

РЕЗОНАНС

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

КСТАТИ
Обращают на себя внимание некоторые – на первый взгляд незначительные моменты
реформы, которые, тем не менее, очень наглядно освещают моральный уровень наших
властей. Например, среди нас есть категории граждан, которые по умолчанию нуждаются
в повышенных льготах и усиленной социальной помощи от государства.
Это люди с тяжелой инвалидностью по зрению, лилипуты, инвалиды детства, женщины,
родившие 5 и более детей (и воспитавшие их до 6-летнего возраста), матери инвалидов с
детства и пр.
Ранее для этих групп срок стажа для назначения пенсии стартовал от 10 лет – теперь же,
в соответствии со ст. 115 нового закона, для них установлен необходимый стаж в 20 лет.
Еще характерный момент: в отличие от шахтеров, для прокуроров и работников НБУ не
произошло никаких сокращений социальных благ. Согласно тексту закона, они получают
возможность иметь дополнительное пенсионное обеспечение, которое осуществляется в
соответствии с Законом о негосударственном пенсионном обеспечении.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

УКРАЇНІ – ПЛАН МОРГЕНТАУ
За матеріалами https://biz.censor.net.ua
Норвезький економіст Эрик Райнерт вважає, що вимоги Європейського союзу фактично призводять до деіндустріалізації України, що штовхає її під вплив Кремля. Про це він сказав
в ході Київського міжнародного економічного форуму.
"Питання в тому, чому Європейський союз впроваджує план Моргентау, а не План Маршалла для
України? Це велике питання, – говорить Райнерт. – Тому що вони не
розуміють, що відбувається? Тому
що вони настільки зайняті своїми
внутрішніми проблемами, щоб
утримати європейців разом? Я вва-

жаю, що це питання треба піднімати перед Європейським союзом".
За словами економіста, найдієвішим способом боротьби проти Росії,
– економічний розвиток України.
"Якщо ви хочете зупинити агресію Росії, кращий спосіб це зробити
– зробити Україну багатою. Пенсії в
Росії вищі, ніж пенсії в Україні. І це,

власне – экономічний аргумент для
українців, що вони повинні перейти
на сторону Росії. Це не правильно.
Це жахливо. Це повна протилежність тому, чого хотів досягти план
Маршалла", – говорить Райнерт.
Економіст вважає, що керівництво країни повинне жорсткіше
говорити в Євросоюзі про економічні проблеми країни.
"Хтось повинен це пояснити Європейському союзу на високому рівні:
подивіться, що ви робите. Ви штовхаєте Україну в руки росіян. Я не поглиблюватимуся в політику. Але це
економіка", – говорить Райнерт.

Наша довідка
• План Моргентау – програма
міністра фінансів США Генрі Моргентау, запропонована у вересні
1944 року. Відповідно до неї США
збиралися перетворити Німеччину на аграрну країну з сировинною
моделлю економіки, щоб запобігти
її розвитку і потенційній загрозі
нової світової війни. План Маршалла став альтернативою плану
Моргентау і полягав в наданні Німеччини кредитів і безповоротної
допомоги для придбання засобів
виробництва і розвитку промисловості.

• Эрик Райнерт відомий своєю
книгою "Як багаті країни стали багатими, і чому бідні країни залишаються бідними", в якій економіст
рекомендує країнам, що розвиваються, застосовувати протекціонізм і захист власної оброблювальної промисловості.
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Напередодні початку нинішнього опалювального сезону
дії розгорталися, як в захоплюючому детективі...

КОМУНАЛКА

ТАРИФИ:
відтермінування вироку
То чи підвищуватиметься комуналка в цьому опалювальному сезоні?
Олександр Полуянов
З деяких пір початок кожного нового
опалювального сезону став сприйматися простими українцями не інакше, як
"чорна смуга", а то і справжнє стихійне
лихо. Це і не дивно – адже тепер, аж до
травня, за комуналку треба буде віддавати значну (можливо – велику) частину
сімейного бюджету, обмежуючи себе в
найнеобхіднішому. І традиційне питання,
над яким зараз сушать голови мільйони
українців : чи підвищуватимуть і без того
грабіжницькі тарифи? Спробуємо розібратися.

ЗРОЗУМІЛО, ЩО НІЧОГО НЕ
ЗРОЗУМІЛО

Проте, в уряді неначе забули про свою ж
постанову №187. Так, віце-прем'єр-міністр
України Павло Розенко клятвено завірив,
що підстав для підвищення ціни на газ і житлово-комунальні послуги зараз немає.
"Ціна на газ у нас зафіксована в проекті
Державного бюджету України 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. Місцеві органи влади повинні жорстко контролювати
підприємства, що надають людям послуги,
щоб вони необгрунтовано (виділено ред.)
не підвищували ціни на житлово-комунальні послуги", – говориться в офіційному повідомленні прес-служби віце-прем'єра.
А щоб присікти усі пересуди на цю тему,
Павло Розенко звернув увагу на те, що "в
Меморандумі з МВФ немає ніяких вимог
по підвищенню ціни на газ для населення в
цьому опалювальному сезоні".
І буквально відразу ж з'явилася інформація від Кабміну, який своїм рішенням на невизначений термін відклав публікацію нової
ціни на природний газ для населення, яка ді-

ПОПЕРЕДНІ РОЗРАХУНКИ
Напередодні початку нинішнього опалювального сезону дії розгорталися, як в захоплюючому детективі. Спочатку з'явилися авторитетні повідомлення про те, що тарифи
повинні зрости вже в жовтні. Передусім це
стосується ціни на газ, від якої "танцює" ціна
на опалювання і гарячу воду, – після чого "за
компанію" підвищуються ціни і на усі інші
послуги ЖКГ.
Звичайно, ми усі чудово пам'ятаємо, що і
уряд, і НКРЕКП, і Верховна Рада вже не раз
присягалися і божилися, що "це подорожчання буде останнім". Але, як відомо, обіцяного три роки чекають. А по-друге, гіркий
життєвий досвід нам вже не раз підказував:
вірити тому, що проголошує владу на усіх
рівнях – значить, себе не поважати.
Але повернемося до цін. Як відомо, вартість газу для споживачів у нас встановлюється за принципом імпортного паритету
– тобто, залежить від цін на світовому ринку. При цьому нинішній тариф в 6,8 грн/куб
був розрахований, коли тисяча кубометрів
імпортного газу коштувала 185 доларів, а
сьогодні ця сума набагато вища.
"Згідно з постановою Кабінету Міністрів
№187, ціна на газ як для населення, так і для
підприємств комуненерго має бути збільшена на 19%. "Нафтогаз" на цьому наполягає,
тому що попередні 12 місяців ціна на європейських хабах відхилялася більше, ніж на

10%. Значить, ціна з транспортуванням і з
усіма податками складатиме більше 8 гривен за 1 кубометр", – приголомшив українців
на початку жовтня директор енергетичних
програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України Валентин
Землянський.
Ці розрахунки підтвердив і аналітик Тарас
Галайда : за його даними, НАК "Нафтогаз"
зробила розрахунок, згідно з яким вартість блакитного палива треба збільшити на
18,84%. В цьому випадку, відмічає Галайда,
вартість газу складе 8,103 грн за 1 кубометр,
– відповідно, вартість опалювання і гарячої
води підвищується на 15-20%. І навіть посол
США Йованович вставила свої "5 копійок",
публічно заявивши, що Україні треба підвищувати ціни на газ.

НОВИНИ ПО ТЕМІ
▶ Голова уряду пообіцяв українцям дешевий газ. Він стверджує, що
до 2020 року Україна буде повністю забезпечена газом власного видобування, внаслідок чого ціна на газ для населення буде знижена.
"Ціна на газ для населення буде знижена, це я вам обіцяю", – заявив
Гройсман під час недавньої робочої поїздки в Харків.
▶ Високі ("економічно обгрунтовані") тарифи на газ для населення
принесли свої плоди: керівництво " Нафтогазу" в 13 разів збільшило свої
зарплати.
Так, в 2016 році сумарний розмір винагороди (заробітна плата і премії) вищого керівництва Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України" склав 86,587 млн гривень, що в 13 разів більше, ніж було в 2015

(6,551 млн. гривень). Про це говориться в річному фінансовому звіті "Нафтогазу". Зокрема, в 2016 році під вищим керівництвом малися на увазі 4
члени правління, включаючи голову (Андрій Коболєв, Сергій Перелома,
Сергій Коновець, Юрій Колбушкін) і 6 директорів напрямів. Отже в 2016
році вище керівництво в середньому отримало по 8,66 млн гривен винагороди. У 2015 середня винагорода складала 832,6 тис. гривен.
▶ Українці платять за газ по багаторазово завищеним тарифам, – відмітив експерт з енергетичних питань Валентин Землянський. За його
словами, собівартість українського газу складає $ 36.
"Ця сума включає все: інвестиційну складову, операційні витрати та
інше. А нам продають газ по $ 285" – констатує експерт.

Ваші гроші декомунізовано!
Україна повинна вкладникам Ощадбанку
колишнього СРСР 108 млрд гривень

Олександр МИХАЙЛОВ
Здавалося б, тема радянських
вкладів вже безповоротно канула в минуле. Адже навіть сама
думка про те, що у нинішніх правителів України раптом прокинеться совість, і вони повернуть
колись поцуплені заощадження
українців, сьогодні здається немислимою. Проте громом серед
ясного неба прозвучало повідомлення вітчизняного Ощадбанку: Україна має зобов'язання
перед вкладниками Ощадбанку
колишнього СРСР на 107,65 млрд
гривень. Про це говориться в
оборотно-сальдовому балансі
банку за станом на 01.09.2017.

Н

агадаємо, що Закон "Про
державні гарантії відновлення заощаджень громадян України", прийнятий в 1996
році, конвертував борг Ощадбанку СРСР в гривну по курсу 1,05 грн
за 1 карбованець. І тоді розмір

боргу оцінювався в 132 млрд гривень. Відтоді "батьки нації" регулярно робили спроби показати, як
вони вболівають за інтереси "маленьких українців".
Сьогодні вже мало хто пам'ятає,
що ще при Кучмі (з 1997 по 2002
роки) часткові виплати здійснювалися тільки для людей похилого
віку, інвалідів, і спадкоємців тих,
хто не дожив до такого "щастя". За
ці 5 років в цілому було виплачено 457 мільйонів гривень – крапля
в морі в порівнянні з повною сумою боргу. Неважко підрахувати,
що при тих темпах повний розрахунок розтягнувся б на тисячу
з гаком років. Потім компенсації
стали виплачувати вже усім обкраденим громадянам – від "панських щедрот" видавали аж по 50
гривень з одного вкладу в рік.
Але ось настав 2004 рік, і в країні почалася сумно знаменита
президентська кампанія. Кандидат Віктор Ющенко у своїй пе-

редвиборній програмі "Назустріч
людям" клятвено пообіцяв визнати заборгованість перед вкладниками державним боргом України –
з усіма витікаючими юридичними
наслідками. І після цієї маленької
формальності почати щоквартальні виплати.
Кошти передбачалося брати від
приватизації державного майна.
Тоді ж Віктор Андрійович на очах
тріумфуючої публіки "підписав"
один зі своїх перших майбутніх указів – "Про невідкладні заходи по забезпеченню повернення втрачених
заощаджень громадян", – який повинен був негайно набути чинності
після обрання його президентом.
Люди повірили, і проголосували
за Ющенка. Але і новий "високоморальний" президент виявився
брехуном: слова не дотримав,
свій "указ" так і не оприлюднив, і
упродовж усієї своєї каденції палець об палець не вдарив для виконання передвиборних обіцянок.
Зате постаралася прем'єр-міністр
Юлія Тимошенко. У грудні 2007
року вона клятвено пообіцяла виплатити людям їх збереження –
все, до копієчки. "Ми повернемо
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Владцям потрібно постійно нагадувати народну мудрість:
“Якщо не можете творити добро, не творіть зла.”“
ятиме в період з 1 жовтня 2017 року по 31 березня
2018 року. У цьому рішенні говориться, що це відстрочення діятиме "до узгодження нового механізму її (ціни – ред.) визначення з Міжнародним
валютним фондом і Європейською енергетичною
спільнотою".
Якщо виходити з логіки цих заяв, то виходить
наступне: старі тарифи на газ (відповідно – опалювання і гарячу воду) у нас діятимуть до тих пір,
поки це влаштовує МВФ і Європейську енергетичну спільноту. А на милість цих структур, як показує практика, нам особливо розраховувати не
доводиться.
До речі, за ствердженням Валентина Землянського, "усі заяви прем'єра і віце-прем'єрів про те,
що ціна на газ для населення підніматися не буде,
не підкріплені ніякими нормативно-правовими актами". Тобто, це просто голі слова, і нічого більшого.
Також звернемо увагу читачів на слово "необгрунтовано" в заяві прес-служби Розенко ( див.
вище). Річ у тому, що на місцях вже стали обгрунтовано підвищувати ціни на опалювання і гарячу воду – хай і не критично, але цілком відчутно.
Причини – цілком "поважні": підвищення (як минуле, так і прийдешнє) мінімальних зарплат, а також подорожчання холодної води (її вартість закладена в тариф гарячої води та опалювання, де
вона служить теплоносієм). А там, де основним
паливом для теплогенеруючих підприємств є вугілля – позначиться різке подорожчання вугілля :
з 1600 до 2500 грн/т (скажемо спасибі організаторам блокади Донбасу з "Самопомочі").

ПРИЇХАЛИ
І ось, в ситуації цієї тривожної невизначеності
раптом настає несподівана розв'язка: з'являється
зловісний прогноз Міністерства економічного
розвитку, де чорним по білому сказано: ціни на
газ і інші послуги будуть зростати, причому як мінімум три роки підряд.
"У 2018 році в Україні можливе зростання тарифів на газ на 19%, на опалювання, гарячу воду
і електроенергію – на 20%. Про це говориться в
консенсус-прогнозі Міністерств економічного
розвитку і торгівлі", – передало 2 жовтня УНІАН.
Там також повідомляється, що в 2019 році тарифи на природний газ можуть збільшитися ще
на 12,5%, а на гарячу воду, опалювання і електроенергію – на 17,5%. Але і це ще не все – в 2020 році
можливе зростання тарифів на газ і електроенергію на 10%, на гарячу воду і опалювання – 19%.
Звичайно ж, подорожчання газу і електроенергії
призведе до подорожчання усього – тут навіть до
ворожки ходити не потрібно. І ніяке збільшення
мінімальної заробітної плати і осучаснення пенсій тут не допоможуть.
Залишається лише гадати: або прем'єр-міністр
України Володимир Гройсман взагалі не контролює ситуацію з комунальними тарифами в країні,
інформуючи населення, що їх збільшення не буде,
а попереду нас чекає економічне зростання і прекрасне майбутнє, або він свідомо бреше.

РЕАЛІЇ

Сліпий не подякує
за дзеркало
Геннадій САВОСІН,
народний депутат України
V скликання
Так сталося, що республіканські та
обласні ЗМІ оприлюднили дані про
чисельність населення України та подільського краю. І цифри невтішні.
Українців сьогодні статистика налічує
42 млн. чол., а населення краю скоротилось на 231,7 тисячі і складає 1 млн.
285,3 жителі. Смертність у півтора рази
перевищує народжуваність, фіксують
місцеві органи статистики. Україна за
показниками смертності на тисячу населення – друга в світі. Декілька років
тому хмельницькі соціалісти, разом із
науковцями та громадськістю області
провели науково-практичну конференцію з питань екологічної безпеки,
повідомили про приведені там дані
громадян.

З

абруднення подільських річок,
озер, знищення лісів, бездумне використання природних ресурсів
негативно впливають на здоров’я людини, руйнують екологічну рівновагу, і це
відбувається по всій Україні. Наслідки
злочинної діяльності людини призводять
до того, що зростає кількість хворих на
рак, туберкульоз, серцево-судинні захворювання. І причина в тому не тільки
Чорнобиль. А ось винуватців, на жаль, не
знаходять, а якщо і знаходять, то кара
за очевидні злочини чисто символічна.
Про це якраз йшла мова на згаданій
конференції. Було визначено, що треба
робити для зниження захворюваності,
поліпшення екологічної ситуації. В програмі «Справедлива Хмельниччина» та
рекомендаціях науково-практичної конференції були названі заходи з метою
поліпшення екологічного стану в регіоні
та державі. Але, як це тепер буває, в 2013
році Кабінет міністрів традиційно відреагував: «пропозиції будуть враховані…».
А далі? Як завжди. Місцеві ж «бонзи»
взагалі не відреагували. Нібито згадане
лихо їх не стосується!
Те, що сьогодні відбувається в державі,
веде до її екологічного руйнування. Всі
питання, пов’язані з екологією, віддані на
відкуп бізнесу, який себе веде приблизно

так «після нас хоч потоп». Хижацтво призводить до тяжких катаклізмів. Яскравий приклад, вирубки лісів у Карпатах.
Ліс нищить бізнес, який збагачується, а
люди страждають від повеней, які вже
стали регулярним стихійним лихом для
регіону. Збитки сягають сотень мільйонів
гривень, прибутки бізнесу ніхто не рахував, а картини зрубів жахливі. І, головне,
до цього ніби немає діла державі. Більше
того, вона посилається на наполягання
МВФ, везіть кругляк, інакше владі не бачити її «траншів».
Сьогодні в Україні багато йдеться про
європейські цінності. Балакаємо багато,
а робимо? До речі, європейські країни
готові вкладати інвестиції в екологію у
нас, але коли інвестори зіштовхуються
з нашими чиновниками, у них пропадає
бажання допомагати наводити лад, бо
«відкати», які вимагають наші владоможці, затуманюють їхній розум і глузд.
Корупція і тут, як і скрізь, стає на заваді
державним інтересам.
Європа переробляє майже 90% сміття,
а наші «санітари» – 4%. Скільки списів
було зламано об львівське сміття! І що?
Виявилося, це питання не екологічне, а
політичне. Львівському чиновництву (як і
центральному) не до здоров’я громадян,
головне, щоб його почули на київських
пагорбах!
Чи взяти до прикладу бочки з випалювання деревного вугілля, які влаштовують підприємці за декілька кроків від
житла. Багато їх «набудували» на теренах Хмельниччини (як і в інших регіонах
України). Бізнес прибутковий. А головне
прибуток, а як і за рахунок чого він досягається, бізнесмена не турбує. Більше
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того, сюди залучають молодь, бо за це
платять не маленькі гроші.
Ось і виходить, з одного боку, екологічні проблеми та здоров’я громадян. А з
іншого, – кошти і тимчасові робочі місця
для заробітчан та корисливців. Викиди,
які перевищують в декілька разів норми,
одні змушені «споживати», а інші за це
отримують зиск. То і є «патріотизм» бізнесу. Напевно такі проблеми можна було
зняти, якби закону дотримувалися найперше органи державного нагляду, ті ж
санітарна, екологічна інспекції.
Влада майже не помічає, що в країні все продається і все купується. Люди
обурюються, коли нарешті прийде кінець
цьому «бардаку»? Тоді, підкажу, коли всі
усвідомлять, що так жити не можна, що
хата кожного «не скраю»!
А може реформування медичної галузі
вирішить цю проблему? Проте сесії Верховної Ради України доводять навряд!
«Найнятому» у США міністру здоров’я
громадяни України ні до чого. Стара система зруйнована, а нова – годиться лише
для скорочення населення. Це і відповідає, видно, інтересам західних «друзів».
Галузь не реформується, а руйнується.
Для прикладу, смертність серед пенсіонерів та інвалідів збільшилась майже в
30 разів проти радянського періоду. МОЗ
освоює функції похоронного бюро.
Регіони області переживають екологічну кризу. В політичній боротьбі і управлінні це відійшло на задній план. Звичайно, простіше займатися декомунізацією,
перейменуваннями, а екологічною безпекою…ніяк. Хіба-що гукати «Україна понад усе!»
Хижацька експлуатація землі, ігнорування сівозмінами, безконтрольне і
дилетантське використання засобів боротьби з бур’янами і хворобами рослин
веде до катастрофічної деградації ґрунтів, насичення ринку небезпечною для
життя сільгосппродукцією. Прикладів
можна наводити багато. Достатньо подивитись на поле подільського краю. Ріпак,
соняшник, кукурудза – основні культури
які заполонили землю. А що буде далі?
Владцям потрібно постійно нагадувати народну мудрість: "Якщо не можете
творити добро, не творіть зла".

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР
заощадження за два роки. Якщо
ми не повернемо ці заощадження,
значить, ми складемо повноваження і підемо з влади", – заявила
тоді Юлія Володимирівна.
У народній пам'яті ще свіжі спогади, як перед дверима відділень
"Ощадбанку" за "юлиной тисячею"
одразу ж вишикувалися величезні черги із старих і хворих людей.
Стояли, як за хлібом у війну – до
останнього. Скільки чоловік в тих
чергах померло, злягло і захворіло
– відомо тільки Господу Богу.
Але, навчені гірким досвідом,
люди розуміли: грошей на всіх не
вистачить, тому треба брати, поки
дають. Так і сталося: "вчасно" (грошей і так вже не було) приспіла світова фінансова криза, що дало відмінний привід припинити виплати.
У результаті, навіть цю жалюгідну
тисячу отримала лише половина
з вкладників, що звернулися, – 6
мільйонів 388 тисяч з 12,5 мільйонів людей. Це вже не говорячи про
те, що виплати компенсацій здійснювалися з грубими порушеннями закону – без індексацій. І мало
того, що гроші давали в співвідношенні 1: 1 (хоча це був відвертий

грабунок, оскільки купівельна вартість радянського рубля вже тоді
була як мінімум вдесятеро вище за
гривню), так ще впродовж періоду
виплат гривна продовжувала нестримно знецінюватися.
Потім цей "подвиг" вирішив повторити Віктор Янукович : в 2012 році
настала епопея з "вітіною тисячею",
яка закінчилася ще більше безславно. У результаті, за дві ці кампанії
було виплачено в цілому 10,6 млрд
гривень (з 132 млрд) : 6,1 млрд грн в
2008-му і 4,5 млрд – в 2012-му.
Усього цього неподобства могло
і не бути, якби в країні була прийнята чітка законодавча база по
поверненню вкладів, а "батьки нації" набралися мужності і визнали
нібито "згорілі" гроші державним
боргом. Правда, у вищезгаданому
законі від 1996 року ці положення були прописані, але вже через
декілька місяців його просто викреслили. Це і дозволяло владі усі
подальші роки на власний розсуд
"балувати" або "не балувати" громадян виплатою компенсацій. Захотіли – заклали до бюджету якусь
невелику суму, не захотіли – не заклали. І наплювати, що в цей час

щодня йшли з життя ті, чию власність незаконно забрала держава.
Зараз, коли влада відверто грабує
народ за допомогою драконівських тарифів і цін, коли роками
ігноруються навіть елементарні
вимоги закону по індексації пенсій, сама думка про повернення
радянських вкладів вже здавалася
фантастичною – і тут таке "прозріння" від державного Ощадбанку. До чого б це?
Промінець надії, що промайнув,
зародився в душах вкладників
Ощадбанку СРСР (і їх спадкоємців), що залишилися, дуже швидко потонув в загальному мороці
нашого нинішнього буття : уряд
України не планує повертати населенню грошові вклади радянського періоду. Про це абсолютно
чітко і недвозначно заявив міністр
фінансів Олександр Данилюк : "Усі
виплати, які планувалося здійснити, вже зроблені. Завдання держави зараз – працювати в межах
можливого".
Так що, навіть не сподівайтеся.
Тим паче, що в країні оголошена
війна з усіма пережитками тоталітарного радянського минулого.

ПАРЄ ЩОДО УКРАЇНСЬКОГО
ЗАКОНУ "ПРО ОСВІТУ"

Парламентська асамблея Ради Європи офіційно затвердила рішення
про проведення термінових дебатів щодо мовної норми закону "Про
освіту", із ухваленням резолюції ПАРЄ з цього питання.
За це проголосували 102 депутати із 132 присутніх. Дебати з українського питання призначені на четвер, 12 жовтня.
Керівник української делегації Володимир Ар’єв спробував переконати присутніх у необхідності відмовитися від ухвалення такого рішення.
"Наш закон запроваджує таку саму систему, яка діє в країнах-сусідах.
Уряд вже спрямував закон до Венеціанської комісії, і ми визнали, що
виконаємо ці рекомендації", – заявив він.
Водночас переважна більшість депутатів підтримали думку про те,
що Україна має отримати також політичні рекомендації з боку ПАРЄ.

ЧИ ПОЗИЧИТЬ МВФ ЩЕ?

Національний банк заявляє, що окрім прийняття пенсійної реформи додатковими вимогами до України для надання наступного траншу
Міжнародним валютним фондом являються проведення приватизації і
створення антикорупційного суду.
Про це повідомила замголови НБУ Катерина Рожкова.
"Умовами (для отримання наступного траншу) були не лише пенсійна
реформа, але і приватизація і антикорупційний суд. Місія (технічна місія МВФ) виразила оптимізм з приводу прийняття пенсійної реформи.
Зараз вони поїхали, консультуватимуться. Наступного тижня починаються щорічні збори членів – країн МВФ. Думаю, питання перспектив і
термінів там підніматимуться", – сказала вона.
За її словами, також зараз працює місія Всесвітнього банку.
Нагадаємо, раніше постійний представник МВФ Йоста Люнгман заявляв, що дата приїзду місії МВФ в Україну для четвертого перегляду
програми розширеного фінансування на даний момент не визначена.
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ТОЧКА ЗОРУ

УКРАИНА – ЕВРОПЕЙСКАЯ СВАЛКА
ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ?

С началом действия Соглашения о зоне
свободной торговли с ЕС, у нас стали много говорить о качестве продукции украинских производителей: дескать, чтобы выйти на европейский рынок, они должны
придерживаться очень высоких стандартов. И это правда – в ЕС откровенная халтура, которой нас без зазрения совести
пичкают в Украине, не пройдет.
Но с другой стороны, эксперты отмечают: качество еды, которая завозится
в Украину из стран Евросоюза, остается
откровенно низким, причем государство
вообще не проверяет то, что попадает на
украинский рынок. Как следствие, украинцы, покупая продукты даже известных
западных марок, получают товар гораздо
худшего качества, чем потребители в ЕС.
К таким выводам приводят результаты
исследований, проведенных сразу в нескольких странах – "молодых" (и менее
развитых) членов того же Евросоюза:
Венгрии, Румынии, Литве и пр. Как оказалось, им поставляют продукты известных
европейских производителей, которые по
составу и качеству гораздо хуже аналогичных продуктов тех же торговых марок,
которые продаются в более развитых странах – Германии, Бельгии, Франции и пр.
Но если даже внутри ЕС существует такая дискриминация, то что тогда можно
сказать о качестве европейских товарах
на полках украинских магазинов?
"Что касается того, что везут к нам из
европейского рынка, то это продукты
низкого качества. Например, я недавно
был на форуме, где собирались производители молочной продукции, и там приводили пример. Было исследовано семь
образцов сыра, который производится в
Польше и реализуется у нас. Оказалось,
что все эти образцы были фальсификатом
сыра, потому что содержали жиры растительного происхождения", – рассказал заместитель председателя Союза потребителей Украины Олег Цильвик.
Генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
Алексей Дорошенко объясняет ситуацию
тем, что "литовцы получают в четыре раза
меньше немца, а украинец в пять раз
меньше литовца".
"Поэтому о составе продуктов даже известных международных компаний можно

В украинских магазинах даже импортные продукты европейских фирм – либо
изготовлены по "эконом-стандартам" для самых нищих, либо вообще поддельные

ЧЕМ НАС КОРМЯТ
Евростандарты – для нас и для них

Алексей ГРАДОВ
Уже ни для кого не секрет, что полки украинских магазинов буквально завалены некачественной продукцией и откровенным фальсификатом. Причин тому несколько,
но главная из них – крайне низкая покупательская способность населения. Именно это заставляет производителей использовать любые (зачастую – незаконные)
способы для удешевления продукции, а торговцев – до последней возможности "реанимировать" просроченные продукты. Но самое поразительное в том, что в украинских магазинах даже импортные продукты известных европейских фирм – либо
изготовлены по "эконом-стандартам" для самых нищих, либо вообще поддельные.
только догадываться или читать их на упаковке. Вывод один: уровень жизни страны
напрямую влияет на качество продуктов,
которые мы покупаем. В Украине государство уже давно не проводит исследований
качества и безопасности продуктов, поэтому мы и не располагаем соответствующими данными", – отмечает он.

БАРДАК НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ
Пока же о качественном составе продуктов западных торговых марок в Украине
можем судить лишь по отдельным исследованиям общественных организаций и ученых. И выводы их не внушают оптимизма.
Так, Олег Цильвик без обиняков заявляет о
том, что Украина сегодня превратилась в некую свалку европейских отбросов. Для этого, говорит он, есть объективные основания,
в первую очередь – низкая покупательная
способность населения. Но есть и фактор государства, которое фактически не выполняет свои обязанности перед гражданами, не
обеспечивая безопасность продукции, которая попадает на внутренний рынок. Эксперт
убежден, что эффективность Государственной службы по вопросам безопасности пищевой продукции и защиты потребителей
сегодня фактически нулевая.
"Государство проверяет продукцию, только если есть какие-то массовые отравления
людей. То есть это единичные случаи. А системно этот контроль не осуществляется.
Говорят, что из-за нехватки средств, но, скорее всего, из-за отсутствия политической
воли. Те исследования, которые проводят
общественные организации и выявляющие
фальсификат, к сожалению, не востребованы с точки зрения государства. Ныне
действующее законодательство не позволяет выходить на проверки по обращениям

общественных организаций. То есть для
того, чтобы государственный орган надлежащим образом отреагировал, должно обратиться физическое лицо-потребитель. А,
как вы понимаете, потребителю не просто
купить за 100 грн сыр, испытать его в лаборатории на наличие растительных жиров,
заплатив за этот анализ 1,5 тысячи гривен,
и потом жаловаться на продавца или производителя. Кроме того, в большинстве
случаев сегодня народ покупает на рынках,
где фискальный чек не выдают, и идентифицировать продавца или получить документы о происхождении товара невозможно.
То есть такая реальная ситуация – полный
хаос на внутреннем рынке", – считает Олег
Цильвик.

ДЛЯ БЕДНЫХ РОДСТВЕННИКОВ
Эксперт по качеству и безопасности
пищевых продуктов Елена Сидоренко
также подтверждает: продукты, которые
продаются под одной маркой в Украине
и в Европе, могут очень существенно отличаться по своему составу. По ее словам
специалиста, это может быть обусловлено двумя факторами.
"Один из них – фальсификация. То есть
когда известный бренд фальсифицируют,
а поскольку рыночный контроль в Украине сейчас ослаблен, то нет возможности
систематических проверок", – констатирует эксперт.
При этом она отмечает, что поддельную
продукцию часто можно отличить по упаковке. Например, если "Нестле" реализуется в жестяной таре с наклеенной бумажной этикеткой, то это просто фальсификат,
поскольку для этого бренда характерна
только жестяная тара без бумажной этикетки. Настоящий кофе "Якобс" реализует-

Зона вільної творчості

В Черкасах за підтримки обласної організації політичної
партії “Олександра Мороза “За правду і справедливість”
пройшов Фестиваль «FREEZONE»

(Початок на стор.2)
Та,за зізнанням учасників, головними призами для них стали
не грошові премії. Для більшості
– це можливість показати свій
талант на широкий загал (варто
зазначити, що тільки в смс – голосуванні прийняло участь більше трьох з половиною тисяч глядачів!). Для інших – організація

та проведення Фестивалю.
Справжня добра, турботлива, майже сімейна атмосфера
вразила навіть маститих неодноразових переможців в інших
конкурсах та фестивалях. Вони
особливо підкреслювали в своїх
виступах неупереджене, доброзичливе і професійне ставлення
членів журі до конкурсантів. До

речі, саме їх склад виводить Фестиваль FREEZONE на міжнародний
рівень. Бо одним із членів журі був
викладач мистецтв із Великобританії Дері Донагі. Хоча і ореал смсголосування говорить про те, що
Фестиваль FREEZONE вже вийшов
за межі України. Із Сполучених
Штатів в оргкомітет надійшло більше 40 «есемесок», із Великої Бри-

ся только в стеклянной таре.
Также в Украине часто встречается фальсифицированный чай. К примеру, надпись
"Made in China" свидетельствует о том, что
это 100% фальсификат – то есть низкосортный чай упакован как высокосортный под
видом какого-то бренда. Тогда как на настоящем фирменном чае должно быть название
китайской торговой компании, провинции,
где собран чай, и потом его характеристики.
Но главная причина, по которой реализуемая в Украине импортная продукция
отличается от европейской – это условия,
которые прописаны в контракте между
производителем и поставщиком. Фирма,
которая занимается распространением
определенной импортной продукции в
Украине, может в контракте прописать
свои условия для того, чтобы удешевить
продукт – чтобы он был востребованным
на украинском рынке, где покупательная способность населения значительно
ниже, чем в странах Западной Европы.
"Соответственно, та или иная компания
может для Украины производить такую
продукцию, которая по определенным параметрам будет отличаться. И тогда это проблема нашего государства и проблема отсутствия контроля со стороны государства,
а не проблема фирмы. Конечно, производитель может сказать, что не будет поставлять продукцию с пониженными стандартами качества, но, понятно, что это бизнес,
и производители всегда заинтересованы в
прибыли. Поэтому они и поставляют ту продукцию, на которую есть заказы", – отмечает
Елена Сидоренко.
Она объясняет, что для удешевления
продукции производители заменяют наиболее дорогостоящие компоненты. Например, если в Европе в крабовых палочках содержание мяса рыбы 60%, то для
нас этот показатель снижают до 20%.
В замороженных креветках, которые импортируются в Украину и являются далеко
не дешевым продуктом, может быть много
ледяной глазури – до 50%. Это добавляет
массу, и у потребителя создается зрительное впечатление, что он купил много креветок, а на самом деле там много льда.
Также существенная разница бывает в
составе шоколада. Например, в шоколаде,
который продают в Германии, может быть
40% какао-масла, тогда как та же торговая
марка в Украине может продавать шоколад лишь с 20% какао-масла, и эти примеры можно приводить очень долго.

танії – 8, із Польщі – 34 і ще десятки
з інших країн світу. Навіть з Індії і
Сингапуру по дві!
Приємними враженнями від
проведення діляться організатори Фестивалю.
Сергій Хомутов, Президент
Фестивалю FREEZONE: «Коли ми
розпочинали цей процес, самі навіть не уявляли скільки приємних
сюрпризів зможемо отримати і ми,
і учасники і глядачі. Ми насправді відкрили цілу низку талантів, з
якими маємо намір співпрацювати і надалі. Все, що ставили за мету
зробити, навіть перевершили в декілька разів. Також величезна приємність в душі від того, що змогли
найталановитішим надати в тому
числі й фінансову можливіть розвивати свій талант.
І, безумовно, Фестиваль талантів FREEZONE у Черкасах
матиме щорічне продовження.
Тим більше, що в цьому сезоні
в нас були представники тільки
з Черкаської області, а тепер до
нас вже звернулися із запитами
на участь мешканці Кировоградської та Київської областей. Якщо
буде такий темп – поки розпочнеться прийом заявок – і з-за
кордону учасники з`являться!»
Марина Загребельна, режисер Фестивалю FREEZONE:
«Приємно вразив той факт, що

справдилася головна мета Фестивалю – ми допомогли більшості учасників максимально
розкрити свій талант. Тим більше, що абсолютна більшість конкурсантів були непрофесіонали.
Фризонівці, особливо фіналісти,
буквально розквітали на наших
очах, підвищуючи свій рівень з
кожним етапом Фестивалю. Більшого задоволення годі й чекати.»
Ярослав Струков, технічний
директор Фестивалю FREEZONE:
«Для мене, як для людини, що відповідає за рекламну продукцію та
технічне забезпечення, крім якості виконання конкурсантами на
сцені, несподіванним сюрпризом
вияволось те, що найголовнішим
наповнювачем призового кошика
стала політична партія «Олександра Мороза «За правду і
справедливість», але на жодному
з етапів Фестивалю не було «махання прапорами», завішування
партійними банерами, роздачі
листівок чи нав`язливих виступів
партійців. Лише на Гала-концерті
при врученні призів з`явився на
сцені голова Ради Черкаської обласної організаці партії Сергій
Малиновський, який просто побатьківськи побажав фіналістам
творчих успіхів. Знову ж таки –
без ніякої політики! Небувала для
українських реалій річ...»

№ 41 (45) • 11 жовтня 2017 року

Делимся несложными рекомендациями, провереными практикой,
которые помогут надолго сохранить сердце здоровым.

ДОМАШНІЙ КЛУБ

СОВЕТЫ

ВКУСНО!

ПЛОВ С ШАМПАНСКИМ И КУРАГОЙ

СКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МИКРОВОЛНОВКИ
Именитые шеф-повара и опытные кулинары к микроволновой
печи относятся, прямо говоря, со
стойким пренебрежением. Тем не
менее это устройство есть почти
в каждом доме, и тысячи людей
его активно используют лишь
для разогревания еды. Спешим
уверить, что на этом использование микроволновки не заканчивается!
БЫСТРО ОЧИСТИТЬ ЧЕСНОК
Неочищенные зубчики чеснока поместите в микроволновку на 15 секунд
(при полной мощности). После этого
шелуха отойдет, как по волшебству,
вы легко сможете снять ее руками.
СПАСТИ ЗАЧЕРСТВЕВШИЙ ХЛЕБ
Оберните зачерствевший хлеб в
салфетку, слегка смоченную водой,
и отправьте на 20 секунд в микроволновую печь. Хлеб вновь обретет
мягкость, при этом не будет слишком влажным.
БЫСТРО ВЫЖАТЬ СОК
Подержите фрукты, которые собираетесь пустить на сок, в течение всего 10 секунд в микроволновке, чтобы
они отдали в разы больше жидкости.
ЗАКУСКА ИЗ ОРЕХОВ
Высыпьте орехи в миску, добавьте
к ним пару капель оливкового мас-

ла и отправьте на минуту в микроволновку. Орехи раскроют свой
аромат в полной мере!
РАЗМЯГЧИТЬ САХАР
Слипшийся при хранении в один
ком сахар можно вернуть в первоначальное состояние, если поместить его в микроволновку на 25
секунд, прикрыв влажным полотенцем.
ДАТЬ ТЕСТУ ПОДОЙТИ
Чтобы дрожжевое тесто как следует поднялось, необходимо ждать
несколько часов. При помощи микроволновки можно ускорить этот
процесс!
Емкость с тестом накройте полотенцем и отправьте в микроволновую печь вместе со стаканом воды.
Включите прибор на 3 минуты,
установив мощность меньше сред-
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Ингредиенты на 8 ппорций:
1,5 стакана белого риса, 3 ст.л. оливкового масла, 1 луковица, 1 стакан шампанского, 2 зубчика чеснока, 150 г изюма, 1 морковь, 1 ст.л. сливочного масла, 125 г кураги, 6
ст.л. вяленых помидоров, соль (по вкусу)

ней. Затем оставьте тесто отдыхать
в течение 3 минут и снова нагрейте
на 3 минуты, после чего оставьте отдыхать еще на 6 минут. Тесто поднимется минимум в 2 раза.
ОЧИСТИТЬ ОВОЩИ
Овощи с жесткой кожей (тыкву,
баклажаны, а также помидоры) гораздо легче будет очистить, если
подержать их несколько секунд в
микроволновке.
НАРЕЗАТЬ ЛУК БЕЗ СЛЕЗ
Решить проблему слез при нарезке лука можно за 30 секунд! Именно
столько времени понадобится подержать луковицу в микроволновке
прежде, чем приступить к нарезке.
ПРИГОТОВИТЬ
ХРУСТЯЩИЙ БЕКОН
Выстелите тарелку бумажным полотенцем, сверху разложите ломтики бекона в 1 слой, прикройте
вторым бумажным полотенцем и
поставьте в печь. Время приготовления зависит от толщины ломтиков.
ЗАМОЧИТЬ БОБОВЫЕ
Теперь не обязательно замачивать фасоль и горох перед приготовлением на всю ночь. Достаточно
залить бобовые водой и отправить
в микроволновку на 10 минут, установив среднюю мощность, а затем
дать постоять час.

Приготовление:
Нарезать лук, порубить мелко чеснок. Морковь очистить , вяленые помидоры мелко нарезать.
Изюм залить кипятком и оставить на 5-10 мин, затем
слить воду и отложить в сторону.
В большую кастрюлю добавить масло, нарезанный лук и
чеснок, обжарить немного, затем добавить изюм, рис, соль
по вкусу. Обжарить все вместе, перемешивая в течение 3
минут, затем влить шампанское и 2 стакана кипятка. Убавить огонь и готовить, пока рис не впитает всю жидкость.
Тем временем, в небольшой кастрюле залить абрикосы
водой, поставить на огонь, довести до кипения и варить
на медленном огне в течение 5 минут, затем слить воду и
нарезать тонкими полосками.
Потереть морковь, залить ее кипящей водой, посолить
по вкусу, отставить.
В сковороде растопить сливочное масло, добавить абрикосы, вяленые помидоры и готовить, помешивая, в течение 2
мин, после чего добавить к рису и хорошо перемешать.
Выложить готовый плов на блюдо, обложить вокруг
морковкой. Теперь можно подавать!

БАБУШКИНА АПТЕКА

Н

а ладонях сосредоточено
множество точек, воздействие на которые поможет
справиться с теми или иными
дискомфортными состояниями.
Вот только некоторые из них:
▶ если потереть верхнюю фалангу левого мизинца, то можно
утихомирить сильное сердцебиение;
▶ если вы ощущаете упадок
сил, апатию, сонливость, соедините все пальцы и надавите на
впадину, которая образовалась
на ладони;
▶ если у вас разыгралась головная боль или мигрень, сложите большой и указательный
пальцы и резко, с силой нажмите
на место соединения их косточек. Признаком, что точка найдена правильно, послужит острая
боль, а голова пройдет спустя несколько минут.
▶ если интенсивно нажимать
на верхнюю фалангу среднего
пальца, это поможет успокоиться при сильном волнении, а также быстрее согреться, если вы
замерзли.

Делимся несложными рекомендациями, провереными практикой,
которые помогут надолго сохранить сердце здоровым.
ВЫСЫПАЙТЕСЬ
Качественный отдых крайне важен для сердца. Здоровый сон, когда вы
просыпаетесь полным сил, нормализует давление и поддерживает ваши сосуды.
ПЕЙТЕ ДОСТАТОЧНО ВОДЫ
Вы можете не замечать обезвоживания. Но при этом, если в организм поступает меньше 5 стаканов воды в день, кровь становится более вязкой, она
хуже переносит кислород к вашим клеткам и органам, возрастает риск появления тромбов в сосудах.
ПРАВИЛЬНО ПИТАЙТЕСЬ
Идеальной для здоровья сердца считают средиземноморскую диету:
много овощей, качественные макароны или рис, плюс рыба и оливковое
масло. Каждый день необходимо съедать хотя бы несколько ягод (хотя бы
замороженных). Кроме того, в рационе должно быть много белка, чтобы питать сердечную мышцу.
ЗАРЯЖАЙТЕСЬ ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ
Обязательно найдите повод посмеяться хотя бы раз в день! Это самый
действенный способ защитить ваше сердце. Также освойте хотя бы простейшую медитацию и 15 минут в день слушайте приятную вам музыку, закрыв
глаза. Это поможет вам продлить молодость на долгие годы.
ХОДИТЕ ПО ЛЕСТНИЦАМ
Самый простой вид кардионагрузок – пройти несколько пролетов пешком. Статистика убедительно показывает, что риск сердечного приступа намного ниже у тех, кто обходится без лифта и эскалатора.
БУДЬТЕ БЛАГОДАРНЫ
Обязательно произносите слова благодарности за всё хорошее, что с вами
происходит, хотя бы мысленно. Ученые доказали, что подобные действия невероятно благотворны для здоровья сердца и сосудов, кроме того, они нормализуют давление и останавливают воспалительные процессы в организме.
НЕ ПЕРЕНОСИТЕ ПРОСТУДЫ НА НОГАХ
Респираторные и вирусные инфекции могут давать серьезные осложнения именно на сердце, порой приводящие к инвалидности. Поэтому если
заболели, обязательно обеспечьте своему организму отдых, необходимый
для полного выздоровления.
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ВИТАМИНЕ D
Летом пополнить его запасы проще простого – нужно непременно бывать на
свежем воздухе, лучше всего в утренние часы. Осенью и зимой необходимо принимать препараты и употреблять продукты, богатые этим витамином. Это очень
важно не только для поддержания прочности костей, но и для защиты от сердечного приступа, а также предотвращения инсультов и инфарктов.
ХОРОШИЙ АЛКОГОЛЬ В РАЗУМНЫХ КОЛИЧЕСТВАХ
Приятный способ поддерживать сердце и сосуды в здоровом состоянии
– бокал сухого красного вина в день. Содержащиеся в нем флавоноиды регулируют количество холестерина в крови, а также укрепляют стенки сосудов.
А вот алкогольные излишества – наоборот, первый способ раньше времени
подорвать свое здоровье.
БАЛУЙТЕ СЕБЯ ШОКОЛАДОМ
Несколько долек в день также помогают позаботиться о сердце благодаря
уникальным свойствам какао. А кроме того – поднять настроение. Прежде
всего это касается горького шоколада, в котором выше концентрация редких биологически активных веществ, и меньше жиров и углеводов.
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Яркая представительница милицейской крыши. 6. Наипримитивнейшая
плотина. 10. В древнерусском языке слово "облый" имело значение "круглый", а
назовите живое существо, которое называли круглым. 11. Поездка с пересадками. 12. Маленький вареный пирожок с творогом. 13. Купринская девушка-колдунья. 14. Инструмент, с помощью которого Рамон Меркадер убил Льва Троцкого.
15. Пассажирское место лакея. 16. Лагерь советской пионерии. 17. Старый дед
в звуковом оформлении. 21. В каком городе размещена штаб-квартира фирмы
"Кока-кола"? 25. "Показуха", ставшая видом массового искусства. 27. Столярный
инструмент-"ковырялочка". 28. Имя президента Рузвельта. 29. Она делает железо
трухлявым. 31. Как назывался документ, в котором лютеранские князья отвергли
указ императора Карла об исключении учения Лютера? 35. Посуда, для приготовления дичи. 39. Пояс, надетый на бочку. 40. Эффектная концовка подписи. 41. Гол,
забитый в свои ворота. 42. Рождественский Санта. 43. Украшение на потолке. 44.
Там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. 45. Костюм, не стесняющий движения гимнаста. 46. Шумная американская знаменитость. 47. Что такое помадка?
По вертикали:
1. Бабочка ставшая символом беззаботной жизни. 2. Отборные войска. 3. Как
называли небольшие больницы, возникающие в средние века по всей Европе в
честь известного расслабленного нищего? 4. Магистраль, где можно дать газу. 5.
ООО или ОАО. 6. Повод к драке (разг.). 7. Птица, несущая мелкие деликатесные
яйца. 8. Имя Черчилля. 9. Окрестности Северного полюса. 18. Учитель красноречия из Древней Греции. 19. Была бы шея, а он найдется. 20. Что можно приготовить даже из очень плохого вина? 22. В старой Руси – улучшенная грунтовая
дорога. 23. Человек строгого образа жизни, отказавшийся от всех благ. 24. Родной остров Марлона Брандо. 25. Тело для тела девушки Пикассо. 26. Столица
Башкирии. 30. "Голос" ручейка. 31. Этот пластик на основе полиуретана частенько
подкладывают в диваны. 32. Слой пудры на булочке. 33. Посиневшая малина. 34.
Пьеса для клавишных инструментов с виртуозными пассажами. 35. Площадь под
дачу. 36. Увлеченный парусным спортом. 37. Наряд для будуара. 38. Какой продукт питания измеряется палками?
По вертикали:
1. Мотылек. 2. Гвардия. 3. Лазарет. 4. Автобан.
5. Общество. 6. Завязка. 7. Перепел. 8. Уинстон.
9. Арктика. 18. Ритор. 19. Хомут. 20. Уксус. 22.
Тракт. 23. Аскет. 24. Таити. 25. Шар. 26. Уфа.
30. Журчание. 31. Поролон. 32. Обсыпка. 33.
Ежевика. 34. Токката. 35. Участок. 36. Яхтсмен.
37. Неглиже. 38. Колбаса.

В восточной медицине уже
много веков назад практиковалось воздействие на
определенные точки тела,
которые связаны с работой
внутренних органов. Такие
точки есть везде, включая
ушные раковины, поверхность ладоней и подошв.

СОВЕТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СЕРДЦА

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Мигалка. 6. Запруда. 10. Вобла. 11. Транзит.
12. Вареник. 13. Олеся. 14. Ледоруб. 15.
Запятки. 16. Артек. 17. Кряхтун. 21. Атланта. 25.
Шоу. 27. Стамеска. 28. Франклин. 29. Ржа. 31.
Протест. 35. Утятник. 39. Обруч. 40. Росчерк.
41. Автогол. 42. Клаус. 43. Лепнина. 44.
Темница. 45. Трико. 46. Ниагара. 47. Конфета.

ТОЧЕЧНАЯ
ТЕРАПИЯ
ПРИ ПЛОХОМ
САМОЧУВСТВИИ
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В мифах говорится, что «Солнце, Луна и звезды всходили один раз в год,
и весь год казался как один день»

Х-ФАЙЛИ

АНТАРКТИЧЕСКАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ –

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
https://vseonauke.com,
перевод Зинаиды БОБЫРЬ

Среди значительных проблем, которые
поставили перед современной наукой
новейшие открытия и исследования
древних мифов, находится загадочная
цивилизация, развившаяся около 10
тысяч лет назад в Антарктике. Как же
возникла гипотеза об «антарктической
цивилизации»?

В

УЛЫБНИСЬ
И ПОДУМАЙ!

1929 году турецкий археолог Хилил
Эдем нашел в библиотеке бывшего императорского дворца Толкани
(ныне музей) половину карты мира, составленной Пири Рейсом в 1513 году. Обсуждение этой карты началось только в 1957 году,
когда один из специалистов, занимавшихся
этим вопросом – американец Арлингтон Г.
Маллори,– заявил, что в южной части карты
Пири Рейса показаны контуры Антарктики,
невероятные по своей точности.
По каким источникам она составлена? На
карте – побережье Антарктиды, освобожденное от ледяного панциря. Откуда турецкий
адмирал мог заимствовать это изображение? Сегодня многие участки побережья не
просматриваются визуально, а определены с
помощью специальной аппаратуры. Это открытие было подтверждено исследованиями
и других специалистов.
«Легенда», окружившая карту Пири Рейса,
начала расти. Так как на карте показаны горы,
в настоящее время скрытые под тысячелетними льдами, то легко было заключить, что Пири
Рейс пользовался картой, прототип которой
был создан 10 тысяч лет назад в Антарктике,
цивилизацией высокоразвитой, но исчезнувшей по неизвестным причинам, вероятно, в
связи с похолоданием климата. Едва эта гипотеза была сформулирована, как подверглась
яростным нападкам со стороны некоторых
географов, требовавших «отделить действительность от вымысла». Однако на этом дело
не закончилось.
Американский ученый Чарльз Г. Хепгуд
создал интересную гипотезу. Он определил,
что система проекции, основанная на сферической тригонометрии, по-новому освещает греческую античность. На карте указаны
острова Маражо и Фаолкленд, открытые позже, река Атрата в Юкатане, неизвестная в ту
эпоху, и горы Анды, в то время не исследованные. Что касается Антарктики, то ее очертания
соответствуют «профилю» субледниковой
эпохи, определенному с помощью новейшей
техники.
Изучая и другие древние карты, Хепгуд сделал поразительные открытия. Так, на карте

Полезные советы:
Маска для лица: Берется
квашенная капуста. Укладывается на тарелочку.
Поливается маслицем. В
рюмочку наливается водочка. Водочка выпивается, капусточка съедается...
Лицо блаженно улыбается
и свежеет.

Оронтия Финнея, созданной в 1531 году, есть
очень точное изображение Антарктики, где
имеются не только горы, но и реки, отложения
которых образовались в умеренном климате,
а их возраст исчисляется шестью тысячами
лет. На другой карте, составленной Андреа
Бенинказа, ясно показаны ледники Скандинавии в тех границах, в которых они существовали около 14 тысяч лет назад (по данным
современной географии). В связи с ледниками
интересно вспомнить, что на древних картах,
например, карте Птолемея Александрийского,
указаны ледники в Скандинавии и в Германии.
Кто в античную эпоху или в средние века
слышал или говорил что-нибудь о ледниковом периоде? Как разгадать эту загадку? Чем
объяснить, что очертания Антарктики переданы с такою точностью, а Европа покрыта
льдами? Вполне логично было заключить, что
речь идет о цивилизации, развившейся 10 тысяч лет назад в Антарктике и затем почему-то
исчезнувшей.
Профессор Хепгуд выдвинул теорию, согласно которой «вся поверхность Земли равномерно перемещается относительно ядра
в направлении к северному европейскому и
американскому полушарию». Цивилизация,
которую мы условно назовем «антарктической», достигла высокой степени развития
в области математики, астрономии и географии. Когда она исчезла, все ее познания
перешли к тем народам, которые мы считаем
древними.
Мифология народов, разделенных большими расстояниями, параллельные мифы (эпос
о Гильгамеше, библейское сказание о Ное) и
результаты некоторых научных исследований в области климатологии, гидрографии
и археологии – все это говорит в пользу гипотезы о потопе. Мифы индейцев Киче, племен Мексики и Венесуэлы, древних персов (в
Зенд-Авесте), древних индийцев (Рига-Веда) и

Вот смотришь на некоторых
депутатов и думаешь: "Да-а, ронял вас аист по дороге!"

Еще пару лет таких цен и зарплат, и вместо переписи населения у нас будет перекличка.

Судя по принимаемым Верховной Радой решениям, самая
лучшая конопля растет около
здания по адресу: г.Киев, ул. Михаила Грушевского, 5

Если мусорный пакет разлагается за 145 лет, а асфальт в Украине – за одну зиму, то почему бы
нам не покрывать дороги мусорными пакетами?

ГАЗЕТА ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН
№ 41 (45)
11 жовтня 2017 року
Матеріали друкуються
мовою оригіналу

египтян (упоминаются у Геродота) утверждают, что потоп сопровождался и другими грозными явлениями, и прежде всего внезапным
изменением климата. В некоторых мифах говорится, что «Солнце, Луна и звезды всходили
один раз в год, и весь год казался как один
день». Как известно, нигде на земном шаре,
кроме полярных областей, Солнце и Луна не
восходят только раз в год.
До катастрофы, воспоминание о которой
дошло до нас в форме мифов, климат был теплым. Потом произошло похолодание. Там,
где земля давала по два урожая в год, начались суровые зимы. Такое резкое и неожиданное изменение климата можно объяснить
смещением земной оси. Когда же все это произошло?
Данные точных наук говорят, что явление,
которое мы называем «потопом», было длительным. Пресноводные водоросли и вулканические формации, найденные на дне Атлантического океана, имеют возраст около 13
тысяч лет. Ниагара «родилась» тоже 13 тысяч
лет назад. Примерно в ту же эпоху священное
озеро Титикака и порт Тиахуаиаку поднялись
на высоту 4 тысячи метров. Все эти странные
факты явно связаны с реальными движениями земной коры и наверняка сопровождались
вулканическими извержениями.
Дальнейшие данные можно получить из календарей в различных частях света. Расчеты
показывают, что они начинают свое исчисление от какого- то чрезвычайно важного события, начавшегося в 11 652 году до нашей эры и
закончившегося в 11 542 году, то есть продолжавшегося 110 лет. Все объяснения, которые
можно дать этому факту, остаются в области
гипотез. Приведем ту, которая кажется нам
наиболее приемлемой.
Важное «событие», о котором идет речь и
которое мы считаем потопом, «готовилось»
очень долго. В течение многих сотен или даже
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тысяч лет Земля приближалась к катастрофе.
«Вступительным аккордом» были вулканические извержения, которым геология приписывает возраст около 13 тысяч лет. Затем начался
период дождей и все более обильных снегопадов. Разгул слепых сил природы привел наконец к завершению этой цепи катастроф
– смещению земной оси со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Заметим, что мифы тоже говорят о резком
изменении климата и о возникновении полярных условий. Они ясно указывают, что до
катастрофы люди жили на территории с теплым климатом, который затем превратился
в холодный. А единственная часть света, где
климат был сначала теплым, а потом сделался полярным,– это Антарктика. Исследования
показывают, что речные отложения в Антарктике образовались в течение 6 тысяч лет в
условиях умеренного климата. Значит, похолодание происходило постепенно. Когда же
холод стал нестерпимым для населения, привыкшего к теплу, «антарктики» покинули свою
страну. Это кажется тем более возможным,
что «у некоторых индейских племен и поныне
сохраняется ставшее легендой воспоминание
о вынужденных странствованиях по ледяным
полям «замерзших океанов». Можно даже
предполагать, что «антарктики» знали об эволюции ледников на севере, то есть в Европе
и Америке, где к этому времени теплые воды
Гольфстрима положили конец ледниковому
периоду и где начали освобождаться обширные области, пригодные для жизни и продолжения (хотя и на более низком уровне) тысячелетней антарктической цивилизации.
Те, кто пережил катастрофу, унесли с собою, чтобы спасти, все достижения своей науки. Они передавали свои познания окружающим племенам, считавшим их существами
сверхъестественными и приписывавшим им
божественное происхождение. «Антарктики»
полностью ассимилировались с окружающими первобытными племенами...
Почему произошла катастрофа? Трудно
представить себе, что земная ось изменила
свое положение внезапно. Теория американского профессора более правдоподобна.
Из нее логически следует, что сдвиг земной
поверхности к югу привел к таким же последствиям, что и смещение земной оси:
области с теплым климатом приблизились
к полюсу и «похолодали», а северные области передвинулись к экватору и потеплели. В
рамках крупных тектонических движений не
исключается и изменение наклона земной
оси, происходившее тоже постепенно. Похолодание климата привело к тому, что снег,
сначала бывший для «антарктиков» предметом удивления, перестал таять и сделался
«вечным», заставив обитателей этой страны
уйти оттуда.
Трудно нарисовать хотя бы приблизительную картину этой трагедии. Ведь само существование этих загадочных «антарктиков»
гипотетично, и мы ничего не знаем о их образе жизни и т. д. Решающее слово в раскрытии
этой великой загадки принадлежит археологическим исследованиям. Наряду с археологией могут сказать свое слово и многие другие науки, чтобы помочь нам в реконструкции
первых шагов, сделанных человечеством в
своем развитии.

Зашел за лекарствами, глянул
цены, решил, что дешевле сдохнуть. По пути заглянул в «Ритуальные услуги», глянул цены…
Поперся обратно в аптеку.
– Представляешь, у меня в ванной из крана течет вода!
– А должно что?
– Судя по квитанции — водка...
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