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

«За правду і справедливість»

e-mail: np@uch.net,

РЕДАКЦІЯ

телефон (0472) 720-001

Щоб підписатися на YouTube каналі потрібно виконати наступні дії:

1. Відкриваємо Google,
праворуч зверху написано “пошта”.
Для тих хто, не зареєстрований,
створюємо свою поштову
скриньку (реєструємося).

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

ПЛЮЙ В ГЛАЗА –
ВСЕ БОЖЬЯ РОСА

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.

КРОК ВПЕРЕД,
І ДВА НАЗАД
Підвищення пенсій спровокує нове
зростання цін в Україні

У

країнці вже давно засвоїли сумну закономірність:
будь-яке підвищення зарплат і пенсій в нашій країні автоматично спричиняє за собою підвищення
цін і тарифів. Так сталося і цього разу: ще з серпня, коли
в Україні почали активно обговорювати пенсійну реформу, і вона навіть не встигла набути чинності, ціни
упевнено полізли вгору. За словами фахівців, цей процес триватиме і в поточному, і наступному році.

ЖИТИ СТАЛО КРАЩЕ?
При цьому влада з дивовижною завзятістю стверджує:
нинішнє "осучаснення" пенсій підкріплене "економічним
зростанням", гроші "не надруковані, а зароблені" - отже,
ніякого підвищення цін не буде.
"Підвищення пенсій не є причиною для підвищення цін,
тому що це гроші, які зароблені вже в Пенсійному фонді. І
зароблені в результаті того, що у нас підвищена мінімальна заробітна плата і пішло підвищення заробітної плати, з
якої йшли відрахування до Пенсійного фонду. Тобто гроші
на це вже накопичені", - заявив в зв'язку з цим заступник
міністра праці і соціальної політики Микола Шамбир.
"Підвищення пенсій жодним чином не позначиться на
рівні інфляції або на курсі національної валюти. Якщо ви
подивитесь, то на сьогодні практично коливання долара
знаходяться на одній і тій же відмітці", - підтримав його
міністр соцполітики Андрій Рева.
"У нас є кошти для виплати підвищених пенсій. Це кошти, які напрацювала національна економіка, кошти, які
не треба ні друкувати, ні позичати, це кошти, у тому числі,
від детінізації зарплат, підвищення мінімальної зарплати",
- як би підвів риску під дискусією глава уряду Володимир
Гройсман.
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19 серпня 2016 року Міністе
“За правду і справедливіс
Установчий з’їзд партії
відбувся 30 липня 2016 року,
де були ухвалені Програмна заява,
Статут партії, сформоване її керівництво.
Головою партії обрано Олександра МОРОЗА,
заступником голови – Василя ЦУШКА.

м. Київ 073-074-00-80

Контактні телефони регіональних осередків політичної партії
Олександра Мороза “ За правду і справедливість”
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська

098-898-85-83
067-361-48-28
095-338-24-24
099-506-02-51
098-233-59-53
066-535-98-36
093-991-32-40
050-689-09-59
063-736-26-61

Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська

098-470-54-07
050-619-85-02
067-710-97-45
098-025-22-47
067-328-63-84
067-749-54-99
096-028-46-55
097-741-41-99
067-350-01-00

Херсонська

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

Продовження на СТОР.5
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РОЗПОЧАТО
Наш щотижневик “За правду і справедливість”
виходить на 8 сторінках
ВИДАВНИЧА ВАРТІСТЬ ГАЗЕТИ НЕ ЗМІНИЛАСЬ – 2,00 ГРН. ЗА 1 НОМЕР!
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вартість передплати:
141,24 грн.
12
6 70,62 грн.
місяців + послуги пошти
місяців + послуги пошти
грн.
3 35,31
+ послуги пошти

місяці

УВАГА!

В последнее время мы очень часто слышим от Владимира Гройсмана победные реляции
о "росте" украинской экономики. А чтобы создать видимость благополучия, власть
периодически устраивает "аттракционы невиданной щедрости" в виде двукратного
повышения минимальных зарплат и осовременивания пенсий. При этом в правительстве
никого не волнует, что выдача населению ничем не обеспеченных бумажек только
подстегивает инфляцию, и реальные доходы большинства людей падают.

грн.
1 11,77
+ послуги пошти

місяць

Бажаєш отримати подарунок від редакції?

ЦЕ ДУЖЕ ПРОСТО!
читай на сторінці 8

№46 (50) • 15 листопада 2017 року

2

“За правду і справедливість”

Все розпочинається з виробництва, власної економіки,
зайнятості людей, нормальної зарплати

ДЕРЖАВА

Олександр Мороз про…
Підвищення рівня
доходів населення

Головним інвестором економіки може бути лише населення,
здатне створювати попит на
товари, а звідти бере початок
весь ланцюжок стимулювання
виробництва, розвитку його галузей.

Л

юдська праця повинна цінитися. Тоді не буде захмарних
прибутків окремих «достойників», вілл і палаців на околицях
українських (і не лише) міст. Буде
так, як в Норвегії, Швеції…, багаті
там є, але не за рахунок злиднів
решти населення. І на багатство
ніхто не заздрить: хочеш бути заможним, – більше працюй. Щоправда, аби було де. А для того є
влада, це один з її клопотів.
В країнах «Золотого мільярда»
частка оплати праці в собівартості
продукції приблизно вдвічі більша,
ніж у нас. Наші капіталісти зберігають оплату праці в тих пропорціях
до собівартості, які складалися в
радянські часи. Але тоді була компенсація недоодержаних коштів:
безплатні освіта, охорона здоров’я,
безплатне житло і копійчані тарифи, дешеві хліб та інші продукти
харчування, літр бензину за 6 коп.
Нинішньому молодому поколінню
це може здаватись фантастикою.
Для захисту прав трудящого
велике значення має Трудовий Кодекс. В Україні помітні намагання
владців кодексом збільшити права власників, зменшити права у
працівників. Зокрема, йдеться про
права робітників на страйк, про
нефіксацію тривалості робочого
дня і робочого тижня. Ми проти
будь-яких утисків працівників, в
тому числі проти збільшення робочого часу зверх 8-ми годин. Ми за
справді незалежні, впливові профспілки.

Сплановане
знищення
загальнодоступної
медицини
Ще раз повторю азбучне: все розпочинається з виробництва, власної економіки, зайнятості людей,
нормальної зарплати. Всього цього в Україні немає. Нинішня економіка – це конвульсії колишнього
народногосподарського комплексу, який відносив Україну до числа
найрозвиненіших країн Європи.

З

алишилось тільки те, що потрібне
світовому ринку і що не вимагає
багато людської праці. Це сировина (енергія, газ, метал, зерно, ліс…). Тут
невеликі затрати праці, отже шалені
прибутки власників, а вони і є владою.
Але інші галузі знищені, бо вони менш
прибуткові, часто неконкурентні. А з
ними знищені і робочі місця. Люди шукають їх за кордоном.
Про стан охорони здоров’я треба
судити не тільки із занедбаної районної лікарні, а навіть з спеціалізованих
клінік при науково-дослідних інститутах. Ні медикаментів, ні апаратури, ні
перев’язочних матеріалів. Ні оплати
персоналу, за яку було б не соромно
згадувати. Гармонізація системи охорони здоров’я, про що галасує влада
вже не один рік, не що інше, як знищення медичної мережі задля економії
злиденних асигнувань з бюджету.
Відбувається сплановане знищення загальнодоступної медицини. Натомість населенню України замість
лікування пропонують отримання
медичних послуг, головною умовою
отримання яких є платоспроможність
пацієнта. Влада впроваджує так звану
медичну реформу, яка першим кроком
має на меті загальну приватизацію
медичних закладів за грузинським
прикладом. Реформування медицини
саме таким чином призводить до за-

криття медичних закладів на районному, сільському та міському рівнях,
передбачає зменшення кількості лікарняних місць та різкому скороченню робочих місць у медичній галузі.
Борючись за життя, люди платять
за… все, розорюючись остаточно. А
що робити більшості, тій, що уже не
має ніяких статків? Який зараз середній вік тих, хто проживає в Україні?
Який рівень смертності, в тому числі
до однорічного віку дітей? Ці показники ще двадцять років тому були одними з найкращих у світі. А сьогодні?
Ми ж тепер вільні та ще й з ринковою
економікою, керовані відчайдушними
патріотами. Вони і «лікарню майбутнього» будували, і Охматдит обіцяли…
Наші незмінні переможці тендерів, що
імпортують ліки з-за кордону (українську фармацію майже знищили),
скуповують фармацевтичні фабрики в
Індії. А що? – талановиті, підприємливі… за рахунок нещасних співгромадян. Їхній «талант» – в цінах на ліки. В
цінах і побори при перетині кордону,
де на «своє» чатують митники, податківці, представники санслужб, правоохоронці, прикордонники… усі, хто має
хоч якусь адміністративну зверхність,
можливість вимагати.
Грошей на медицину, освіту, культуру, спорт…, кажуть, немає. А на поліцію
знайшлись, придбавши ще одну халепу у вигляді наряджених для фото тих,
що не знають чим займатися, не мають
потрібної кваліфікації, б’ють автомобілі (більше 60% з виділених у Києві за
кілька місяців) і керовані такими же
«спеціалістами».
А гроші на медицину, освіту, культуру валяються під ногами. Це рента від
використання землі, всіх інших природних ресурсів. Ця частина загальнонародного багатства повинна накопичуватися в небюджетному суспільному
фонді, а не привласнюватися олігархами (олігарх – капіталіст при державній
владі, це норма в Україні). Створення
такого фонду зменшить неправедні
доходи олігархів, а норми Конституції про безкоштовну освіту і охорону здоров’я стануть реальними. Не
згадую тут про державну монополію
на горілчані вироби, тютюн, лотереї,
гральні заклади і все, що передбачає
рух «легких» грошей.
Тоді стане можливим учителям, медикам, науковцям підняти зарплату
в 3-5 разів вище середньої, надати їм
статус держслужбовців. Не забути і
про працівників культури, які нині зайві
для влади різних рівнів. Як зайві і клуби, будинки культури, бібліотеки, творчість людей: самодіяльність, спорт,
дозвілля. Як зайві творчі спілки, внаслідок чого письменники, художники,
артисти (крім тих, хто «розкручується»
під рекламу) нині одні із найбільш упосліджених представників народу.
Загалом усі вони – уособлення культури. За їх становищем можна оцінювати рівень розвитку держави, характеризувати її внутрішню політику.
Кожен здатен зробити з цього приводу власну чесну оцінку.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

МВФ ПРОГНОЗУЄ
МВФ зберіг прогноз зростання економіки України в 2017 році на рівні 2% і погіршив прогноз середньорічної інфляції на 1,3% - до 12,8%.Про це
йдеться в опублікованому Фондом регіональному
економічному прогнозі для Європи, пише УНІАН.

П

ри цьому прогноз зростання ВВП України в 2018
році також залишився незмінним і становив 3,2%, у
2019 році - 3,5%. Водночас прогноз інфляції на 2018
рік був погіршений на 0,4 процентного пункта - до 10%, на
2019 рік - на 0,5 процентного пункта, до 7%.
Крім того, в МВФ прогнозують зростання внутрішнього

попиту в 2018 році - на 4%, в 2019 році - на 4,2%; частку
інвестицій у ВВП в 2018 році - на рівні 23,2%, в 2019 році 25,1%; безробіття в 2018 році - 9,3%, в 2019 році - 8,8%; державний борг до ВВП в 2018 році - 83,5%, в 2019 році - 77,9%.
МВФ вказує, що середньомісячна номінальна заробітна
плата в Україні у 2017 році зросла на 35%, що створює ризик прискорення інфляції.
Нагадаємо, ВВП України в другому кварталі 2017 року
річному вираженні зріс на 2,3%, у першому кварталі - на
2,5%. Інфляція в Україні у жовтні становила 1,2% до попереднього місяця і 14,6% - у річному вираженні.
Кабмін наприкінці травня погіршив прогноз зростання ВВП
України в 2017 році до 1,8% із раніше прогнозованих 3%, а
прогноз інфляції - до 12,9% із 8,1%, закладених у бюджеті-2017.

ЗНОВУ ЗРАДА

Українці не хочуть утилізувати
старі авто – вони на них їздять
Олександр МИХАЙЛОВ
Багато з нас вже і забули, що з 2014 року на Україні діє закон про утилізацію транспортних засобів. Вірогідно - якби здійснилася хоч би десята
частина обіцянок, даних представниками нинішньої влади на Майдані, - сьогодні в пункти утилізації стояли величезні черги: українці масово
позбавлялися б від старого мотлоху, щоб купити
новенькі авто. Але за три минулі роки жоден (!)
громадянин нашої країни не здав автомобіль на
переробку.

В

ідповідно до закону, для утилізації старих машин був
введений екологічний збір на імпортні автомобілі. Залежно від об'єму двигуна податок складав 4,7-30 тис.
гривень на іномарку - ці гроші і повинні були піти на утилізацію. Але збір швидко відмінили, а закон залишився.
За інформацією Міністерства екології, на сьогодні в Україні зареєстрованj 9,1 млн автомобілів, причому половина з
них - “народжені ” в Радянському Союзі або країнах СНД.
А кожен п'ятий автомобіль українців має вік більше 30 років. При цьому в Мінекології підтвердили - за три роки не
зафіксували жодного факту утилізації старих автомобілів.
У Моторному (транспортному) страховому бюро України
прогнозують, що найближчими роками середній вік автомобілів в країні може зрости до 23 років. Причина - низький
рівень продажів нових авто.
Очевидно, щось на шляху до європейського рівня життя
пішло не так. Незважаючи на безвізовий режим і "остаточне
прощання з Радянським Союзом" (про що Порошенко говорить в кожній промові ось вже півроку), за новими автомобілями європейських марок черги не стоять. Зате стоять за
соціальними виплатами, субсидіями на оплату опалювання, гарячої води і електрики.
Та і про яке зростання продажів автомобілів може йтися,
коли катастрофічно падають продажі хліба, молока, олії,
м'яса і інших життєво необхідних товарів?! Причина - масове
зубожіння українців. Втім, судіть самі.
Згідно з офіційною статистикою, об'єм роздрібної торгівлі в січні-вересні 2016 року у фактичних цінах склав 829,8
млрд гривень (32,4 млрд доларів), а в січні-вересні 2017
року - 578 млрд гривень (22,3 млрд доларів). Тобто, всього за рік у фактичних цінах споживання впало на третину.
А якщо врахувати 16%-у інфляцію, то падіння споживання
склало майже усі 40%. Правда, є ще тіньова економіка, але
тому вона і тіньова, що ця справа темна, і скільки там та
чого, ніхто більш менш точно сказати не може.
Для порівняння: в січні-вересні 2013 року споживання
склало 638,1 млрд грн, що при курсі 8 гривень за долар і
інфляцію 0,5% дорівнювало 80 млрд доларів. Тобто, в порівнянні з 2013 роком, споживання в Україні в доларовому еквіваленті обвалилося майже в 4 (!) рази. Для простих
громадян тут не те, що автомобіль - новий пилосос купити
проблема.
Судячи з усього, тотальна бідність і повна невпевненість
в завтрашньому дні дуже боляче б'є по самопочуттю українців. Так, за результатами дослідження американського
Інституту Гэллапа, Україна - єдина європейська країна, яка
потрапила в антирейтинг щастя.
Згідно з даними цього Інституту, 41% населення України
знаходиться у важкій ситуації, і можуть вважатися нещасними. В цьому відношенні нас випередили тільки дві країни
у світі - Південний Судан (47%) і Гаїті (43%). У "проміжному
стані" (коли ти ще не нещасний, але вже і не щасливий) знаходиться 50% населення, і лише 9% людей відчувають себе
упевнено. А в трійку найщасливіших країн, за даними Інституту Гэллапа, увійшли Норвегія, Данія і Ісландія.

№46 (50) • 15 листопада 2017 року

В экономике Украины уже невооруженным взглядом видны развал и запустение

Плюй в глаза –
все божья роса
Алексей ГРАДОВ
В последнее время мы очень часто слышим от Владимира Гройсмана победные
реляции о "росте" украинской экономики. А чтобы создать видимость благополучия, власть периодически устраивает
"аттракционы невиданной щедрости"
в виде двукратного повышения минимальных зарплат и осовременивания
пенсий. При этом в правительстве никого не волнует, что выдача населению
ничем не обеспеченных бумажек только
подстегивает инфляцию, и реальные доходы большинства людей падают.

В

экономике Украины уже невооруженным взглядом видны развал
и запустение, но у Гройсмана она
чудесным образом "растет". При этом
промышленность почему-то буквально
катится под откос, и даже "локомотив
украинской экономики" - сельское хозяйство - падает. Если что-то и растет
ударными темпами, так это инфляция – и
именно рост цен власть выдает за рост
экономики, манипулируя показателями с
ловкостью опытного наперсточника.
"В результате высокой инфляции сильно
выросли цены, это привело к сумасшедшему росту поступлений от НДС — более
чем на 40%. Выросли поступления по НДС
также и за счет роста импорта. В резуль-

тате номинальные показатели ВВП демонстрируют большой рост… Цены очень
сильно растут, они просто зашкаливают.
При этом рост реальной зарплаты сильно
отстает от реальных показателей инфляции, которая съедает все больше доходов
и накоплений граждан", — поясняет ситуацию Александр Охрименко.
В Украинском союзе промышленников
и предпринимателей (УСПП) считают, что
в результате тотальной деиндустриализации страна уже очень скоро может полностью потерять металлургию, машиностроение, добывающую и другие ведущие
отрасли промышленности, что обернется
социально-экономическим коллапсом. По
мнению главы УСПП Анатолия Кинаха,
чтобы избежать этого краха, необходима государственная программа развития отраслей промышленности, которая
будет предусматривать частно-государственное партнерство. Однако коррумпированные власти своими действиями
только приближают конец украинской
промышленности. Для иллюстрации приведем лишь один из великого множества
примеров вопиющей безответственности
и бездарной экономической политики
"европейских реформаторов".
"В Украине еще работает ряд мощных
заводов транспортного машиностроения — Крюковский вагоностроительный
завод, „Азовмаш“, „Днепровагонмаш“ и

Щ

Сату КАХКОНЕН,

директор Всесвітнього
банку у справах України,
Білорусі і Молдови.
• ПРО ПОВІЛЬНУ ДИНАМІКУ
Ми вражені тим, що за
останні три роки змогла зробити українська влада - економіка стабілізувалася, повернулося економічне зростання.
Але воно дуже низьке - усього
2%. І в 2017 році ми також прогнозуємо 2%. Це нормально,
але ми не бачимо якихось значних ривків в певних секторах.
Тобто Україна не злітає, і ми

через це переживаємо. Тому
що продовження такої динаміки буде недостатнім для
того, щоб підвищити доходи
громадян і вийти хоч би на
той рівень, який був до кризи
в 2014 році.
• ПРО МАЙБУТНІ РЕФОРМИ
Хоча багато що вже зроблене, фундаментальні структурні реформи ще попереду.
Частина цих реформ знаходиться зараз на розгляді у
Верховній Раді і вони невідкладні. Найбільш важливою
для прискорення зростання
і трансформації економіки
є земельна реформа. Мені
було дуже приємно почути,
що земельна реформа залишається на порядку денному
цієї осені. Виходячи з наших
розрахунків, її проведення
може дати значний поштовх

3

КСТАТИ
В эти дни мы отмечали 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции, поэтому будет уместно сравнить экономические показатели УССР и современной Украины. По подсчетам экономистов, доля Украины в структуре ВВП СССР составляла
16,39%, что по тем временам оценивалось в $410 млрд, а по нынешним (учитывая инфляцию
и покупательскую способность доллара) – почти в 1 триллион долларов США. На сегодняшний день экономика Украины (согласно официальным показателям) составляет всего лишь
$353 млрд – то есть, в 3 раза меньше. Попутно заметим, что в 1989 году ВВП УССР превышал
ВВП всего Китая, который по американским оценкам в 1989 году составлял лишь 350 миллиардов долларов. Сейчас ВВП Украины в 60 (!) раз меньше китайского.

Що думають про Україну міжнародні інвестори

о
представники
міжнародних кредиторів і компаній,
які спеціалізуються на оцінці
і управлінні державним боргом, говорять про хід реформ
в нашій країні.

РЕЗОНАНС

другие. Разве не отечественным производителям необходимо дать зеленый
свет, включив их в выполнение государственных программ модернизации железной дороги? Однако Министерство
инфраструктуры избирает другой путь
— предлагает пригородные электрички из
Германии, которые были в употреблении.
Они не понимают потенциала украинского транспортного машиностроения, не
думают, что выход из социально-экономического кризиса — это комплексная задача взаимосвязанных друг с другом различных сфер экономики", — заявил глава
УСПП Кинах.
Очевидно, что если бы во власти были настоящие государственники, то закупкой за
границей б/у техники при наличии своих
производителей давно должно было бы заинтересоваться Антикоррупционное бюро.
Но власть это мало беспокоит, поскольку бюджет наполняется инфляционными
деньгами – а по сути, ничего не стоящими
"фантиками". Похоже, чиновники вообще не
думают о последствиях своих действий, а
деньги на бюджетные подачки населению
они и так "настригут" с того же населения с
помощью галопирующего роста цен.

Хвороби зростання
За матеріалами: Марія БАБЕНКО, https://focus.ua
Україна міцно підсіла на голку міжнародної фінансової допомоги. За 4 роки, з серпня 2013-го до серпня 2017-го, зовнішній держборг країни виріс в 4,6 рази, до 954,1 млрд. грн. До
того, що доля країни все більше залежить не від внутрішніх
еліт, а від міжнародних фінустанов, можна відноситися порізному. Але у будь-якому випадку їх думка при коригуванні
курсу, яким рухається Україна, доведеться враховувати.

“За правду і справедливість”

для розвитку країни. Мені
здається, що земельна реформа є найважливішою з
тих, які знаходяться на розгляді у Верховній Раді.
• ПРО ВИКЛИКИ НА
НАЙБЛИЖЧІ ПІВРОКУ
Нещодавно я була в Грузії,
де відбулася дискусія про те,
на якому етапі реформ знаходяться країни регіону. І Україна завжди виявлялася серед
тих, що відстають. Природно,
одночасно проводити пенсійну, освітню і медичну реформи
і величезну трансформацію
банківського сектора нелегко.
Це дуже важка програма. Багато хто говорить, що в цілому
це занадто амбітно. Але наступні шість місяців матимуть
критичне значення, для того,
щоб названі реформи дали
плоди. Україна немає можливості уповільнювати темп.
Адже економіка знаходиться
ще в дуже крихкому стані і знову може почати скачуватися.

• ПРО ДЕРЖВЛАСНІСТЬ
Більшість державних підприємств збиткові. І це можна
змінити, поліпшивши управління за рахунок створення незалежних наглядових рад. Поліпшення ситуації в управлінні,
приватизація підприємств і
антикорупційні дії - хороший
підхід для того, щоб впоратися
з цим занадто великим сектором, який складає 20% ВВП і
дає роботу мільйону громадян. Цей сектор можна скоротити і підвищити його ефективність. Рішенням буде відкриття
ринку і забезпечення прозорої
приватизації. За рахунок цього
ми зможемо запобігти великій
кількості проблем.

Тімоті ЕШ,

головний стратег з питань
суверенного боргу BlueBay
Asset Management

постійний представник
МВФ в Україні

• ПРО РИЗИКИ, ЯКІ НЕСЕ
В СОБІ ВИХІД НА РИНОК
ЗОВНІШНІХ ЗАПОЗИЧЕНЬ
Ви дуже успішно випустили
євробонди. З технічної точки
зору це дуже корисно. Але досвід взаємовідносин України
і МВФ свідчить, що коли ви
отримуєте доступ до ринку капіталу, у вас падає ентузіазм.
Тобто, коли є доступніше фінансування, політична воля на
проведення реформ слабшає.

• ПРО РЕФОРМИ
Останні три роки довели,
що реформи можливі і Україна вже не знаходиться в режимі кризового менеджменту. Економіка відроджується.
Відбуваються складні реформи - комплексна пенсійна
реформа, земельна реформа, яку вже дуже давно пора
було провести.

• ПРО КОНКУРЕНЦІЮ
ЗА ІНВЕСТОРІВ
Україна вимагає прямих іноземних інвестицій. У інвесторів
є вибір, куди йти. Конкуренція
дуже велика. Тому будь-яка
співпраця з Україною має бути
позитивною для інвесторів. Але
головними проблемами залишаються корупція і бюрократія.
І ніхто ще не сів за це у в'язницю.

Йоста ЛЮНГМАН,

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

СХОВАНО
В ОФШОРАХ
Аналітична
компанія
Boston
Consulting Group порахувала, що у
офшорах сховано 10-13 відсотків світового ВВП. Про це повідомляє ВВС.

З

а даними Boston Consulting Group,
обсяги коштів в офшорах за 10 років
зросли майже удвічі – з $6 трильйонів
у 2006 році до $10 трильйонів у 2016 році.
Якщо враховувати не лише фінансові активи,
а й інші цінності, записані на офшори, – яхти,
нерухомість та предмети мистецтва – то, за
підрахунками організації Tax Justice Network, у
2010 році ця сума сягала $32 трильйонів.
Після оприлюднення документів "Paradise
Papers" Європейський Союз вирішив створити чорний список "податкових гаваней".

З ЮВІЛЕЄМ!
19 листопада 2017 року святкує
70 –ти річчя з Дня народження

ТРЕТЯК
Анатолій Іванович
Голова Ради Нетішинської міської організації
Політичної партії «Олександра Мороза
«За правду і справедливість»
Вітання щирі Ви прийміть від нас!
Цей ювілей – іще не вечір,
Хоч 70 лягло на плечі.
Душа хай буде молода,
Вас тільки щастя вигляда!
Здоров’я Вам від води ключової,
Багатства від землі святої!
Хай повага іде з Вами всюди
І цінують за працю Вас люди!
Рада Хмельницької
обласної організації
ПП «Олександра Мороза
«За правду і справедливість»
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“За правду і справедливість”

Про вступ України до НАТО марив ще Віктор Ющенко,
але для нинішньої влади це стало справжньою нав'язливою ідеєю

РЕАЛІЇ

НАТО в хату

Олександр ПОЛУЯНОВ
сім розсудливим людям вже давно ясно, що досягнення миру, забезпечення стабільного розвитку і подолання розколу в суспільстві можливе лише за умови позаблокового статусу України. На
цьому постійно наполягали і наполягають соціалісти.
Проте нинішня влада з приводу і без стверджує про необхідність вступу до
НАТО, що ніби-то буде "запорукою процвітання" нашої країни.

У

ЛОМЛЯТЬСЯ В ЗАКРИТІ ДВЕРІ
Про вступ України до НАТО марив ще Віктор Ющенко, але для нинішньої
влади це стало справжньою нав'язливою ідеєю. Де-факто, Україна вже давно бере участь в натівських маневрах, на її території постійно є присутніми
війська НАТО в найрізноманітніших конфігураціях. Але українська верхівка
мріє про дійсне членство в альянсі.
Вже в грудні 2014 року Верховна Рада відмовилася від позаблокового статусу України, що мало на увазі її входження у будь-який військовий союз.
Проте між рядків абсолютно чітко читалося про готовність співпраці саме з
Північноатлантичним альянсом. Не приховував цього і новоявлений президент Петро Порошенко, який тоді заявив, що Україна повинна до 2020 року
забезпечити повну сумісність збройних сил з силами країн НАТО. У підтвердженні своїх слів Порошенко пообіцяв провести в країні референдум,
результати якого гарантовано повинні були підтвердити готовність усього
українського народу присягнутися у вірності альянсу.
А вже в червні цього року українські парламентарі внесли зміни до законів
"Про основи внутрішньої і зовнішньої політики" і "Про основи національної безпеки України", закріпивши на законодавчому рівні положення про те, що членство України в НАТО є пріоритетом державної зовнішньої політики.
Нарешті, виступаючи у Верховній Раді на початку вересня Порошенко знову
пообіцяв вступ до НАТО, "враховуючи підтримку цієї ініціативи населенням".
З приводу усього народу, готового "пустити НАТО в хату", Порошенко погарячкував і в 2014-му, і зараз - адже референдум так і не провели (швидше за все
- просто злякалися), і навіть замовлені і проплачені "соціологічні опитування" не
дають картини повної одностайності серед українців з цього питання.
Але для нинішньої влади це не важливо: на думку народу вони давно
навчилися плювати. Набагато важливіше інше: "старші пани" з альянсу постійно заявляють, що Україна не скоро зможе стати членом НАТО. І цей термін "затримки" вони оцінюють мінімум в 20 років.
Черговим "цеберком холодної води" на гарячі голови українських політиків став і недавній виступ генсека НАТО Йенса Столтенберга : з трибуни
Верховної Ради (у липні) він прямо заявив, що Україні ще далеко до членства в альянсі, а спершу порадив українському керівництву позбавитися
від "ракової пухлини в особі корупції". Тобто, по суті, від самих себе.
При цьому важливо розуміти, що НАТО завжди прагне посилити безпеку
членів альянсу, тобто кожен новий член повинен збільшувати безпеку існуючих. Україна - не та країна, яка зміцнить безпеку Німеччини або США.
Україна, навпаки, вимагає, щоб усі займалися її безпекою. Природно, що
НАТО такий формат не потрібний.

ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ
І в той час, як наші "батьки нації" буквально плазують і на колінах повзають, благаючи прийняти їх в НАТО, успішніші країни відмовляються від
співпраці з альянсом.
Річ у тому, що Північноатлантичний альянс вже настільки себе дискредитував через цілого ряду сумнівних і відверто злочинних військових операцій, що багато хто вважає вступ в НАТО ганебним.
Приміром, Фінляндія - згідно нещодавно проведеному опитуванню, там 59%
громадян цієї країни категорично проти приєднання до Північноатлантичного
блоку. Вони вважають, що той себе давно зжив і настав час його розпускати.
19% фінів сумніваються, буде користь від НАТО чи ні, тому не виступають ні за,
ні проти, і тільки 22% громадян сприймуть новину про приєднання до блоку
позитивно. Бачачи настрої в суспільстві, фінські політики відмовляються від подання заявки на вступ до НАТО. Сусідня Швеція теж не прагне стати членом
НАТО, оскільки ця ідея не користується популярністю у населення.
Проте українська влада так глибоко втягнула Україну в убогість і хаос,
що тепер шукає можливість спертися на будь-який (нехай навіть сумнівний
або такий, що зжив себе) авторитет. Тільки це дасть їм можливість почувати себе упевненіше. Правляча "еліта" чудово розуміє, що її рейтинги впали
нижче рівня міської каналізації, народ нестримно зубожіє, армія втрачає
боєздатність і не отримує нове озброєння і техніку. Порошенко в цій ситуації панічно боїться нового майдану, який змете його з українського трону як
соломинку. Тому глава України і просить від Заходу гарантій недоторканості. Саме за рахунок членства в Північноатлантичному альянсі.

ЗНОВУ ПОЛІТИЧНІ ПРИЗНАЧЕНЦІ?
Рада підтримала "ручне" призначення губернаторів

В

За матеріалами: Олександр Шумілін, УП
ерховна Рада прийняла в цілому закон №7126 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих
питань проходження державної служби.
За законопроект, який зареєстрували
нардепи від "Волі народу" і "БПП" проголосували 234 нардепи.
Перед цим секретар комітету з питань
державного будівництва, регіональної
політики та місцевого самоврядування
нардеп від БПП Олексій Гончаренко заявив, що закон слід підтримати в цілому.
Представник комітету, нардеп від фракції
"Батьківщини" Олена Шкрум заявила, що президент Петро Порошенко у 2015 році обіцяв конкурсне призначення голів місцевих держадміністрацій, але тепер це скасовують.
"Цей законопроект (7126 – ред.) суперечить не
тільки закону про державну службу, а вимогам до
політичної неупередженості державних службовців і неможливості найвищої категорії держслужбовців бути членами політичних партій і керувати
політичними партіями на місцях", - сказала вона.
"Цим законом передбачається вивести повністю з закону про держслужбу керівників місцевих
держадміністрацій, їх перших заступників та заступників. Але найгірше… що вони знову можуть
бути членами політичних партій, знову можуть
балотуватися, поєднувати в собі виконавчу гілку
влади і законодавчу, вони зможуть знову очолювати фракції влади в місцевих органах влади.
Вони фактично знову будуть політиками", - розповіла вона.
"Робиться це з однією метою… – провести вибори під адмінресурсом за допомогою свого закритого призначення голів місцевих держадміністрацій. Маски зняті. Гра в демократію в нашій
країні завершилася", - додала Шкрум.
Також вона заявила, що президент всупереч вимогам закону кілька місяців не оголошує конкурси
на призначення голів міських адміністрацій.
Олег Ляшко від імені "Радикальної партії" заявив, що їх фракція підтримає запропоновані
зміни, але в першому читанні (врешті вони не голосували).
Представники "Самопомочі", "Батьківщини" і
"Опозиційного блоку" заявили, що не підтримають цей законопроект.
Як відомо, раніше у Facebook керівник відділу

адвокації Реанімаційного пакету реформ Вадим
Міський написав, що депутати намагаються створити новий державний переворот.
За його словами законопроект №7126, "фактично
повертає систему "ручного" управління обласними
та районними державними адміністраціями".
"Відповідно до законопроекту, голів місцевих
державних адміністрацій та їх заступників має
одноособово, без будь-якого конкурсу, призначати президент", - додав Міський.
Він зауважив, що зазначені норми законопроекту порушують Ст.118 Конституції України, в якій
зазначено, що "виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють
місцеві державні адміністрації".
"Призначення голів ОДА та РДА без проведення обов’язкового конкурсу відповідно до Закону
"Про державну службу" робить їх фактично політичними призначенцями, що протиречить принципам належного урядування ОЕСР та порушує
взяті Україною на себе міжнародні зобов’язання
щодо реформування системи державного управління, закріплені в Стратегії реформи державного
управління на 2016-2020 роки, що схвалена КМУ 24
червня 2016 р. № 474-р", - наголосив керівник РПР.
За його словами, законопроект №7126 "скасовує реформу державної служби на місцевому та
регіональному рівні і створює непередбачену
Конституцією так звану "президентську вертикаль влади".
Він також додав, що президент зараз "ухиляється від свого обов’язку оголосити конкурси на
декілька десятків посад голів районних державних адміністрацій".
Міський впевнений, що "реальний мотив законодавчих змін – скасування конкурсних процедур і цементування президентської вертикалі".

Есть вопросы

Осовременивание пенсий: как делили каравай?
Александр МИХАЙЛОВ
онечно, при нашей бедности любое повышение доходов
простых граждан – это позитив. Но при этом очень важно,
чтобы соблюдался принцип справедливости, который наши
"реформаторы" почему-то начисто игнорируют. Вот и сейчас, после пресловутого "осовременивания" пенсий многим не ясно:
почему, к примеру, бывшему кладовщику с табачной фабрики
добавили 3,7 тысячи (было 3,5 тыс.), рабочему-станочнику и колхознице – по 100-300 гривен, кому-то – вообще ничего, а с инвалида-колясочника после перерасчета еще и сняли 56 гривен? Это все
реальные примеры из нашей редакционной почты.

К

В ходе так называемой "пенсионной реформы" более-менее
пристойные надбавки получили
далеко не все украинские пенсионеры, что в ряде случаев является прямой дискриминацией по
профессиональному признаку.
Об этом заявил эксперт по вопросам политики и экономики,
экс-научный сотрудник Института мировой экономики НАН
Украины Всеволод Степанюк:
"Не индексация специальных
пенсий: научных, шахтёрских,
пенсий рядовым госчиновникам,
- это наглое нарушение прав человека, нарушение Конституции
Украины, которая не разрешает

дискриминировать людей по какому-либо принципу. В данном
случае - по профессиональному.
Кабинет министров четко делит
граждан на каких-то правильных
и каких-то неправильных… Это
грубейшее нарушение прав, и думаю, у людей, получающих специальную пенсию, сегодня есть судебная перспектива. Другое дело,
что в Украине нет справедливого
суда, а судиться в Европе очень
дорого", - объяснил эксперт.
По его словам, перерасчет
специальной пенсии не гарантирует ее увеличение.
"Что касается непосредственно перерасчета, я знаю многих

людей, которые, имея стаж 50
лет, получают сегодня пенсию
2000 -2200 гривен. Причем это
доценты, профессора, которые
вышли на пенсию лет 15 назад.
Но в данном случае после перерасчета они могут получать
меньше, чем получает слесарь,
который всю жизнь работал на
заводе. Фактически сейчас мы
имеем уравниловку. В СССР людей мотивировали трудиться в
той или иной сфере специальными социальными пакетами. Тогда важно было привлекать хороших специалистов на госслужбу,
и это соответствующим образом
стимулировалось социальным
пакетом, который включал и
хорошую пенсию. Сейчас пенсионная реформа абсолютно не
поощряет зарабатывать деньги
и отчислять в Пенсионный фонд
деньги, ведь коэффициенты
установлены очень маленькие", уточнил Всеволод Степанюк.
Экономист также утверждает,
что правительство дискриминирует инвалидов.
"Для меня загадка, почему не
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Вочевидь, влада проводить пенсійні виплати майже
в два рази нижче, ніж вони мають бути

РЕЗОНАНС

Крок вперед, і два назад
Підвищення пенсій спровокує нове зростання цін в Україні
Олександр ПОЛУЯНОВ
країнці вже давно засвоїли сумну
закономірність: будь-яке підвищення зарплат і пенсій в нашій
країні автоматично спричиняє за собою підвищення цін і тарифів. Так сталося і цього разу: ще з серпня, коли в
Україні почали активно обговорювати пенсійну реформу, і вона навіть не
встигла набути чинності, ціни упевнено
полізли вгору. За словами фахівців, цей
процес триватиме і в поточному, і наступному році.

ПЕНСІЯ

У

МИ ЦЕ ВЖЕ ПРОХОДИЛИ

затронули сразу инвалидов.
Фактически они не получат повышение пенсий. Пенсия инвалидов зависит от прожиточного
минимума, а он у нас индексировался намного меньше, чем
инфляция. Опять же, это дискриминация инвалидов. А есть
еще афганцы, чернобыльцы. Им
тоже ничего не добавили. Вообще, эта пенсионная реформа
неконституционна, так как в
целом ухудшает жизнь украинцев", - резюмировал В.Степанюк.
От себя добавим, что ситуация с инвалидами является
одним из наиболее возмутительных моментов этой горе-реформы – ведь из своих нищенских пенсий они большую часть
тратят на лекарства и лечение.
Тем не менее, большинству из
них не добавили вообще ничего – лишь тем, кто получал минималку (1312 грн), ее повысили
до нового показателя - 1452 грн.
По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, повышение
пенсий для инвалидов состоится только в декабре – и то, в ходе
запланированного повышения
социальных стандартов. При
этом средний прожиточный минимум будет увеличен с 1624 до
1700 гривен – и вот, исходя из
этого копеечного повышения,
добавят и инвалидам.

Австрія

Іспанія

Греція

Германія

Україна

2700€

2200€

2100€

1040€

60€

і послуги – що, як правило, закінчується
зростання цін на ці товари та послуги. І на
інші теж.
До речі, перед підвищенням мінімальної зарплати в Україні до 3200 грн, багато
членів уряду теж клятвено завіряли, що
це ніяк не вплине на ціни. Проте подальші місяці наочно продемонстрували усю
брехливість цих завірень.

ЦІНИ ПРОТИ ДОХОДІВ
Не хочеться "каркати", ця історія, швидше за все, повториться - причому, з тяжчими наслідками.
"Річ у тому, що більшість українських
пенсіонерів є споживачами найдешевших
продуктів, - пояснює економіст Олександр
Мартинюк. - Отримавши свої надбавки хоч 50 гривень, хоч тисячу - не має значення, вони навряд чи перейдуть у більш
високу цінову категорію, а просто куплять
трохи більшу кількість тих же самих продуктів. Попит, що виріс, спровокує деяке
зростання цін на найдешевші товари, і їх
ціни наблизяться до вартості товарів середньої цінової категорії. Ті теж не стоя-

мати ціни на все. Це створює безмежні
можливості для підвищення цін на продовольчому ринку, і ніяке зростання доходів
населення не зможе цьому протистояти.
Тобто, при реаліях, що склалися, в змаганні "ціни проти доходів" у виграші завжди
будуть ціни.

СПАСИБІ, ЩО ПОГРАБУВАЛИ

(Початок на стор. 1)
Таких висловлювань з вуст чиновників
прозвучало досить багато, але саме це і
насторожує. Річ у тому, що є ще одна, десятиліттями перевірена закономірність:
якщо українські урядовці раптом починають заявляти, що чогось ні в якому разі не
станеться, – то звичайно це означає, що
саме це і станеться з максимальною вірогідністю. А інакше з чого б їм взагалі про
це говорити?
Тим паче, що сам міністр Рева, виступаючи в парламенті, з властивою йому простотою заявив: "Для виплати підвищених
пенсій, що відбуваються з 11 жовтня, уряд
направив у вигляді додаткових витрат 6,5
млрд грн".
А до цього голова Пенсійного фонду
Олексій Зарудний сказав, що завдяки додатковим надходженням після підвищення в січні цього року мінімальної зарплати, а також детінізації зарплат, Пенсійний
фонд додатково накопичив 26 млрд грн.
Саме ці гроші і підуть на перерахунок
пенсій.
Українці з життєвим досвідом відразу
звернули увагу на один момент. Те, що у
Пенсійного фонду є кошти і їх не треба
"ні друкувати, ні позичати", ніяк не міняє
того простого факту, що у вигляді пенсійних виплат на руки населенню буде видано додатково майже 6,5 млрд грн. І ці
гроші люди відразу понесуть в магазини,
формуючи додатковий попит на товари
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тимуть на місці і у свою чергу теж трохи
віддаляться. Станеться своєрідна "ланцюгова реакція", і поступово подорожчають
практично усі продукти".
Тут доречно нагадати, що стараннями
влади було скасовано державне регулювання цін на соціально-значимі продукти
харчування. Коли таке регулювання було,
бідні верстви населення могли купити
продукти за доступними цінами. Натомість виробники і торгівля завищували
ціни на продукти середнього і преміум
класу. Тепер же ніхто не заважає підні-

Більшість експертів упевнені: зростання цін швидко "з'їсть" усі надбавки
і осучаснення пенсій - точно так, як і до
цього воно "з'їло" двократне зростання мінімальної зарплати.
"Швидше за все, розмір пенсій наступного року переглядатися не буде, тобто
як мінімум частину доплати "з'їсть" зростання цін. Крім того, з 2013 року реальний
розмір пенсій з урахуванням інфляції і
усіх індексацій скоротився на 40%. І "наздогнати" кризовий рівень навіть з урахуванням "осучаснення" не вдасться", - підкреслила старший науковий співробітник
Інституту демографії і соціальних досліджень ім. М. В. Птухи Лідія Ткач.
В зв'язку з цим нагадаємо, що "завдяки"
злочинній політиці нинішньої влади (і усупереч чинному законодавству і Конституції), мільйони пенсіонерів в останні роки
справедливого перерахунку і індексації
своїх пенсій не бачили. Досить сказати,
що на 1 грудня 2013 мінімальна пенсія
складала 949 гривень, а зараз її підвищили до рівня 1452 гривень. Тобто, в порівнянні з 2013 роком, вона збільшилася на
53%, хоча інфляція за цей же період вже
склала не менше 120-140%! Але якби влада просто виконувала закон, то сьогодні
пенсії стартували б не від 1452, а від 2500
гривень, а середня пенсія складала не
1921, а 3651 гривню. Вочевидь, влада проводить пенсійні виплати майже в два рази
нижче, ніж вони мають бути.

ДО РЕЧІ
Фахівці підрахували: сумарна вартість усіх продуктів харчування, які закладені в мінімальному продуктовому кошику непрацездатного українця, на сьогодні складає приблизно 1230
гривень (точно визначити неможливо, тому що ціни міняються щодня і цифра постійно зростає). При цьому мінімальна пенсія складає 1452 гривні.
Виходить, що пенсіонерам треба вибирати: або померти від голоду, або від холоду, або
від неможливості купити ліки. Тому що якщо купити продуктовий мінімум, то на все інше комунальні платежі, ліки, елементарний одяг, засоби гігієни та ін. - залишиться трохи більше
двох сотень.
Проте з екранів телевізорів ми постійно чуємо про небачене поліпшення життя, високі
зарплати і пристойні пенсії.

НАША ПОШТА

Шановна редакція, як Вам ці слова:

"Живіть на свою
радянську пенсію!"
або: "Скільки ви ще будете
жити? Досить вже!"
Перша фраза – це з розмови 70-річної пенсіонерки з інспектором пенсійного фонду.

А

ось що особисто я почула по телефону гарячої лінії Кабміну:
"Так у вас коефіцієнт 1.03? Так це ж мінімалка!" Але ж про те й
мова, що не мінімальна, а середня це була зарплатня, навіть
трохи вища від середньої, в радянські часи.
Тепер це покоління (4-5 млн. ), кому не пощастило влаштуватись
на роботу офіційно в часи “незалежності”, просто вимирає, бо
смішно навіть ставити запитання, як можна прожити на 1,5 тисячі
гривень, коли плачуть і ті, у кого пенсія 3000 грн.
Хочу, дивлячись у вічі пану Гройсману, запитати: “А не соромно
вбивати тих, на чиї відрахування з зарплат ти ріс, вчився і лікувався безкоштовно в ті самі радянські часи? “
Не ми знищили економіку, не ми зруйнували і розпродали заводи, на яких працювали. Та ще й не можемо голос подати (більшість), бо його ніхто не чує… Повний гаплик!
Так що "красно" дякуємо високоосвіченому пану Гройсману і бездумній Верховній Раді за таке "підвищення" і "справедливість".
Лариса ЛІСОГОРОВА, Україна
(larisa.lisogorova1949@gmail.com )

В Херсоні пройшов День передплатника. Активну участь у заході
взяли представники місцевої організації політичної партії “Олександра Мороза “За правду і справедливість”.
Як підсумок – кілька десятків громадян передплатили газету “За
правду і справедливість”.
НАГАДУЄМО
Редакція газети “За правду і справедливість”
проводить конкурс "ПЕРЕДПЛАТНИК-2018"
умови конкурсу на 8 стор
*

ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС

60003

*ВАРТІСТЬ ПЕРЕДОПЛАТИ ДИВІТЬСЯ НА СТОР. 1
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СВІДОК ІСТОРІЇ

Будут ли разыскиваться представители Гитлера в столице Украины?

Cамые важные сто метров
Вечный огонь в Киеве фашисты залили цементом.
По материалам:
Facebook Олег ОСТАПЕНКО,
(Автора рассказа неизвестен)

Ф

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

ашисты, которых якобы по официальным сообщениям власти
в Украине нет, 6 ноября 2017 года вечером, очевидно, в честь
годовщины освобождения столицы Украины, залили цементом мемориал “ Вечный огонь” в парке Славы. Об этом во вторник, 7
ноября, проинформировали общественность многие СМИ.
О происшествии коммунальным службам сообщил проходивший мимо гражданин. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что огонь действительно залили цементом, а возле него были
оставлены еще 8 ведер. Стражи порядка выясняют все обстоятельства данного небывалого инцидента.
Будут ли разыскиваться представители Гитлера в столице
Украины? Хотя, вероятнее всего, проведут розыскные мероприятия, но ничего так и не найдут. И через несколько дней это событие
станет лишь очередной страницей в истории пассивности и не
только киевлян…

ТОВАРИЩ ПОЛКОВНИК,
РАЗРЕШИТЕ ОБРАТИТЬСЯ?
— Сынок, а тут за квартиру можно заплатить?
— Угу, — ответил охранник, даже
не повернув головы к посетителю.
— А где, сынок, подскажи, а то
тут я впервой.
— У окошка, - раздраженно
ответил охранник.
— Ты бы мне пальцем показал, а
то я без очков плохо вижу.
Охранник, не поворачиваясь,
просто махнул рукой в сторону
кассовых окошек.
— Там.
Дед в растерянности стоял и не
мог понять, куда именно ему идти.
Охранник повернул голову к посетителю, смерил взглядом и презрительно кивнул:
— Вот ты чего встал, неужели не
видно, вон окошки, там и плати.
— Ты не серчай, сынок, я же думал ,что у вас тут порядок какой
есть, а теперь понятно, что в любом окошке могу заплатить.
Дед медленно пошел к ближайшему окошку.
— С вас 345 гривен и 55 копеек,сказала кассир.
Дед достал видавший виды кошелек,
долго в нем копался и после выложил
купюры. Кассир отдала деду чек.
— И что, сынок, вот так сидишь сиднем
целый день, ты бы работу нашел лучше,
– дед внимательно смотрел на охранника.
Охранник повернулся к деду:
— Ты что издеваешься, дед, это и есть
работа.
— Аааа, – протянул дед и продолжил
внимательно смотреть на охранника.
— Отец, вот скажи мне, тебе чего еще
надо? – раздраженно спросил охранник.
— Тебе по пунктам или можно все сразу?
– спокойно ответил дед.
— Не понял? – охранник повернулся и
внимательно посмотрел на деда.
— Ладно, дед, иди, — сказал он через секунду и опять уставился в монитор.
— Ну, тогда слушай, двери заблокируй и
жалюзи на окна опусти.
— Непо…
Охранник повернулся и прямо на уровне глаз увидел ствол пистолета.
— Да ты чего, да я щас!
— Ты, сынок, шибко не ерепенься, я с
этой пукалки раньше с 40 метров в пятикопеечную монету попадал. Конечно сейчас годы не те, но да и расстояние между
нами поди не сорок метров, уж я всажу
тебе прямо между глаз и не промажу,спокойно ответил дед.
— Сынок, тебе часом по два раза повторять не нужно? Али плохо слышишь?
Блокируй двери, жалюзи опусти. На лбу
охранника проступили капельки пота.

— Дед, ты это серьезно?
— Нет, конечно нет, я понарошку тыкаю
тебе в лоб пистолетом и прошу заблокировать двери, а так же сообщаю, что грабить я вас пришел.
— Ты, сынок, только не нервничай, лишних движений не делай. Понимаешь, у
меня патрон в стволе, с предохранителя
снят, а руки у стариков сам знаешь, наполовину своей жизнью живут. Того и гляди,
я тебе ненароком могу и поменять давление в черепной коробке,- сказал дед,
спокойно глядя в глаза охраннику. Охранник протянул руку и нажал две кнопки на
пульте. В зале банка послышался щелчок
закрывающейся входной двери, и на окна
начали опускаться стальные жалюзи.
Дед, не отворачиваясь от охранника,
сделал три шага назад и громко крикнул:
— Внимание, я не причиню никому вреда, но это ограбление!!!
В холле банка наступила абсолютная
тишина.
— Я хочу, чтобы все подняли руки вверх!
— медленно произнес посетитель. В холле
находилось человек десять клиентов. Две
мамаши с детьми примерно лет пяти. Два
парня не более двадцати лет с девушкой
их возраста. Пара мужчин. Две женщины
бальзаковского возраста и миловидная
старушка. Одна из кассиров опустила
руку и нажала тревожную кнопку.
— Жми, жми, дочка, пусть собираются,
— спокойно сказал дед.
— А теперь, все выйдите в холл,— сказал
посетитель.

— Лёнь, ты чего это удумал,
сбрендил окончательно на
старости лет что ли? — миловидная старушка явно была
знакома с грабителем. Все посетители и работники вышли
в холл.
— А ну, цыц, понимаешь тут,
– серьезно сказал дед и потряс рукой с пистолетом.
— Не, ну вы гляньте на него,
грабитель, ой умора, – не
унималась миловидная старушка.
— Старик, ты чего, в своем
уме? — сказал один из парней.
— Отец, ты хоть понимаешь,
что ты делаешь? – спросил
мужчина в темной рубашке.
Двое мужчин медленно
двинулись к деду. Еще секунда и они вплотную подойдут к
грабителю. И тут, несмотря на
возраст, дед очень быстро отскочил в сторону, поднял руку
вверх и нажал на курок. Прозвучал выстрел. Мужчины
остановились.
Заплакали
дети, прижавшись к матерям.
— А теперь послушайте
меня. Я никому и ничего плохого не сделаю, скоро все закончится, сядьте на стулья и просто посидите. Люди расселись на стулья в холле.
— Ну вот, детей из-за вас напугал, тьху ты.
А ну, мальцы, не плакать, — дед весело подмигнул детям. Дети перестали плакать и
внимательно смотрели на деда.
— Дедуля, как же вы нас грабить собрались, если две минуты назад оплатили
коммуналку по платежке, вас же узнают
за две минуты? – тихо спросила молодая
кассир банка.
— А я, дочка, ничего и скрывать-то не
собираюсь, да и негоже долги за собой
оставлять.
— Дядь, вас же милиционеры убьют, они
всегда бандитов убивают, – спросил один
из малышей, внимательно осматривая
деда.
— Меня убить нельзя, потому что меня
уже давненько убили, — тихо ответил посетитель.
— Как это убить нельзя, вы как Кощей
Бессмертный? – спросил мальчуган. Заложники заулыбались
. — А то! Я даже может быть и похлеще
твоего Кощея, — весело ответил дед.
— Ну, что там ? — Тревожное
срабатывание.
— Так, кто у нас в том районе? – диспетчер вневедомственной охраны изучал
список экипажей.
— Ага, нашел.
— 145 Приём.
— Слушаю 145.
— Срабатывание на улице Богдана
Хмельницкого.

— Понял, выезжаем.
Экипаж включив сирену помчался на
вызов.
— База, ответьте 145.
— База слушает.
— Двери заблокированы, на окнах жалюзи, следов взлома нет.
— И это все?
— Да, база, это все.
— Оставайтесь на месте. Взять под охрану выходы и входы.
— Странно, слышь, Петрович, экипаж
выехал по тревожке, двери в банк
закрыты, жалюзи опущенные и следов
взлома нет.
— Угу, смотри номер телефона и звони
в это отделение, чо ты спрашиваешь, инструкций не знаешь что ли?
— Говорят, в ногах правды нет, а ведь и
правда,— дед присел на стул.
— Лёнь, вот ты что, хочешь остаток жизни провести в тюрьме? — спросила старушка.
— Я, Люда, после того, что сделаю, готов
и помереть с улыбкой, — спокойно ответил дед.
— Тьху ты…
Раздался звонок телефона на столе в
кассе. Кассир вопросительно посмотрела
на деда.
— Да, да, иди, дочка, ответь и скажи все
как есть, мол, захватил человек с оружием требует переговорщика, тут с десяток
человек и двое мальцов, — дед подмигнул
малышам.
Кассир подошла к телефону и все рассказала.
— Дед, ведь ты скрыться не сможешь,
сейчас спецы приедут, все окружат, посадят снайперов на крышу, мышь не проскочит, зачем это тебе? — спросил мужчина в
темной рубашке.
— А я, сынок, скрываться-то и не собираюсь, я выйду отсюда с гордо поднятой
головой.
— Чудишь ты дед, ладно, дело твое.
— Сынок, ключи разблокировочные отдай мне.
Охранник положил на стол связку ключей.
Раздался телефонный звонок.
— Эка они быстро работают, — дед посмотрел на часы.
— Мне взять трубку? — спросила кассир.
— Нет, доча, теперь это только меня касается.
Посетитель снял телефонную трубку:
— Добрый день.
— И тебе не хворать, — ответил посетитель.
— Звание? — Что звание? — Какое у тебя
звание, в каком чине ты, что тут непонятного?
— Майор, — послышалось на том конце
провода.
— Так и порешим, — ответил дед.
— Как я могу к вам обращаться? — спросил майор.
— Строго по уставу и по званию. Полковник я, так что, так и обращайся, товарищ
полковник, — спокойно ответил дед.
Майор Серебряков провел с сотню переговоров с террористами, с уголовниками, но почему-то именно сейчас он понял,
что эти переговоры не будут обычной рутиной.
— Итак, я бы хотел ….
— Э нет, майор, так дело не пойдет, ты
видимо меня не слушаешь, я же четко сказал по уставу и по званию.
— Ну, я не совсем понял что именно, —
растерянно произнес майор.
— Вот ты, чудак-человек, тогда я помогу
тебе. Товарищ полковник, разрешите обратиться, и дальше суть вопроса.
Повисла неловкая пауза.
— Товарищ полковник, разрешите обратиться?
— Разрешаю.
(окончание в следующем номере)
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ДОМАШНІЙ КЛУБ

Есть много способов, которые помогут вам избавиться от запаха сигарет
ВКУСНО!

САЛАТ С КУРИНЫМ ФИЛЕ,
ОГУРЦАМИ И ОРЕХАМИ
Ингредиенты
Куриное филе – 300 г, огурцы – 200 г,
яблоки – 200 г, орехи – 50 г, лимон – 1 шт., листовой салат – 1 пучок, чеснок – 3 зубчика,
оливковое масло – 4-5 ст. л., соль – по вкусу.
Приготовление:
Филе отвариваем до готовности, остужаем и мелко нарезаем. Огурец нарезаем
кубиками, орехи измельчаем ножом. С
яблока снимаем кожицу, нарезаем мякоть
на кубики, удалив сердцевину. Чеснок продавливаем через чеснокодавилку, смешиваем с растительным маслом, половиной
сока лимона, солим и перчим. Листья салата моем, обсушиваем и рвем руками,
добавляем орехи, огурцы, куриное филе и
яблоко. Добавляем заправку и тщательно
перемешиваем. Желательно дать салату
немного постоять в холодильнике.

ТЕПЛЫЙ САЛАТ
С ЖАРЕНЫМ СЫРОМ

Ингредиенты
Помидоры – 1 шт., сыр адыгейский – 120 г,
смесь салатных листьев – 1 пучок, огурцы –
1/2 шт., мука пшеничная – 1 ст. л., салатная заправка – 4 ст. л., орехи кедровые – 20 г, масло
оливковое 3 ст. л., лук красный – 1/3 головки.
Приготовление:
Сыр нарезать ломтиками толщиной 1 см
и обвалять в муке. Выложить ломтики на
разогретую сковороду гриль с 2 столовыми
ложками оливкового масла. Перевернуть.
На 1 столовой ложке масла обжарить слегка
кедровые орехи. Помидоры и огурцы нарезать крупно. Лук – полукольцами. Салат порвать крупно и выложить на нижний слой,
затем овощи, затем сыр и кедровые орехи.
Полить итальянской салатной заправкой.

СЫРНЫЙ САЛАТ
С СУХАРИКАМИ

Ингредиенты
3 отваренных яйца, 3 соленых огурчика,
250 гр. сыра, 100 гр. сухариков, 2-3 дольки
чеснока, майонез, небольшой пучок укропа, молотый перец (по желанию).
Приготовление:
Сыр трем на крупной терке, огурцы режем брусочками, яйца и зелень мельчим.
Складываем эти ингредиенты в миску, добавляем сухарики, давим чеснок, слегка
перчим по желанию. Заправляем майонезом. Салат нужно есть немедля, иначе
сухарики размокнут.

САЛАТ ИЗ ПЕКИНСКОЙ
КАПУСТЫ

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАПАХА СИГАРЕТ

Пар поможет удалить неприятный запах.

Запах сигаретного дыма очень устойчив, он, кажется, может внедриться
абсолютно во всё, что видит и с чем
сталкивается на своем пути — от ковров и мебели в доме до гаража вашего
автомобиля. Он поистине вездесущ!

УГОЛЬ
Используйте древесный уголь для
устранения запаха сигаретного дыма.
Просто поставьте емкости с углем по
всей комнате или внутри вашего автомобиля и оставьте их на пару дней. Уголь
способен полностью поглотить едкий запах.

И

просто оставлять окна открытыми
– совсем не значит полностью
убрать запах. К счастью, есть много способов, которые помогут вам избавиться от запаха сигарет. И чтобы сделать
процедуру легче, мы предлагаем вам использовать те продукты, которые можно
найти прямо сейчас на вашей кухне.
ПИЩЕВАЯ СОДА
Распылите пищевую соду на вашу мебель и ковры и оставьте её на ночь. Это
позволит пищевой соде поглотить запах
сигаретного дыма и другие неприятные
запахи. Тщательно пропылесосьте поверхности после того, как закончите процедуру. Если этот способ не помог, просто повторите процедуру и делайте это
до тех пор, пока запах не исчезнет. Вы
также можете использовать ароматизированную соду, если она вам нравится.
АММИАК
Протрите стены с помощью смеси
нашатырного спирта и воды. Не стоит
игнорировать тот факт, что запах сигарет
легко прилипает к стенам вашего дома.
Вы также можете поместить емкости с
аммиаком в разных местах вашего дома,
чтобы они поглощали запах. Только

будьте осторожны и держите емкости в
недоступных для детей местах, поскольку потребление аммиака может быть
очень опасным.
УКСУС
Используйте уксус, чтобы удалить запах сигаретного дыма с одежды. Разве
вас не раздражает, когда вы надеваете
свою любимую одежду и чувствуете, что
она пахнет сигаретным дымом? Такая
ситуация возможна, когда вы непосредственно курите в этой одежде, являетесь
пассивным курильщиком и находитесь в
непосредственной близости от курящего.
Также подобная ситуация может возникнуть, когда на балконе сушится одежда и
там же кто-либо курит. Но не волнуйтесь,
вы можете снова носить свою любимую
одежду, не боясь посторонних запахов,
если будете использовать уксус. В ванну
с горячей водой добавьте 1 стакан уксуса, затем повесьте одежду над ванной.

БУДЬ САМА СЕБЕ
ПСИХОЛОГОМ.

П

4

Гони плохое настроение.
Надо отвлечься от дурных
мыслей – заняться физическим
трудом, сделать что-нибудь по
дому. Заставь себя пойти в гости, на выставку или спектакль.

1

Проблему нужно признать.
Любую неприятную ситуацию нужно сначала осмыслить,
а потом забыть, иначе она
постоянно будет о себе напоминать.

5

2

Обязательно выражай свои
эмоции. Хлопни по столу,
выругайся, кричи, плачь. Так
ты быстрее освободишься от
негатива.

Не рассматривай неудачу,
как собственную несостоятельность. Это просто ситуация

Об’ява. Куплю виграшний білет на будь-яку суму
будь-якої лотереї удвічі дорожче суми виграшу (призвіще і партійність депутата… здогадайтесь самі).
Пацієнт дійсно не буде нічого платити !!! Тому що в
українській медицині замість цього негарного застарілого совєтського слова "пацієнт" вводиться нове,
прогресивне, проєвропейське, горде слово - "клієнт".
А гордість не дозволяє йому не платити ...

«Диета счастья». Это фрукты,
особенно бананы, изюм,
кориандр, базилик, сельдерей,
овощи, фундук, морская рыба.

По стопах Віктора Андрійовича : учора Петро Олексійович заявив що з Рабиновича ще можна зробити
українця, на відміну від Тимошенко…

6
7

Чоловік говорить дружині:
- Ну, не знаю, давай подаруємо твоїй мамі стільки
грошей, скільки їй виповнилося років.
- Ого! Що, прямо 50 тисяч подаруємо?
- А що, їй прямо 50 тисяч виповнилося?!

Высыпайся и не запускай
хронические заболевания.

3

ЯБЛОКИ
Удивительно, но яблоки хорошо
впитывают запахи. Всего несколько
яблок помогут вам освежить ваш дом.
Просто разрежьте яблоко пополам и
оставьте его на территории вашего дома
или автомобиля, которые пропахли сигаретами. Бонус заключается в том, что Вы
не только удалите запах дыма, Вы также
придадите пространству приятный аромат яблок.

ПОСМІХНИСЬ ТА ПОДУМАЙ

из жизни и она непременно
пройдет.

ростые советы против
негатива, или 7 способов
изменить ситуацию к
лучшему!

ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС
Попробуйте использовать яблочный
уксус для удаления сигаретного омбре.
У вас может возникнуть логичный вопрос, почему вы должны использовать
яблочный уксус, который сам по себе
имеет сильный навязчивый запах. Это
правда, уксус имеет не очень приятный
запах, но в отличие от сигаретного запаха он имеет тенденцию выветриваться.
Поместите емкости с уксусом в вашем
доме, чтобы он впитал неприятный запах
сигарет. Вы также можете использовать
уксус для очистки окон, стен и мебели.

Занимайся любимым делом.
Особенно, когда тебе кажется, что все вкруг плохо.

КРОССВОРД

Ингредиенты
Отварное куриное филе – 300 г, болгарский перец – 1 шт., помидоры – 2 шт., пекинская капуста – 300 г, 1 среднее яблоко
(кисло-сладкое, типа семеренко), отварное
филе кальмаров – 3 шт., соль, сметана(или
натуральный йогурт), сок лимона.

1

Приготовление:
Куриное филе нарезать кубиками, филе
кальмаров – полосками или соломкой. Помидоры и яблоко вымыть, обсушить, разрезать
пополам, вырезать середину с семенами, нарезать кубиками (кубики яблок сбрызнуть
соком лимона). Пекинскую капусту вымыть,
обсушить, тонко нарезать. Болгарский перец
вымыть, вырезать семена, ещё раз промыть,
обсушить, нарезать кубиками. В салатнике
смешать куриное филе, филе кальмаров, помидоры, болгарский перец, кубики яблок и
пекинскую капусту, посолить, добавить сметану, хорошо перемешать.
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Раздолье, по которому «льется песня». 6. Криминальный «наездник». 10.
Испанский «френд». 11. Небольшая порция прозы. 12. Душевая кабинка для
макарон. 13. «Мочалка из моря». 14. Большой и нескладный жлоб. 15. Зверское
грассирование. 16. Растительный заменитель ремня. 19. Какой из металлов называли «желтым дьяволом»? 23. У Кости-моряка была шаланда, а что было у
рыбачки Сони? 26. Собачка родом из того же города, что и плащ. 27. «Забег»
в бассейне. 28. Смета, утвержденная Думой. 29. Ловец подводных слухов. 30.
Помещение в доме, в окне которого мелькают ноги прохожих. 33. «Мутант»
среди атомов. 37. Старая дева леди Джейн, отличавшаяся далеко не женской
логикой. 40. Колесо фортуны в казино. 41. Воровской универсальный ключ.
42. На его зверь бежит. 43. Лошадиные «апартаменты». 44. Ядерный процесс в
легкой атлетике. 45. Крупнейшая емкость в квартире. 46. Раздражающий телезрителей двигатель торговли. 47. Река, «упавшая» из Канады в Америку.

По вертикали:
1. Паровоз. 2. Обстрел. 3. Таксист. 4. Разгар.
5. Ликбез. 6. Родари. 7. Корочка. 8. Теленок. 9.
Регресс. 17. Оплеуха. 18. Генотип. 20. Орало.
21. Отлив. 22. Обвал. 23. Бабки. 24. Радио. 25.
Алеко. 30. Перекур. 31. Должник. 32. Антошка.
34. Заметка. 35. Тачанка. 36. Планета. 37.
Малява. 38. Реванш. 39. Лоцман.

Сохраните идейки к
праздничку

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

По вертикали:
1. Локомотив, впереди которого бежать не рекомендуется. 2. Работа артиллерии. 3. Современный извозчик. 4. «Пламенный» пик развития событий. 5.
Вдалбливание прописных истин. 6. Итальянский создатель «овощных людей».
7. Немнущееся удостоверение (разг.). 8. Отпрыск из коровника. 9. Развитие,
повернутое вспять. 17. Увесистая пощечина. 18. Природный план организма.
20. Союзник меча из книги «Двенадцать стульев». 21. Облегчение мочевого
пузыря. 22. «Снег на голову» как стихийное явление. 23. Их можно заколачивать, срубить, на их можно кинуть, а можно и загребать лопатой. 24. «В Москве
говорит, а у нас слышно» (загадка). 25. «Оперный» Москвич. 30. «Никотиновое
окно» в работе. 31. Хвостатый студент. 32. Назовите имя несостоявшегося
сельскохозяйственного работника и музыканта, обнаружившего существенные пробелы в системе среднего образования. 34. Мелкокалиберная статья.
35. Боевая колесница времен гражданской войны. 36. То, что каждое утро приводил в порядок Маленький принц. 37. Записка, письмо (жарг.). 38. Ответное
сражение, когда битому неймется. 39. Сусанин в море.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Простор. 6. Рэкетир. 10. Амиго. 11. Рассказ.
12. Дуршлаг. 13. Губка. 14. Верзила. 15.
Рычание. 16. Розги. 19. Золото. 23. Баркас. 26.
Болонка. 27. Заплыв. 28. Бюджет. 29. Акустик.
30. Подвал. 33. Изотоп. 37. Марпл. 40. Рулетка.
41. Отмычка. 42. Ловец. 43. Конюшня. 44.
Метание. 45. Ванна. 46. Реклама. 47. Ниагара.

САЛАТЫ К
НОВОМУ ГОДУ
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Что же на самом деле скрывает этот толстый слой льда в Антарктиде?
Х-ФАЙЛИ
ЯДЕРНЫЙ МОГИЛЬНИК
УВАГА!
возрастом 1,8 млрд. лет.
Бажаєш отримати
Загадка, которая наводит на интересные мысли!

Я

дерный могильник – место, где хранится отработанное ядерное топливо (ОЯТ),
по всей Земле разбросано множество таких мест. Все они были построены в
последние десятилетия, чтобы надежно спрятать представляющие огромную
опасность побочные продукты деятельности атомных электростанций.
Но к одному из могильников человечество не имеет никакого отношения: неизвестно, кто его и даже когда построил– ученые осторожно определяют его возраст
в 1,8 млрд. лет.

должны случайно совпасть. Любой математик скажет, что вероятность такого настолько мала, что ее можно однозначно
приравнять к нулю.
Но если такое вдруг и случилось и
звезды что называется сошлись, то самоуправляемая ядерная реакция на протяжении 500 тыс. лет… На АЭС несколько человек круглосуточно наблюдают
за работой реактора, постоянно меняя
режимы его работы, не давая реактору
остановиться или взорваться. Малейшая
ошибка – и получите Чернобыль или Фукусиму. А в Окло полмиллиона лет работало все само?

ФЕНОМЕН ОКЛО

НАИБОЛЕЕ УСТОЙЧИВАЯ ВЕРСИЯ

В 1972 году на разрабатываемом месторождении урана в Окло (Африка, Габон)
любознательный лаборант обратил внимание, что процентное содержание U-235 в
руде ниже норматива на 0,003%. Несмотря
на кажущуюся незначительность отклонения, для ученых это было ЧП. Во всех
земных урановых рудах и даже в образцах,
доставленных с Луны, показатель содержания урана в руде всегда 0,7202%, по какой
же причине из шахт в Окло поднимали
руду, содержащую 0,7171%, а то и менее?
Более всего ученых пугает непонятное,
поэтому в 1975 году в столице Габона Либревиле состоялась научная конференция, на которой ученые-атомщики искали объяснение феномену.
После долгих дебатов решили считать
месторождение в Окло единственным
на Земле природным ядерным реактором. Возникший 1,8 млрд. лет назад и
горевший на протяжении 500 тыс. лет
природный реактор выгорел, руда – продукт распада. Все облегченно вздохнули
— одной загадкой на Земле стало меньше.

Несогласные с версией природного
ядерного реактора в габонском руднике выдвинули свою теорию, согласно
которой реактор в Окло – творение разума. Однако рудник в Габоне менее похож на ядерный реактор, построенный
высокотехнологической цивилизацией.
Впрочем, альтернативщики на этом и не
настаивают. По их мнению рудник в Габоне был местом захоронения ОЯТ.
Для этой цели место выбрано и подготовлено идеально: за полмиллиона лет
из базальтового «саркофага» ни грамма
радиоактивного вещества не проникло в
окружающую среду.
Теория, что рудник в Окло – ядерный
могильник с технической точки зрения куда более подходящая, чем версия «естественного реактора». Но
закрывая одни вопросы, она задает
новые. Ведь если был могильник с ОЯТ,
значит был и реактор, откуда привезли
эти отходы. Куда же он делся? И куда
пропала сама цивилизация, построившая могильник?

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Но не все участники конференции приняли такое решение. Ряд ученых назвал
его надуманным, не выдерживающим
никакой критики. Опирались они на
мнение великого Энрико Ферми, создателя первого в мире ядерного реактора,
всегда утверждавшего, что цепная реакция может иметь только искусственный
характер – слишком много факторов

?
Це дуже просто!
ПОДАРУНОК
від редакції

Редакція газети “За правду і справедливість”
проводить конкурс

ПЕРЕДПЛАТНИК-2018
УМОВИ КОНКУРСУ:
• Передплати газету на 12 місяців
2018 року.
• Відправ до редакції через пошту
або на електронну адресу
до 15 грудня 2017 р. копію квитанції
та анкету.
• Після жеребкування отримай
подарунок до Нового Року.

ПОДАРУНКИ

для переможців:
Головний подарунок:
МУЛЬТИВАРКА
Заохочувальні подарунки:

АНТАРКТИДА.

Находки, которые шокировали ученых

В

начале 1800-х годов первые исследователи появились в Антарктиде и с того времени этот континент
остается самым загадочным на всей планете. Слухи
о секретной базе Третьего Рейха, странные истории о пропавших экспедициях и даже легенды об инопланетянах…
Но что же на самом деле скрывает этот толстый слой льда?
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СТОЛЕТНИЙ
ВИСКИ
Одной из удивительных
находок
исследователей
стали несколько ящиков
шотландского виски столетней выдержки. О вкусовых
качествах напитка ничего
не известно: ученые решили
пока не открывать бутылки.

1

ТАИНСТВЕННЫЙ
ДРЕВНИЙ МЕТЕОРИТ
В 2015 году ученые НАСА обнаружили в Антарктиде метеорит, упавший еще тринадцать
тысяч лет назад. Оказалось,
что прилетел он с Марса, а
внутри сохранились образцы
микробов Красной планеты.

2

УДЛИНЕННЫЕ
ЧЕРЕПА
При раскопках в регионе
Лапаил археологи обнаружили удлиненные черепа. Открытие взбудоражило весь
научный мир: необычная
форма останков это еще цветочки, ведь ученые считали,
что человек никогда не был в
Антарктиде прежде.

3

ОСТАНКИ
ДИНОЗАВРОВ
В начале 1990-х годов ученые с удивлением обнаружили
в Антарктиде останки динозавров. Археологи предполагают,
что древние создания населяли этот континент примерно
200 миллионов лет назад.

4

ПИРАМИДЫ
На территории Антарктиды стоят несколько пирамид,
форма которых идентична
египетским. Существует версия о некой протоцивилизации, когда-то освоившей
Антарктиду, а затем расселившейся по всему миру.

5

ОКАМЕНЕЛЫЕ
ОСТАНКИ
В 2009 году археологи нашли вмерзшие в лед останки
странного
яйцекладущего
животного размером примерно с современную нам
кошку. Что интересно, этот
вид скорее всего пережил
глобальное потепление мигрируя из Африки до самой
Антарктиды.

6

КРОВАВЫЙ
ВОДОПАД
Поток
кроваво-красной
жидкости бьет из ледника
Тейлора. На самом деле, никакой крови тут конечно нет,
а необычный цвет воде обеспечивает высокое содержание меди. Источником воды
является озеро за несколько
километров от водопада, полностью покрытое льдом.
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ОБЛОМКИ
САМОЛЕТА
На борту самолета, пропавшего 11 сентября 2013 года находились трое канадцев. Обломки
обнаружили лишь недавно на
склоне Маунт-Элизабет. Скорее
всего, самолет врезался в гору
по вине пилота, не заметившего
снежную вершину.
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ЖУТКАЯ
ТВАРЬ
На глубине в 342 метра американская группа исследователей наткнулась на пугающее (но, по счастью, мертвое)
создание, которое было практически невозможно идентифицировать. Выдвигающаяся
пасть, костистый гребень и
очень странное строение всего тела.

2. Ім’я
3. По батькові
4. Рік народження
5. Місце роботи/навчання
6. Ваша адреса, телефон

7. Побаження щодо змісту газети
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ОЗЕРО
ПОД ЛЕДНИКОМ
Исследователи пробурили отверстие глубиной в 700
метров на леднике Росса, под
которым обнаружилось подземное озеро. Поразительно,
но толстый слой льда, где никогда не бывало света, скрывал настоящий заповедник:
небольшие рыбки, медузы и
анемоны.
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11,77 грн.
на місяць
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