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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.

ЧУЖИХ НАГОДУЄМО,
СВОЇХ ЗАМОРИМО
Найбільше дорожчають ті продукти,
які Україна поставляє на експорт

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.

УКРАИНА.
БОЛЬШАЯ ПАНОРАМА

В

се здравомыслящие люди уже давно поняли,
что капитализм – далеко не самый лучший и
справедливый уклад общественного устройства.
Но складывается стойкое ощущение, что даже капитализм наши власти умудрились "построить" в самой
циничной и извращенной форме. То, что при частной
собственности на средства производства владельцы
предприятий могут богатеть на фоне обнищания трудящихся – известно давно, и этим уже никого не удивишь. Но когда олигархи умножают свои капиталы на
фоне общего упадка экономики – это уже противоречит всем законам классического капитализма.

ГОРЬКИЙ ПРИВКУС
СЛАДКОЙ ЖИЗНИ

Если верить отчетам Государственной службы статистики, экономика Украины находится в предынфарктном состоянии. Промышленное производство неуклонно падает
все последние годы, а сельское хозяйство топчется на месте и отстает от показателей домайданного периода.
Разорение экономики оборачивается массовым обнищанием украинцев. В соответствии с законодательством,
прожиточный минимум составляет всего 2 доллара в
день, то есть более чем в два раза меньше установленных
международных норм (5 долларов в день). В результате, более 60% украинцев живут за чертой бедности.
"Украинцы находятся в состоянии скрытого голодания.
Мы будем иметь проблемы со здоровьем подрастающего
поколения в ближайшем времени", - говорит заслуженный
врач Украины Галина Анохина.
В то же время, за последние три года тарифы на газ
для населения Украины выросли на 948,8%, на отопление — на 1133%, на горячее водоснабжение — на 559,2%,
на электроэнергию — на 321,4%.
Рост тарифов ЖКХ обгоняет рост доходов, поэтому
правительство Владимира Гройсмана вынуждено дотировать более семи миллионов домохозяйств, которые не
имеют средств для оплаты грабительской коммуналки.
Продолжение на СТР.3

СТОР.2

ІДЕЯ!
У НЕ БАЙДУЖА СОЦІАЛІСТИЧНА

ДО ТИХ, КОМ

ндра МОРОЗА
вало політичну партію Олекса
тру
еєс
зар
ї
иці
юст
во
рст
ть”.
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

ПЕРЕДПЛАТА
íà 2018 ðiê

ТРИВАЄ
Наш щотижневик “За правду і справедливість”
виходить на

8

сторінках

ВИДАВНИЧА ВАРТІСТЬ ГАЗЕТИ НЕ ЗМІНИЛАСЬ – 2,00 ГРН. ЗА 1 НОМЕР!

60003

вартість передплати:
141,24 грн.
12
6 70,62 грн.
місяців + послуги пошти
місяців + послуги пошти
грн.
3 35,31
+ послуги пошти

місяці

УВАГА!

Влада України не одноразово заявляла про свої наміри перетворити Україну в "аграрну
супердержаву", житницю Європи і навіть всього світу. Останнім часом Україна дійсно
посилила свою експансію на світовий аграрний ринок, але щось знову пішло не так, як ми
чекали. Зокрема, виявилася неприємна закономірність: на нашому внутрішньому ринку
найбільше дорожчають саме ті продукти, які йдуть на експорт.

грн.
1 11,77
+ послуги пошти

місяць

Бажаєш отримати подарунок від редакції?

ЦЕ ДУЖЕ ПРОСТО!
читай на сторінці 8
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Україна - країна парадоксів : усупереч всякій логіці
ми експортуємо все більше, а виробляємо – все менше

СУСПІЛЬСТВО

Чужих нагодуємо, своїх заморимо
Найбільше дорожчають ті продукти, які Україна поставляє на експорт
Олександр ПОЛУЯНОВ
лада України не одноразово заявляла про
свої наміри перетворити Україну в "аграрну супердержаву", житницю Європи і
навіть всього світу. Останнім
часом Україна дійсно посилила свою експансію на світовий
аграрний ринок, але щось знову пішло не так, як ми чекали.
Зокрема, виявилася неприємна закономірність: на нашому
внутрішньому ринку найбільше дорожчають саме ті продукти, які йдуть на експорт.

В

ПЕРЕКОСИ
"СУПЕРДЕРЖАВИ"

Вітчизняні ЗМІ з великою гордістю і завидною регулярністю
публікують повідомлення про те,
що українські продукти харчування завойовують все нові ринки збуту. Так, кілька місяців тому
Євросоюз збільшив для України
квоти на безмитний продаж сільськогосподарських продуктів - по
деяких позиціях аж на 50%.
Враховуючи, що ці квоти і без
розширення були дуже щедрими, а окрім безмитного продажу
є ще і звичайні (з митом), то ясно,
що йдеться про дуже серйозні
об'єми поставок. Це добре - жива
валюта потрібна нашій країні, як
повітря. Окрім Європи є величезні ринки збуту Азії та Африки.
Наприклад, нещодавно Петро
Порошенко повернувся з Саудівської Аравії, де підписав з тамтешнім королем угоду про постачання саудовцям української
сільгосппродукції. Теж
гарна
справа: хоч нафти у них - море, а
їсти все одно хочеться.
Крім того, починає діяти "Шовковий шлях" з Китаю через Україну в країни Східної Європи. І вже

укладаються угоди з владою Піднебесної про постачання туди
наших продуктів. А це, нагадаємо, півтора мільярди людей.
Елементарна логіка підказує,
що в таких умовах нам слід всебічно нарощувати виробництво
сільськогосподарської продукції
(звичайно - не на шкоду природі), щоб вистачило і нам, і іноземцям.
Проте Україна - країна парадоксів : усупереч всякій логіці ми
експортуємо все більше, а виробляємо - усе менше.

ЗАСІБ ВІД ДЕФІЦИТУ
Так, експорт свинини в країни
ЄС за 9 місяців 2017 року виріс в
2,6 рази, м'яса великої рогатої худоби - на 39%, вершкового масла
- в 2,7 разу і так далі.
Всього ж, за підсумками перших 9 місяців 2017-го Україна
в 1,5 разу наростила експорт
м'ясної продукції (в порівнянні з
аналогічним періодом минулого
року). Про це повідомляє пресслужба Національного наукового центру "Інститут аграрної
економіки". Вражає і географія
експорту: найбільше української
м'ясної продукції придбав Єгипет
(17,1%), на другому місці - Нідерланди (14,3%), а замикає топ-3
імпортерів вітчизняного м'яса
Ірак (8,8%). Далі йдуть Білорусь
(8,4%) і Азербайджан (7,6%). У
список великих імпортерів також входять Гонконг, Німеччина,
Грузія і Казахстан.
АЛЕ. При цьому виробництво
свинини в Україні за той же період скоротилося на 1,6%, телятини - на 0,1%, а виробництво
молока - на 1,8%. Додамо до цього і скорочення поголів'я свиней
на 8,3% та корів - на 1,9%. Саме
цей "парадокс" і привів до того,

що ціни на м'ясомолочну продукцію в Україні за 9 місяців 2017
року виросли в середньому на
30%, що, у свою чергу, істотно
вплинуло на збільшення загального індексу інфляції. Простіше
кажучи, робити ми стали менше,
продавати за кордон - більше.
Через це на внутрішньому ринку утворився дефіцит, який при
ринковій економіці вирішується
дуже просто : шляхом підвищення цін - щоб зменшена пропозиція урівноважувалася падаючим
попитом (через дорожнечу).
За даними Держслужби статистики, тільки за останні місяці ціна на більшість популярних
продуктів зросла на 20-30%
і більше, а яйця подорожчали
майже удвічі.
В якості "ліричного відступу" можна згадати, що дефіцит
м'ясопродуктів в СРСР був викликаний не малими обсягами
виробництва, а виключно низькими (навіть нижче собівартості
- за рахунок державних дотацій)
цінами на них. І якби та ж ковбаса "Любительська" коштувала не
2 р. 10 коп., а рублів 5-7, і її б брали не по три кілограми, а по 300
грам (як зараз), то і з прилавків
би вона не зникала. У це важко
повірити, але в УРСР робилося
ковбаси в 6 разів більше, ніж зараз в Україні.
Але повернемося у наш час.

СУШІТЬ СУХАРІ
Усі ці перекоси нашої "ринкової економіки" можна відмінно
відстежити по цінниках. Так, за
даними Економічного дискусійного клубу, з м'ясних продуктів
вітчизняні підприємства в основному експортують курятину
(79% об'ємів поставок) – 212 000
тон з початку року. Тому законо-

мірно, що саме курятина і стала
тим "детонатором", який викликав вибухове зростання цін на
м'ясо. Крім того, експортовані 42
тис. тонн яловичини, і приблизно
20 тис. тон свинини, що на тлі
зниження поголів'я також внесло
свої корективи в цінники.
Аналогічно і з яйцями, які мають все більший попит на зовнішніх ринках, але їх виробництво в
Україні практично залишається
на місці. За 9 місяців 2017 року
українські виробники наростили
експорт яєць аж на 38%: всього
62,44 тис. яєць на суму $43, 57
млн, що стало рекордом з 2013
року. В результаті, для українців
яєць залишається усе менше,
тому вони і подорожчали майже
удвічі. Але і це - ще не межа.
"Ми прогнозуємо, що відпускні ціни від підприємств можуть
ще підвищитися до кінця року
на 7-8%... Споживчі ціни виростуть до 27-29 гривень за 10 штук",
- повідомив глава галузевої асоціації "Союз птахівників" Сергій
Карпенко. Як відомо, пшениця,
кукурудза і інші зернові є однією
з основних статей нашого сільськогосподарського
експорту,
але на нашому внутрішньому
ринку це доки істотно не позначалося - вистачає і нам, і " їм".
Але ось недавнє повідомлення:
Державна продовольчо-зернова
корпорація України домовляється з Китайською національною корпорацією по збільшенню
об'ємів поставок українських
зернових. Про це повідомили в
Управлінні комунікацій ГПЗКУ.
Очікуваний загальний об'єм поставок зернових з України у рамках контракту, за інформацією
Мінагропрода, складе 80 млн
тонн (перший рік постачань за
кредитним договором - 4 млн

тонн, другий рік - 4,5 тонни, з
третього року по 15-й - мінімум
по 5,17 млн тонн). І якщо ситуація з експортом зернових розвиватиметься в тому ж ключі, що
з м'ясом, молоком і яйцями, то
скоро у нас і хліб стане розкішшю.

НАВІЩО НАМ ТАКА
ВЛАДА?

Звичайно, наша українська
земля - найродючіша у світі. Як
мовиться в прислів'ї, "посій зернятко - збереш горнятко". Але і
вона має свою межу можливостей. А якщо відкинути усі ілюзії,
то картина вимальовується однозначна: нижче світових цін у нас
продається лише те, що українські виробники не можуть у великих об'ємах продати за рубіж (в
першу чергу - через низьку якість
і невідповідність стандартам).
Але як тільки у них виникає можливість заробити тверду валюту,
то вони без коливань віддають
перевагу іноземному споживачеві - і наші внутрішні ціни швидко
підтягуються до європейських.
Чого не скажеш про доходи.
Виробників винити безглуздо: бізнес завжди націлений на
отримання максимального прибутку, і заради цього піде на
будь-яку підлість і злочин. Але
для того і існує влада і держава,
щоб забезпечити баланс інтересів, захистити власний народ від
свавілля олігархів, галопуючих
цін і убогості. Але замість цього Кабінет міністрів цього року
остаточно відмінив державне регулювання цін на соціально важливі товари - тепер вони можуть
встановлюватися за власним
розсудом виробників і торговців.
Це і є бандитський олігархічний
капіталізм - "в усій своїй красі".

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

... ВІД ДІЙСНОСТІ, ТРИВОГ І РОЗДУМІВ
Євген ЛУК’ЯНЕНКО,
м. Київ
У вісімдесяті роки пощастило мені
познайомитися і по – товариському поспілкуватися з видатним російським письменником Віктором
Астаф’євим.

У

зручну мить поспитав у нього про
ставлення до того, як під час Великої
Вітчизняної війни радянські солдати
йшли в бій з гаслом «За Родину, за Сталина!»
- Підкопуєтесь?! – хитрувато – насмішливо
примружився письменник, трохи помовчав,
потім сказав:
– Я сам із цими словами піднімався в атаку. Жодного сумніву не маю у жертовному
душевному пориві воїнів, коли з цим щезало
слово «смерть». Це зовсм інше, ніж ідеологічна закваска!..
Пригадався уперше мені цей епізод, коли
почув, що начебто учасники АТО йдуть на
позиції з думками про Порошенка, з надією
на «безвіз», під заклики «Правого сектора»…
І знову став співставляти з тим, що недавно
прочитав у Олександра Мороза:
В бою, на фронті, в час атак
Вставали! Крик політрука
Клич «Комуністи!..» - поза гранню.
Це гасло не для всіх сліпе
Було й тоді. Та хто б повірив,

Що в час АТО почув ефірне:
- Вперед, орли, із Бе Пе Пе?
Згадуються в такому ж контексті ще «Свобода», «Батьківщина», «еСПеУ». Читач може
додати «Народний фронт», радикалів Олега
Ляшка. Але хто ж у їхній надихаючий аж до
самопожертви стимул повірить?!
Автор мученицької поеми «Безсоння»* висловлює те, про що мислять мільйони українців з тих 80 %, що не довіряють ані Порошенку,
ані нинішній владі і мислять, як і О. Мороз.
Як людину, політичного діяча і поета знаю
його вже давно.
Але «Безсоння» вразило мене особливо.
Вразило відвертістю, авторським болем,
тяжкими переживаннями, сповідальністю,
спонуканням і навіть прямим закликом до
читачів думати про надзвичайну сучасну
дійсність.
Олександр Мороз усією своєю попередньою поетичною творчістю виявив себе
природнім і майстерним ліриком. Але де ж і
як знайти ліризм для «Безсоння»?! Це твір політичний. Головна цінність поеми – у високохудожній поетичній публіцистичності... публіцистичності прозорій, актуальній, якраз
публіцистичності безсоння – від ганебної
дійсності, наростаючих людських і загальносуспільних тривог, горючих роздумів.
Це твір документальний і, можна сказати, густо документований посиланнями на
великих наших предків і на їхніх сучасних

антиподів, що довели Україну до ганьби,
до всенародних нещасть. Документований
цитуваннями не тільки Т. Г. Шевченка, а й
висловлювань сучасних політичних діячів
України з їхнім фактичним самовикриттям,
«героїв», що роблять «з держави цирк».
Автор також самодосліджується, не цурається того гідного, що чинив як «комуніст, ще
й секретар, сімнадцять літ...», сповідується в
тому, що виявилося не під силу, у помилках,
у невдачах...
«Безсоння» - суцільний роздум про буття
сучасної України, роздум у яскраво – доречних співставленнях з її уславленим минулим: соціальні реалії тепер і в досерпневний
(1991р.) період, міжнаціональні відносини
нині і тоді.
Пережите Україною, за Морозом, хоч і велике, але без прикрас.
На розсуд (свій і читацький) автор представляє для «зовнішнього оцінювання» різні людські фігури, приміром, Кагановича,
Яценюка, Турчинова. Теперішні рейдерсько
– олігархічні захвати порівнює з діями того
сусіда, що «трусив, вигрібав зерно» в чужому дворі...
Чесність авторського аналізу зовсім не
свідчить про переваги (?) сучасної влади над
минулим, якому в нинішньому році могло б
сповнитися 100 років.
Просвітлення поки що не видно ані Олександру Морозу, ані нам, усьому громадян-

ському суспільству. Загрози наростають. От,
приміром, «на руках гуляє зброя. Звідки?
Влада нічичирк». А історичний досвід свідчить, що з цим виникають і Троя, і громадянська війна, і звіряча нацистська пітьма.
На щастя, є чимало українців, які не здаються. Певен, услід за О. Морозом чисельність їх
наростатиме. Щезне «непривабливий силует» української дійсності, про який писала
Ліна Костенко: підведеться з колін нація.
Добрим стимулом для вставання з колін
служать і такі безсоння з роздумами і маячками, як у О. Мороза:
Україна встане:
І на Всесвіт неповторно
Хор Верьовки гряне:
- Слався, рідна Україно, неозорий краю!
Бачите, коли йдеться про незаперечне
авторське бачення життєдайного світла попереду, то О.Мороз не соромиться і «бронзи
декларацій», подібно до його старшого колеги і друга Бориса Олійника, який, на жаль,
нещодавно пішов із життя.
Пекельний для автора, кличний для сучасників вогонь «Безсоння» - дуже вчасний.
Хтось із відомих українських поетів 20-го
століття, здається, Валеріан Поліщук в одній
із літературних дискусій запевняв: «Цей вогонь не спалює – цей вогонь запалює». Тобто,
надихає.
Так можна сказати і про «Безсоння». Раджу
прочитати…
* Олександр Мороз. - Безсоння. Парламентське видавництво, К., 2017
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УКРАИНА. Большая панорама
Александр ПОЛУЯНОВ

Все здравомыслящие люди уже давно
поняли, что капитализм – далеко не
самый лучший и справедливый уклад
общественного устройства. Но складывается стойкое ощущение, что даже
капитализм наши власти умудрились
"построить" в самой циничной и извращенной форме. То, что при частной
собственности на средства производства владельцы предприятий могут богатеть на фоне обнищания трудящихся
– известно давно, и этим уже никого не
удивишь. Но когда олигархи умножают
свои капиталы на фоне общего упадка экономики – это уже противоречит
всем законам классического капитализма.

П

оскольку обнищавшие люди экономят на покупках, это отражается на
розничной торговле. Произошло
грандиозное падение розничной торговли — с 829 млрд гривен в январе—сентябре 2016 года до 578 млрд за этот же
период 2017-го. Для того, чтобы снизить
стоимость товаров за счёт налогов и отчислений, все больше торговых операций
уходит в тень.
В то же время наблюдательные украинцы заметили: в стране до каких-то невероятных размеров выросло количество
ломбардов и магазинов "Рошен".
"В уездном городе N было так много
парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители
города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем – и сразу же умереть", - писали
Ильф и Петров в своем бессмертном романе "12 стульев".
Аналогично и сейчас: создается впечатление, что украинцы рождаются лишь
затем, чтобы сдать в ломбарды все ценности, на вырученные деньги купить конфет в президентском "Рошене" - и либо
свалить на заграничные заработки, либо
умереть на родине от тоски, нищеты, и недоступной медицины.
Кстати, как утверждает статистика, при
падении производства чугуна, стали и всего остального, в Украине на 7% выросло
производство шоколада. Такой вот сладкий привкус у горькой жизни украинцев.

ЛОВКОСТЬ РУК – И НИКАКОГО
МОШЕННИЧЕСТВА?

Но есть и другие цифры, которые свидетельствуют: за последние годы олигархи стали намного богаче. Возьмем лишь
цифры 2016 года. Как утверждают украинские СМИ, Ринат Ахметов (с капиталом
6,9 млрд долларов) разбогател на 68%.
Вооружаемся калькулятором и подсчитываем: это значит, что Ахметов получил
чистой прибыли (при полном разорении
страны) около четырех миллиардов долларов.
Идем дальше: Виктор Пинчук (с капиталом в 1,4 миллиарда) разбогател на 13%,
Вадим Новинский (1,2 миллиарда) — на
113%, а народный депутат Константин
Живаго (с таким же капиталом, как и у
Новинского), увеличил свое богатство на
203%.
Президент Украины Петр Порошенко в
этом олигархическом рейтинге выглядит
несколько скромнее: с капиталом в миллиард долларов он "подрос" с начала года
только на 7%. Но и эти проценты обеспечили ему перемещение в олигархическом
"табеле о рангах" на пятое место. Таким
образом, он теперь вместе с выше перечисленными возглавляет список самых
богатых украинцев.
Впрочем, обогащение олигархов на
фоне упадка экономики только на первый
взгляд кажется странным. Если внима-

тельно присмотреться к тому, как организована экономическая жизнь Украины,
все окажется довольно логичным, хотя и
абсолютно несправедливым. Проиллюстрируем это лишь на одном примере.
Так, завод "Ленинская кузня", который
принадлежит Петру Порошенко и его партнерам по бизнесу, производит боевые
машины БМ "Тритон-0103". В 2015 году
Кабмин Украины решил приобрести на
этом заводе 34 "Тритона" по цене 4,75 миллиона гривен каждый.
Президентская "Кузня" произвела в
2016-м только четыре БМ и продала их
пограничникам, но уже по 15 миллионов
за штуку.
А теперь "следим за руками".
Когда широкая общественность во главе с Национальным антикоррупционным
бюро Украины (НАБУ) вскрыла факт чудовищной переплаты за поставленную
технику, Кабинет министров Украины
просто-напросто задним числом переоформил контракт: вместо 34 "Тритонов"
— четыре, ну и, конечно, по цене, втрое
превышающей первоначальную.
В этом и разгадка парадокса: "уникальный" украинский капитализм является
чистым криминалом и мошенничеством,
и не имеет ничего общего с законами экономики.

ХУЖЕ, ЧЕМ В ВОЙНУ
Украинская демография за последние
годы стала такой же фантастической наукой, как и украинская история. Власти
говорят, что с народом вроде как все нормально: живет — хлеб жует, спит да небо
коптит. Лишь одна печаль — время от времени какие-то правдолюбы пытаются нарушить устоявшуюся идиллию. Один из
них — руководитель "Публичного аудита"
Максим Гольдарб. По его словам, только
трудовых мигрантов с Украины сегодня
почти в три раза больше, чем в годы Великой Отечественной.
"За три года оккупации Украины (с
1941 по 1944) на принудительные работы
в рейх нацистами было отправлено 2,4
миллиона украинцев. Теперь внимание!
С 2014-го по сегодняшний день из Украины на заработки вынуждены были уехать
семь миллионов человек, 1,7 миллиона
стали беженцами, 429 тысяч субъектов
хозяйствования приостановили свою деятельность. Четыре тысячи учебных заведений закрылось", — написал Гольдарб на
своей странице в Facebook.

Гитлер-то оказался мелковат по сравнению с "европейскими реформаторами"!
Еще одна нарушительница спокойствия
- ведущий научный сотрудник Института
демографии и социальных исследований
имени М. В. Птухи НАН Украины Лидия
Ткаченко. По ее словам, Украина уверенно вошла в десятку стран мира с наивысшими темпами сокращения населения.
"Последствия такой интенсивной убыли
населения выходят за рамки простого сужения физической основы формирования
человеческого потенциала. Совершенно
очевидно, что преодолеть эти вызовы в
условиях макроэкономической нестабильности, слабости системы социальной
защиты и открытого конфликта поколений не представляется в перспективе", —
считает Лилия Ткаченко.
Добавим, что даже по официальной
статистике, каждый год в Украине умирает 4,5 тысяч детей до четырех лет, а 40%
украинцев не доживают до 60 лет.

КАРТИНА МАСЛОМ
В целом картина нашей жизни вырисовывается довольно мрачная. Вот лишь отдельные, взятые наугад "штрихи".
Около 30% украинцев находится в состоянии хронической депрессии, что означает
"абсолютно неуправляемое поведение и
огромную энергию ненависти к власти".
Исследования американского института Гэллапа показывают, что Украина (наряду с Гаити и Южным Суданом) вошла в
тройку самых несчастных стран на планете. Согласно социологическим опросам,
уже сейчас порядка 35% трудоспособного
населения Украины мечтает о том, чтобы
уехать за границу на постоянное жительство, а более 65% хотели бы уехать на
заработки (среди молодежи этот показатель зашкаливает за 90%).
По данным главы комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец,
за последние два года из Украины уже
выехали 66 тысяч врачей.
Нищета, безнадежность, огромное количество оружия, расползающегося из
зоны военного конфликта, плюс безнаказанность организованных банд, действующих под видом различных "активистов",
привели к лавинообразному росту преступности. Так, за последние несколько
лет количество разбоев увеличилось на
25%, грабежей — на 36%, а в крупных городах (Киев, Одесса, Харьков и пр.) численность преступлений в прошлом году

увеличилась на 63%. При этом из десяти
совершённых на Украине преступлений
полицией раскрывается лишь два, а реальная раскрываемость убийств составляет всего 11,7%.
В то же время, по данным международных организаций, в украинских тюрьмах
находится более пяти тысяч политзаключенных — политических противников
ныне действующего режима (журналисты, блогеры, общественные деятели).
Международная федерация журналистов
(IFJ) назвала Украину - наряду с Мексикой, Пакистаном, Афганистаном, Ираком,
Йеменом и Сомали - страной с самым высоким уровнем безнаказанности преступлений против журналистов.
Стараясь отвлечь внимание от внутренних проблем, режим продолжает войну
на Донбассе. На данный момент это единственная война, тлеющая в Европе.
Главный военный прокурор Украины
Анатолий Матиос сообщает о чудовищных небоевых потерях ВСУ: "С 2014 года
до сегодняшнего дня в вооруженных силах и среди всех, кто получил оружие и
защищал государство, потеряно 10 103
человека — безвозвратных и санитарных
потерь. Не от боевых действий".
То есть две полноценные бригады, укомплектованные молодыми мужчинами,
уничтожены в результате служебных преступлений и халатности – пьянства, неаккуратного обращения с оружием, суицидов,
болезней, убийств сослуживцами и пр.
Не так давно главный военный психиатр Украины Олег Друзь на слушаниях в
Раде заявил, что 93% участников так называемой АТО в Донбассе нуждаются в
лечении и представляют потенциальную
угрозу для общества. Правда, после этих
слов министр обороны Степан Полторак
отстранил Друзя от должности с формулировкой "в связи с неудовлетворительным
выполнением служебных обязанностей" и
назначил служебное расследование.
Тем не менее, от посттравматического
синдрома страдают 360 тысяч "ветеранов АТО". На начало июня 2017 года зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников боевых действий на
Донбассе.
Бывший активист Майдана, известный
журналист Дмитрий Гордон уже публично
предложил отдать Украину под прямое
управление США: в независимость, мол,
наигрались.
Как говорится, комментарии излишни.
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Чиї інтереси відстоює Порошенко за кордоном: України чи корпорації «Рошен»?

Офшорно –
скандальний

"ХОРОШИЕ НОВОСТИ"

Власти Украины попросили ЕС
поддержать положительный образ
нашей страны

Александр МИХАЙЛОВ
Судя по всему, наши "отцы нации" уже смирились с тем, что под
их "чутким руководством" в Украине процветают бардак и коррупция, зашкаливают нищета и преступность, рушится экономика и вымирает население. На данный момент они озабочены
лишь тем, чтобы "замылить глаза" европейской общественности – будто бы у нас тут все хорошо.

«РОШЕН»

Н

егативный имидж Украины в глазах ЕС сформировался потому, что
"хорошие новости" просто не доходят до европейцев. Такое ошеломляющее открытие недавно сделала вице-премьер по вопросам
европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Она пояснила, что сообщения об успехах украинского правительства не доходят до ЕС из-за плохой коммуникации. А те новости, которые в основном
сообщают СМИ, создают неоправданно негативный имидж, из-за которого
граждане ЕС не желают дальнейшего сближения Европы с Украиной. В итоге Климпуш-Цинцадзе призвала ЕС помочь с распространением сведений о
достижениях украинских властей: "Нам нужна помощь в продвижении хороших новостей из Украины", – приводит ее слова издание "Европейская
правда".
"Хорошие, иногда даже скучные новости должны быть услышаны европейским обществом. Именно обществом, а не политиками. Мы знаем, что
плохие новости без всякой помощи быстро находят свой путь к медиа. Но у
нас нет возможности протолкнуть именно позитивные новости", – пояснила
украинский вице-премьер.
В Национальной общественной телерадиокомпании Украины на это отреагировали ожидаемо: там отметили, что для достижения поставленной
цели необходимо создать специальные журналистские представительства
Украины в ЕС. Однако денег на эти нужды украинские власти не выделяют.
"Самый лучший вариант для продвижения хороших новостей об Украине – создать представительства страны в ЕС. Но, к примеру, у Национальной
телерадиокомпании нет денег для работы за границей. В бюджете на следующий год нам выделяют 776 млн грн ($26,7 млн), тогда как обещали сумму вдвое больше. Этих денег едва хватает для обеспечения работы внутри
страны, а не для открытия своих представительств заграницей", – заявили в
Национальной телерадиокомпании.
Кроме того, есть и другая проблема – отсутствие квалифицированных кадров.
"Украинская журналистика переживает сложные времена. Сильных специалистов, которые владеют английским и могли бы работать с иностранной
аудиторией, нет. Воспитывать новые кадры фактически некому", – констатировал руководитель крупного агентства по поиску персонала.
Однако самой большой проблемой, по мнению ряда украинских политиков, являются вовсе не плохие коммуникации и не отсутствие финансирования, а банальное отсутствие самих хороших новостей. И сколько бы
наши пропагандисты ни пудрили мозги своим зарубежным коллегам и европейской общественности – шила в мешке не утаишь: все прекрасно осведомлены о высоком уровне коррупции, полном провале реформ и слабом
экономическом развитии Украины (это мы еще говорим по-европейски деликатно).
О каких хороших новостях мы можем говорить? О падении уровня жизни,
непосильных тарифах, удушении доступной медицины, ежедневных взрывах и перестрелках на улицах?
Но, может быть, "все большое видится издалека", и мы тут вблизи чего-то
не видим и не понимаем?
Только за последнее время целый ряд влиятельных международных институтов и организаций выразили озабоченность по поводу положения в
нашей стране. Например, в середине октября британский Королевский институт международных отношений Chatham House подготовил исследование о ситуации на Украине. В подробном отчёте объёмом почти 100 страниц
содержится анализ реформ и преобразований, которые были проведены
Киевом после смены власти в 2014 году. Авторы подробно описывают ситуацию в таких сферах, как безопасность и оборона, евроинтеграция, экономические реформы, демократизация, гражданское общество и антикоррупционные реформы.
По оценке авторов доклада, "представители украинской политической
элиты относятся к реформам формально, зачастую создавая видимость проведения фундаментальных изменений". Специалисты Chatham House отмечают также, что в управлении страной важную роль всё ещё играют "элиты"
(говоря по-нашему – олигархические кланы, ред.). Это препятствует развитию здоровой конкуренции и способствует "проникновению в демократический процесс коррупции". В то же самое время проведение избирательной
реформы, которая сможет удалить эти недостатки, откладывается.
Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура не работают эффективно изза отсутствия необходимых судебных реформ, - заключают авторы доклада.
Беспокойство европейских и международных организаций вызывает и
ситуация с правами человека, преследованием журналистов в Украине.
Так, 15 ноября комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики
соседства и переговоров по расширению Йоганнес Хан выразил обеспокоенность частыми случаями запугивания и нападений на журналистов в
Украине. "Очень интересные встречи с украинскими медиа-деятелями. Обеспокоен сообщениями о запугивании и недавними нападениями на журналистов. Необходимы надлежащие расследования! Свобода СМИ важна для
демократии", - заявил Хан.
Аналогичное заявление сделала и представитель организации Human
Rights Watch по Европе и Центральной Азии Таня Купер.

Чому корпорація
«Рошен»почала активно
розвиватися саме тоді,
коли Порошенко
став президентом?

За матеріалами: Марія Бойко, «Вголос»
станній скандал довкола президентської
корпорації пов'язаний, як це не дивно, із
офшорами. Через те, що нібито корпорацію
«Рошен» ніхто не хоче придбати, Порошенко віддав її в управління «сліпого трасту». Але під час
скандального розслідування Paradise Papers, коли
журналісти з 67 країн отримали доступ до нових
секретних документів, які розкривають офшорні
махінації представників світового істеблішменту,
до засобів масової інформації потрапило листування юридичної компанії Avellum Partners, що
обслуговує інтереси Петра Порошенка, з компанією Appleby. Остання, посилаючись на репутаційні
втрати, відмовилась створювати офшор для Порошенка.
Таким чином журналісти припустили, що Порошенко створив офшорну компанію не для того, аби
передати «Рошен» у «сліпий траст», а щоб мінімізувати податки при продажі кондитерської корпорації.
То ж чому корпорація «Рошен» почала активно
розвиватися саме тоді, коли Порошенко став президентом? Чиї інтереси відстоює Порошенко за
кордоном: України чи корпорації «Рошен»?
Про це «Вголос» поспілкувався із колишнім міністром економіки України, президентом Центру
ринкових реформ Володимиром Лановим.

О

У 2014 році в Україні у багатьох кондитерський
бізнес пішов на спад, тоді як «Рошен» у цей час почав активно розвиватися. З чим це пов'язано?
Володимир Лановий:
Українська економіка, як у 2014 чи 2015 роках,
так і зараз – дійсно у вкрай поганому стані: під-

приємства не мають ринків збуту, зменшується
притік валюти в Україну, люди масово покидають
свою країну, а іноземний капітал до нас не йде.
Проте ці загальноукраїнські економічні тенденції
не стосуються тих компаній, які належать нашому
Президенту. А це – заводи, фабрики, банки, страхові компанії та ЗМІ. Компанії Порошенка й надалі
отримують гроші через його Міжнародний інвестиційний банк та, можливо, інші фінансові установи,
про які ми наразі не знаємо. Зі свого боку, фінансові
установи Порошенка отримують допомогу від Національного банку України.
Є й таке, що тимчасові вільні кошти приватні
банки кладуть в НБУ на депозити і отримують за
це відсотки. При цьому центральний банк України
одним нараховує відсотки за депозитами, а іншим
– ні. Ця вся банківська система зараз є закритою.
НБУ за президентства Порошенка почав закривати
навіть ті статистичні дані, які раніше були у вільному доступі. Через це виникає така ситуація, коли в
одних – криза, а у інших перетягування грошей та
капіталу у свою кишеню. І це провокує дуже серйозний внутрішній конфлікт у економіці, оскільки
інші олігархи не будуть довго мовчати. Ми, власне,
вже спостерігаємо за війнами олігархів. Так, у Коломойського уже забрали Нікопольський феросплавний завод. Думаю, це тільки початок.
Те, що наш Президент має свій бізнес за
кордоном, не шкодить інтересам України?
Адже та ж Польща, де у Порошенка є дочірня
компанія, а в Угорщині – власна фабрика, уже
тиснуть на нашу державу…
Володимир Лановий:
Вочевидь, що Порошенко захищатиме власні
інтереси. Тому що він на цьому заробляє гроші. А
тому громадськість обурювало, що у час війни його
Липецька фабрика у Росії працює. І через неї росіяни могли тиснути на Президента, а він міг здавати державні інтереси України. Тим більше – зараз
уже є розуміння, що Порошенко ніколи не здасть
приватних інтересів на користь державних. Не варто очікувати, що наш Президент відстоюватиме
інтереси України у тих державах, які зараз до нас
виставляють претензії. Він там має бізнес, а тому
найперше захищатиме його.
Я навіть більше скажу: у нас такі корпорації, як
«Рошен» чи «Епіцентр», продовжують інвестувати
у Росію – там відкриваються їхні магазини. Усі про
це знають, але реакції немає.
Нещодавно з'явилось чергове розслідування
про офшори Порошенка. Але ж він як
Президент може ініціювати зміну податкового
законодавства для всіх, однак натомість
послуговується сірими схемами, аби не платити
податки. Чому так?
Володимир Лановий:
Офшорні компанії – це бізнес, який зроблений
для того, щоб мультимільярдери не платили великих податків у інших державах. Був запит – є пропозиція. Таким чином великі компанії та навіть ви-
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сокопосадовці отримали можливість ховати свої
прибутки в офшорах та при цьому оплачувати
мінімальні податки, а це десь 1-2% плюс оплата
послуг з обслуговування таких рахунків. Цим користуються не лише бізнесмени, а й чиновники.
І коли ми говоримо про такі офшорні рахунки
президента чи прем'єр-міністра, то треба мати
на увазі, що це не лише ухиляння від податків,
а найперше – приховування незаконних корупційних доходів. Ці особи не можуть всередині
країни показати незаконні надходження. Нам до
кінця невідомо, що приховує Порошенко. Адже
він, можливо, має спільний бізнес з російськими олігархами, чи ще з кимось, м'яко кажучи, не
дуже популярним в Україні. І це є підставою для
користування офшорами.
Щодо податків, то й справді – нам треба йти
шляхом зменшення податкового навантаження на виробництво, яким йдуть такі країни, як
Ірландія, Словаччина, Естонія. До прикладу, Ірландія, будучи раніше суто аграрною країною,
зменшила податкове навантаження на свій бізнес, зобов'язавши платити лише 12% податку з
прибутку. І так вони виграють у боротьбі за іноземний капітал. Але якщо у нас узурпаторська
податкова система, яка займається поборами та
незаконними арештами, то навіть із нульовими
податками ніхто до нас не прийде. Систему потрібно міняти.
Який висновок з цього ми можемо зробити?
Володимир Лановий:
Те, що Порошенко не керує Україною. Насправді він вирішує питання в енергетиці, сільському
господарстві, транспорті, в системі торгівлі, податків – в інтересах корпорації «Рошен» та власних фінансових установ. В інтересах своїх бізнесструктур Порошенко будує і зовнішню політику
України. Це призводить до того, що в українській
економіці ніхто не хоче працювати: ні закордонні інвестори, ні українські підприємці. Через те
ми маємо те, що маємо: Україна загниває, перетворюючись на аграрну «бананову» республіку.
Люди постійно біднішають, витрачають увесь
свій заробіток на їжу. Через те в Україні немає
потужного малого та середнього бізнесу, що є
ознакою сильних економік світу.
Натомість, нарощуються зовнішні борги, позаяк олігархам потрібна валюта. І через це ми беремо кредити в МВФ. Відтак українців буквально
виштовхують з країни, щоб вони їхали на заробітки та пересилали сюди валюту. Та це вічно не
триватиме. Наслідком такого «господарювання»
стане дефолт. Тоді в Україні продукція «Рошен»
нікому не буде потрібною, бо не буде грошей,
щоб її купити. І через те вже зараз Порошенко
розширює свій бізнес за кордоном, бо розуміє,
що наслідки будуть катастрофічними. А тому
єдиний правильний висновок для нас такий: потрібно терміново змінювати владу.

ДО РЕЧІ
Скандали навколо кондитерської компанії
українського Президента не вщухають, відколи
Петро Порошенко пообіцяв продати свій бізнес і
не зробив цього. Будучи кандидатом у Президенти України, він пообіцяв «грати чесно і продати
«Рошен».
«Якщо мене оберуть Президентом України, я
буду грати чесно і продам концерн «Рошен». На
посту Президента я хочу і буду піклуватися виключно про добробут України», – заявив Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті «Bild».
Проте з «чесно» у Порошенка-президента щось
не склалось, він віддав «Рошен» у «сліпий траст»,
згодом виявилось, що це – офшор.
▶ У період економічного занепаду, в 2014 році,
коли кондитерські компанії декларують втрати,
корпорація Порошенка – багатіє.
▶ Станом на вересень 2013 року фірмових магазинів «Рошен» було всього 10, у червні 2014 р. - 18,
а у червні 2017 – вже 43. При цьому тільки в Києві
в 2015 році з'явилося близько 30 нових магазинів
– це більше, ніж за весь попередній час існування
«Рошену».
▶ За рейтингом американського видання
«Candу Industry», у 2017 році кондитерська корпорація українського Президента посіла 24 місце в
рейтингу ста найбільших світових кондитерських
компаній. Американське спеціалізоване видання
порахувало, що прибуток «Рошену» за 2017 рік
становив 800 млн доларів.

ТОЧКА ЗОРУ
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КОМУНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ
ЧИ ЧЕРГОВА ПРОФАНАЦІЯ?
Підготував Олександр МИХАЙЛОВ
ардепи 9 листопада ухвалили новий Закон "Про житлово-комунальні послуги", який замінив чинний з такою ж
назвою. За словами представників влади, цей документ
є "революційним" і став продовженням реформи ЖКГ, мета
якої - "забезпечити населення якісними комунальними послугами зі справедливих цін". Які ж насправді зміни загрожують
українцям?

Н

му плані не позаздриш боржникам за "комуналку".
Якщо людині прийшло попередження про погашення
заборгованості, а вона впродовж 30 днів не заплатила за
рахунками, закон дозволяє
повністю припинити забезпечувати такого споживача цією
послугою. І якщо раніше "обрізувати" боржникові могли
електроенергію, газ і теплопостачання, то тепер депутати
дозволили відключати і воду.
Для того, щоб відновити
постачання послуг, треба повністю погасити заборгованість або укласти договір про
її реструктуризацію.

ПРАВО БЕЗ
МОЖЛИВОСТІ

НОВІ ПЛАТЕЖІ

Однієї з найпомітніших
новацій закону стало повернення пені. Нагадаємо,
що її відмінили ще далекого
1996 року, коли людям масово затримували зарплати, і
багато українців фізично не
могли вчасно платити по комунальних рахунках. Відтоді
влада робила безліч спроб
повернути пеню, причому в
усіх випадках передбачалося
встановити її розмір в 0,1% за
день прострочення. Правда,
зараз депутати "зжалілись" і
повернули пеню "радянського
зразка" - 0,01% в день. Тобто, за рік пеня складе усього
3,65% (наприклад, з 10 тисяч
боргу - 365 гривень. Але і її
можна буде не платити, якщо
людина доведе, що йому заборгували зарплату, пенсію,
соціальні виплати або інші
джерела його доходу. Також
пеню не стануть нараховувати одержувачам субсидій у
разі, якщо держава заборгує
постачальникам.
Ця стаття закону набуде
чинності з 1 січня 2019 року,
так що у боржників ще є час
сплатити заборгованість без
відсотків.
Крім того, закон вводить
"абонплату" на гаряче і холодне водопостачання, а також опалювання. Тобто, за ту
ж воду доведеться платити
незалежно від того, користувалися ви нею або ні, а за
тепло - увесь рік, а не тільки
в опалювальний сезон. Планується, що ці гроші підуть
на ремонт і обслуговування
тепло- і водомереж, обслуговування лічильників та інші
поточні витрати. При цьому
нинішня вартість куба води і
гігакалорії тепла зменшиться
на величину абонплати, і загальна сума нібито не збільшиться.
Якою саме буде абонплата,
поки невідомо, оскільки впродовж півроку після вступу
закону в силу її повинен розрахувати Кабмін. За електроенергію, газ і вивезення побутового сміття абонплата доки
не вводиться.
Також закон передбачає, що
будинкові лічильники тепла
будуть встановлені за раху-

нок теплонадаючих компанії. Абонплата не торкається
жителів будинків, де створені
ОСББ - там люди самі зможуть визначати, хто повинен
обслуговувати лічильники, займатися ремонтом інженерних мереж і тому подібне.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
СТОРІН

В новому законі дуже часто фігурує словосполучення
"якість послуг". Якщо батареї у
будинку ледве теплі, а з "гарячого" крану тече прохолодна
вода, то з постачальника на
користь споживача стягується штраф або пеня. Крім того,
мешканці отримали право
штрафувати
постачальника
послуги за перевищення нормативних термінів виконання
ремонтних (для гарячої води два тижні) або аварійних робіт.
Для тих українців, які мерзнуть у своїх квартирах і місяцями не бачать гарячої води,
подібний "батіг" був би дуже до
речі, але не варто радіти. Наші
депутати не були б самими собою, якби не передбачили для
монополістів прекрасний обхідний маневр. Так, в документі вказано, що постачальник
не несе відповідальності за
надання послуги, надання її в
неповному об'ємі, або невідповідної якості, якщо доведе, що
в точці обліку були порушені
норми. Іншими словами, право
споживачів на санкції фактично зводиться до нуля, тому що
ніхто нічого не зможе довести.
Як мовиться, у кого більше прав
- той і правий. Ніхто не буде винен, і люди як і раніше житимуть в холодних квартирах, а
щоб помитися - нагрівати воду
в каструлях.
Зовсім інакше йдуть справи з виконанням обов'язків
споживачами. Вони повинні
все і всім. Наприклад, безперешкодно пускати представників постачальника послуг у
свою квартиру. Інакше у тих
є право на несанкціоноване
проникнення в житло. І гаразд
би йшлося про ліквідацію або
попередження аварії. Але зламувати двері вони можуть
навіть під приводом профоглядів та знятті показників з
лічильників. Особливо в цьо-

З іншого боку, і споживачам
дозволили добровільно "відрізуватися" - від опалювання та гарячої води. Правда,
у випадку з опалюванням це
можливо лише у тому випадку, якщо половина квартир
у будинку вже перейшла на
індивідуальне опалювання. У
інших випадках у відключенні можуть відмовити, якщо
це призведе до неправильної
роботи загальнобудинкової
системи опалювання.
- Здавалося б, новий закон
"Про житлово-комунальні послуги" повинен покласти край
монопольному положенню теплокомуненерго, і тепер мешканці зможуть відмовитися
від центрального опалювання
і встановити індивідуальний
обігрів, який на порядок дешевше. Але розробники закону вочевидь розуміли, якщо
реально надати мешканцям
таке право, то, швидше за
все, більшість українців так і
зроблять. Бо платити по величезних рахунках за неякісні
послуги ніхто не хоче. Хитрі
розробники явно вирішили підіграти монополістові та прописали свідомо непереборну

перешкоду:
відключитися
від центрального опалювання можуть тільки ті власники
квартир, де будинки на дату
введення цього закону вже на
50% не мають центрального
опалювання. Це ідіотизм. В
Україні таких будинків практично немає, тому що до цього
взагалі було заборонено відключатися від центрального
опалювання. Тому виходить:
право є, але скористатися їм
складно. Хитро. Замість того,
щоб записати, що мешканці
багатоквартирних
будинків
могли б самі вирішувати, треба
їм центральне опалювання або
ні, вони фактично надали право і забрали. Було б розумно
записати, що мешканці багатоквартирного будинку можуть
у будь-який момент прийняти
рішення відключити будинок
від центрального опалювання,
якщо за нього проголосували
більше 50% мешканців. Ось це
було б дійсно правильно.
Біда України, що українська
влада і депутати просто знущаються з народу і не хочуть впровадити навіть прості реформи,
які б дійсно мали позитивний
ефект. Якщо надати право
мешканцям самим вирішувати - треба їм або не треба центральне опалювання, це б змусило монополістів і олігархів
реально замислитися про свій
бізнес і понизити тарифи на
опалювання і гарячу воду - щоб
власникові квартири було вигідно використати центральне
опалювання, а не індивідуальне. Але українська влада цього
явно не хоче.
Ось наші депутати і приймають пачками і "на ура" дурні та
безглузді закони, а потрібного
закону від них не дочекаєшся.
І після цього вони дивуються,
чому народ їх проклинає і лає.
Як працюєте, так і отримуєте. прокоментував це положення
закону економіст Олександр
Охрименко.

ВІД РЕДАКЦІЇ

ДОГОВОРИ НА УСЮ КОМУНАЛКУ

Відтепер між споживачами і постачальниками послуг
повинні укладатися договори, які будуть дійсні один
рік. Їх можуть оформити як індивідуальні споживачі,
так і колективно (ОСББ, наприклад). Але комунальні
послуги з постачань природного газу і електроенергії
надаються виключно на підставі індивідуальних договорів. У цих буде прописано:

▶ Перелік послуг, вимоги до якості послуг;
▶ Права і обов'язки сторін;
▶ Відповідальність сторін за порушення договору;
▶ Ціна послуги, порядок оплати послуги;
▶ Порядок і умови внесення змін до договору, у тому числі за
ціною послуги;
▶ Термін дії договору;
▶ Порядок і умови продовження його дії і розірвання.
Інші положення договору, вірогідно, можуть узгоджуватися
сторонами-підписантами.
Після отримання проекту договору у споживача буде 30 днів на
те, щоб представити свої зауваження та заперечення до умов і
внести зміни.
Втім, як показує практика, раніше постачальники не йшли на
поступки споживачів, відмовляючись вносити навіть мінімальні
правки в типові договори. Адже попередній документ давав компаніям-монополістам можливість безкарно не виконувати свої
зобов'язання. Тепер гіпотетично постачальникові доведеться відповідати за своєчасність, безперервність і якість послуг.
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6 СВІДОК ІСТОРІЇ
Cамые важные сто метров
“За правду і справедливість”

Что есть у ветерана? Его награды, ведь каждая из них – это история,
которую надо хранить в сердце и оберегать

Вечный огонь в Киеве фашисты залили цементом
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

К

иев был освобождён от немецко-фашистских
захватчиков
утром 6 ноября 1943 года усилиями 1-го Украинского фронта под
командованием генерала армии Николая Фёдоровича Ватутина.
Фашисты, которых якобы по
официальным сообщениям власти в
Украине нет, 6 ноября 2017 года вечером, залили цементом мемориал
“Вечный огонь” в парке Славы.
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…
По материалам Facebook:
Олег ,
(Автор рассказа неизвестен)
(Начало в №46)

УДАЧИ ТЕБЕ, ОТЕЦ!
Майор Серебряков провел с сотню
переговоров с террористами, с уголовниками, но почему-то именно сейчас он понял, что эти переговоры не будут обычной
рутиной.
– Я бы хотел узнать ваши требования, а
также хотел узнать, сколько у вас заложников?
– Майор, заложников у меня пруд пруди
и мал мала. Так что, ты ошибок не делай.
Скажу тебе сразу, там, где ты учился, я
преподавал. Так что давай сразу расставим все точки над «и». Ни тебе, ни мне не
нужен конфликт. Тебе надо, чтобы все выжили, и чтобы ты арестовал преступника.
Если ты сделаешь все, как я попрошу, тебя
ждет блестящая операция по освобождению заложников и арест террориста,
– дед поднял вверх указательный палец
и хитро улыбнулся. – Я правильно понимаю? – спросил дед.
– В принципе, да, – ответил майор.
– Вот, ты уже делаешь все не так, как я
прошу. Майор молчал.
– Так точно, товарищ полковник. Ведь
так по уставу надо отвечать?
– Так точно, товарищ полковник, –ответил майор
– Теперь о главном, майор, сразу скажу,
давай без глупостей. Двери закрыты, жалюзи опущены, на всех окнах и дверях я
растяжки поставил. У меня тут с десяток
людей. Так что не стоит переть необдуманно. Теперь требования, – дед задумался, – ну, как сам догадался, денег просить
я не буду, глупо просить деньги, если захватил банк, – дед засмеялся. – Майор, перед входом в банк стоит мусорник, пошли
кого-нибудь туда, там конверт найдете.
В конверте все мои требования, – сказал
дед и положил трубку
– Это что за херня? – майор держал в руках разорванный конверт, – бля, это что,
шутка?
Майор набрал телефон банка.
– Товарищ полковник, разрешите обратиться?
– Разрешаю.
– Мы нашли ваш конверт с требованиями, это шутка?
– Майор, не в моем положении шутить,
ведь правильно? Никаких шуток там нет.
Все, что там написано – все на полном
серьезе. И главное, все сделай в точности как я написал. Лично проследи, чтобы
все было выполнено до мелочей. Главное,

чтобы ремень кожаный, чтоб с запашком, а не эти ваши пластмассовые. И да,
майор, времени тебе немного даю, дети у
меня тут малые, сам понимаешь.
– Я Лёньку поди уже лет тридцать знаю,миловидная старушка шептала кассиру,
– да и с женой его мы дружили. Она лет
пять назад умерла, он один остался. Он
всю войну прошел, до самого Берлина. А
после так военным и остался, разведчик
он. В КГБ до самой пенсии служил. Ему
жена, его Вера, всегда на 9 мая праздник
устраивала. Он только ради этого дня и
жил, можно сказать. В тот день она договорилась в местном кафе, чтобы стол им
накрыли с шашлыком. Лёнька страсть как
его любил. Вот и пошли они туда. Посидели, все вспомнили, она же у него медсестрой тоже всю войну
прошла. А когда вернулись... ограбили
их квартиру. У них
и грабить-то нечего
было, что со стариков возьмешь. Но
ограбили,
взяли
святое, все Лёнькины награды и
увели ироды. А
ведь раньше даже
уголовники
не
трогали фронтовиков, а эти все
подчистую
вынесли. А у Лёньки
знаешь сколько
наград-то было,
он всегда шутил,
мне говорит, еще
одну медаль или
орден если вручить, я встать
не смогу. Он в
милицию, а там
рукой махнули,
мол, дед, иди отсюда,
тебя еще с твоими орденами не хватало.
Так это дело и замяли. А Лёнька после
того случая постарел лет на десять. Очень
тяжело он это пережил, сердце даже прихватывало сильно. Вот так вот…
Зазвонил телефон.
– Разрешите обратиться, товарищ полковник?
– Разрешаю, говори, майор.
– Все сделал как вы и просили. В прозрачном пакете на крыльце банка лежит.
– Майор, я не знаю почему, но я тебе
верю и доверяю, дай мне слово офицера.
Ты сам понимаешь, бежать мне некуда, да
и бегать-то я уже не могу. Просто дай мне
слово, что дашь мне пройти эти сто метров и меня никто не тронет, просто дай
мне слово.

– Даю слово, ровно сто метров тебя никто не тронет, только выйди без оружия.
– И я слово даю, выйду без оружия.
– Удачи тебе, отец,- майор повесил
трубку.
В новостях передали, что отделение
банка захвачено, есть заложники. Ведутся переговоры и скоро заложников освободят. Наши съемочные группы работают
непосредственно с места событий.
– Мил человек, там, на крыльце лежит
пакет, занеси его сюда, мне выходить сам
понимаешь, – сказал дед, глядя на мужчину в темной рубашке. Дед бережно положил пакет на стол. Склонил голову. Очень
аккуратно разорвал пакет. На столе лежала парадная форма полковника. Вся грудь
была в орденах и медалях.
– Ну, здравствуйте, мои
родные,
–
прошептал дед, – и
слезы, одна
за другой покатились по
щекам. – Как
же долго я
вас искал,- он
бережно гладил награды.
Через
пять
минут в холл
вышел пожилой
мужчина в форме полковника, в
белоснежной рубашке. Вся грудь,
от воротника, и до
самого низа, была в
орденах и медалях.
Он остановился посередине холла.
– Ничего себе, дядя,
сколько у тебя значков, – удивленно сказал малыш.
Дед смотрел на него и улыбался. Он
улыбался улыбкой самого счастливого
человека.
– Извините, если что не так, я ведь не со
зла, а за необходимостью.
– Лёнь, удачи тебе, – сказала миловидная старушка.
– Да, удачи вам, – повторили все присутствующие.
– Деда, смотри, чтобы тебя не убили, –
сказал второй малыш.
Мужчина как-то осунулся, внимательно
посмотрел на малыша и тихо сказал:
– Меня нельзя убить, потому что меня
уже убили. Убили, когда забрали мою
веру, когда забрали мою историю, когда переписали ее на свой лад. Когда забрали у меня тот день, ради которого

я год жил, что бы дожить до моего дня.
Ветеран, он же одним днем живет, одной
мыслью – днем Победы. Так вот, когда у
меня этот день забрали, вот тогда меня и
убили. Меня убили, когда по Крещатику
прошло факельное шествие фашиствующей молодежи. Меня убили, когда меня
предали и ограбили, меня убили, когда
не захотели искать мои награды. А что
есть у ветерана? Его награды, ведь каждая награда – это история, которую надо
хранить в сердце и оберегать. Но теперь
они со мной, и я с ними не расстанусь, до
последнего они будут со мной. Спасибо
вам, что поняли меня.
Дед развернулся и направился к входной двери. Не доходя пару метров до
двери, старик как-то странно пошатнулся
и схватился рукой за грудь. Мужчина в
темной рубашке буквально в секунду оказался возле деда и успел его подхватить
под локоть.
– Чо- та сердце шалит, волнуюсь сильно.
– Давай, отец, это очень важно, для тебя
важно и для нас всех это очень важно.
Мужчина держал деда под локоть:
– Давай, отец, соберись. Это наверное
самые важные сто метров в твоей жизни.
Дед внимательно посмотрел на мужчину. Глубоко вздохнул и направился к двери.
– Стой, отец, я с тобой пойду,- тихо сказал мужчина в темной рубашке.
Дед обернулся.
– Нет, это не твои сто метров.
– Мои, отец, еще как мои, я афганец.
Дверь, ведущая в банк открылась, и на
пороге показались старик в парадной
форме полковника, которого под руку вел
мужчина в темной рубашке. И, как только они ступили на тротуар, из динамиков
заиграла песня «День победы» в исполнении Льва Лещенко.
Полковник смотрел гордо вперед, по
его щекам катились слезы и капали на боевые награды, губы тихо считали 1, 2, 3, 4,
5… никогда еще в жизни у полковника не
было таких важных и дорогих его сердцу
метров. Они шли, два воина, два человека, которые знают цену победе, знают
цену наградам, два поколения 42, 43, 44,
45… Дед все тяжелее и тяжелее опирался на руку афганца. – Дед, держись, ты
воин, ты должен! Дед шептал 67, 68, 69,
70... Шаги становились все медленнее и
медленнее. Мужчина уже обхватил старика за туловище рукой. Дед улыбался и
шептал….96, 97, 98… он с трудом сделал
последний шаг, улыбнулся и тихо сказал:
– Сто метров… я смог.
На асфальте лежал старик в форме полковника, его глаза неподвижно смотрели
в весеннее небо, а рядом на коленях плакал афганец…
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Мёд – это очень мощный антиоксидант.
Он выводит из организма токсические вещества

ДОМАШНІЙ КЛУБ
НА ЗАМЕТКУ САДОВОДУ

ВКУСНО!

ВКУСНЫЕ ЗАКУСКИ
ИЗ ЛАВАША

Р

азвернуть лаваш (тонкий), положить на
него начинку и свернуть рулетиками или
конвертиками. Дать пропитаться 30 минут.
Выложить на тарелку и украсить зеленью. Можно
нарезать ломтиками.

НАЧИНКИ ДЛЯ ЛАВАША:
▶ 3 соленых огурца на▶ 1 упаковку крабовых
палочек измельчить. До- тереть на крупной терке,
бавить зелень петрушки и 300 г жаренного или копукропа, чеснок и майонез ченого мяса курицы мелпо вкусу. Начинка не долж- ко нарезать, 1 болгарский
на быть жидкой. Добавить перец и 2 луковицы очень
100 г тертого сыра и пере- мелко нарезать и спассемешать.
ровать. Все перемешать,
▶ 200 г творога смешать добавить 2 свежих помис чесноком, зеленью укро- дора и майонез.
▶ 100 г тертого сыра соепа. Добавить майонез, перемешать.
динить с 200 г обжаренного
▶ 200 г адыгейского фарша, чесноком, 1 банкой
сыра размять руками до белой фасоли, 1 болгарским
крошки. Добавить 100 г ко- перцем и майонезом.
▶ 200 г сыра натереть
рейской моркови, зелень
на терке. Добавить соль,
петрушки и майонез.
▶ Банку рыбных консер- майонез и много зелени
вов в масле размять. До- кинзы, укропа и петрушки.
▶ 1 луковицу спассеробавить 200 г тертого сыра,
зелень укропа и майонез.
вать на растительном мас▶ 300 г филе соленой ле и смешать с 1 вареным
сельди измельчить. Доба- яйцом, 2 вареными морвить петрушку и укроп, 3 ковками, 2 плавлеными
вареных яйца, 2 вареные сырками (на терке), майоморкови, натертые на тер- незом и зеленью.
▶ 1 свежую морковь и
ке. Добавить майонез и пе2 свежих огурца натереть
ремешать.
▶ 200 г ветчины нате- на терке. Добавить 2 пореть на крупной терке, до- мидора, 2 яйца, чеснок,
грецкие
бавить 100 г тертого сыра, измельченные
чеснок, укроп и майонез орехи, петрушку, укроп,
майонез.
по вкусу.
▶ 200 г творога смешать
▶ 200 г ветчины и 100 г
сыра натереть на терке. с 20 г тертого сыра, чесноДобавить 100 г корейской ком, майонезом и зеленью
моркови, укроп и майонез. петрушки и укропа.
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ЗИМНЯЯ БРОНЯ… ИЛИ КАК ЗАЩИТИТЬ
ДЕРЕВЬЯ ОТ ГРЫЗУНОВ?
Любителям-садоводам
всегда рекомендуют обвязывать все нестарые плодовые деревья на зиму для защиты от грызунов и зайцев.
Какие материалы лучше использовать и как именно?
Нижняя часть ствола
(штамб) до оснований ветвей первого яруса дерева –
«ахиллесова пята» любого
дерева. Если кора там окажется повреждена по кругу,
то растение будет практически обречено. Учитывая
возможность контакта с
разными врагами, «защитные повязки» должны
плотно прилегать к почве
или даже слегка углубляться в неё и закрывать ствол
вплоть до развилок нижних
ветвей. Перед тем как «одевать» стволик, его нужно
подлечить и побелить.

МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ОБВЯЗКИ
▶ Еловый лапник, привязанный проволокой в виде
«вигвама» иглами вниз.
Идеальный вариант: отлично выполняет свои функции
и при этом хорошо проветривается. Подходит для
тех дачников, кому несложно достать нужное количество лапника без ущерба
для окружающей природы.
▶ Мелкоячеистая металлическая сетка (штукатурная, арматурная и пр.).
Тоже отлично пропускает
воздух и не создаёт на
стволе ненужных утепляющих слоёв, но её неудобно
закреплять на дереве. Поэтому её часто не притягивают к стволу, а сооружают из неё нечто вроде
«оградки» на каркасе.
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Мораторий от шамана. 6. Контора новых русских. 9. Арифметика после
«вторжения» в нее латинского алфавита. 10. Потребитель калорий. 12. Потомок,
зачатый без греха. 13. Бумажка типа «было наше, стало ваше». 16. Человек, достаточно ловкий, чтобы водить машину, и достаточно умный, чтобы ее не иметь. 17.
Ненашенская промышленность. 19. Венецианское такси. 20. Эстрадная певица,
грозившаяся убить соседей. 22. Это когда все вместе соглашаются с тем, что каждый в отдельности считает ошибочным. 23. Территория разбитых фонарей. 26.
Шутка из арсенала кавээнщиков: «Вечно он что-то строит из себя», – недовольно
говорили соседи об одном парне, а чем занимался этот парень? 29. «Хоровой»
выстрел. 30. Выросшие гусли. 31. Авторитет из Средней Азии. 32. Ядовито-целебная червона травка из репертуара Софии Ротару. 33. Минеральная краска
цвета детской неожиданности.
По вертикали:
1. Все бренное. 2. Лазейка в реке. 3. Имя кудесницы леса из Белоруссии. 4.
Предмет мебели, составивший первую часть имени автора Дон Кихота. 5. Автомобиль, «разбитый параличом». 7. Друг Степашки и Аллы Борисовны. 8. «Наши ...
едут сами». 11. Мельтешение событий. 12. Клубень с глазками. 14. Кузька в мультфильме. 15. Супруга самой большой кошки в мире. 18. Предпочтение джентльмена. 21. Злой озорник. 24. Заоблачная вершина, привлекающая к себе не только
альпинистов. 25. Орлиный взгляд. 26. Дефицитный пропуск к дефициту. 27. Повод для исповеди. 28. «Монашеский» зверь.

▶ Густая синтетическая
сетка светлых тонов. Можно использовать сетку от
комаров, от птиц, защитную строительную или ненужный тюль на сетчатой
основе. Легко закрепляется на дереве шпагатом
или проволокой. Не стоит
толсто обматывать стволы
– кора должна проветриваться.
▶ Капроновые колготки
светлых расцветок. Хуже
проветриваются, чем лапник и все сетки, поэтому
лучше наматывать их плотно, без щелей, но тонким
слоем.
▶ Разрезанные пластиковые бутылки, скреплённые
между собой и привязанные к стволу проволокой. К
этому варианту стоит прибегать, только если все пре-

дыдущие оказались недоступны, – ведь прозрачное
покрытие может создать
эффект парника, который
вреден для коры и древесины. Берите только прозрачные или белые бутылки и
сделайте в пластиковых
пластинах как можно больше прорезей и отверстий.
ОТКАЗАТЬ!
В качестве защитных материалов не стоит использовать рубероид, нетканку,
любые материалы тёмного
цвета.

БАБУШКИНА АПТЕКА

ПОЛЬЗА МЁДА ДЛЯ ОРГАНИЗМА
ЧИСТАЯ КОЖА
Мёд – это очень мощный антиоксидант. Он выводит из
организма токсические вещества, которые зачастую провоцируют закупорку пор, прыщи и преждевременное старение кожи. Помимо употребления мёда, можешь делать
с ним маски. Лицо становится бархатистым и гладким.
ПОХУДЕНИЕ
Как известно, при намерении сбросить лишние
килограммы не следует есть сладости. Но мёд не просто
разрешен, он еще и рекомендован. Он улучшает метаболизм, из-за чего лишний вес уходит быстрее.
НОРМАЛИЗАЦИЯ УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА
Интересен тот факт, что сам мёд не содержит холестерина. Но он содержит те микроэлементы, которые способствуют снижению уровня холестерина в организме.
Как уже говорилось выше, ежедневный прием мёда благоприятно влияет на уровень антиоксидантных соединений в организме, которые, в свою очередь, борются с
высоким уровнем холестерина.
ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ
Ежедневное употребление мёда предотвращает
сердечно-сосудистые заболевания, которые с возрастом появляются практически у всех людей. Исследования медиков показали, что антиоксиданты, входящие в
состав мёда, предотвращают сужение артерий и образование тромбов.
ХОРОШАЯ ПАМЯТЬ
Доказано, что у людей, которые ежедневно употребляют мёд, гораздо лучше память. Также у них практически
сводится к нулю вероятность склероза в старости. Кро-
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ме того, содержащийся в мёде кальций легко усваивается мозгом, что благоприятно влияет на его работу.
ЗДОРОВЫЙ СОН
Крепкий сон – залог психоэмоционального здоровья
и красоты. Мёд способствует выработке серотонина,
который организм превращает в мелатонин – гормон,
способствующий быстрому засыпанию. Так что ложечка
мёда перед сном – и хороший отдых гарантирован.
НОРМАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЖКТ
Рекомендуется съедать ложку мёда натощак, чтобы
улучшить пищеварение. Такой простой ритуал поможет избежать возникновения заболеваний желудочнокишечного тракта. Кроме этого, на пути к желудку мёд
уничтожает бактерии, а также заживляет раны на слизистой оболочке желудка.
АНТИДЕПРЕССАНТ
Глюкоза, которая содержится в этом продукте, необходима для нейронов. Она быстро всасывается в кровь,
что способствует расслаблению, снижению судорог и
лечению психологических расстройств.
СОВЕТ РЕДАКЦИИ
▶ Употребляй утром одну чайную ложку мёда натощак и одну перед сном ежедневно.
▶ Можешь заменить им сахар в чае. Только не добавляй его в напиток, а просто ешь. Ведь температура выше
60 градусов убивает в мёде все полезные свойства.
▶ Увеличь в несколько раз противовирусные свойства
мёда, добавив в него чеснок. Приготовь чудо-средство,
добавив в 500 мл мёда 3–4 маленькие головки чеснока,
предварительно измельченные.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПРОСНИСЬ БОДРЫМ!
Каждому знакомо чувство, когда
ненавистный будильник вырывает вас из сладкого сна на самом
интересном моменте. Вы долго не
можете прийти в себя, понять, где
вы, и весь день чувствуете себя
разбитым. Но, к счастью, есть способ всегда просыпаться легко.

К

ак известно, во время сна у
человека чередуются две основных фазы сна: быстрая и
медленная. Хороший ночной сон состоит из 5–6 таких полных циклов.
Ученые рассчитали продолжительность каждого из них, что
позволило узнать промежуток
времени, когда организм будет
находиться в фазе быстрого сна.
Именно в это время легче всего проснуться.

В среднем человек засыпает за 15
минут, то есть если вам нужно проснуться в 6 утра, вам лучше всего
лечь спать в 20:45 или же в 22:15.

С помощью этой таблицы вы узнаете, во сколько вам нужно лечь
спать, чтобы проснуться бодрым в
нужное время:

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Табу. 6. Офис. 9. Алгебра. 10. Едок.
12. Клон. 13. Дарственная. 16. Шофер. 17. Индустрия. 19. Гондола. 20. Земфира. 22. Консенсус. 23. Улица. 26. Бодибилдинг. 29. Залп.
30. Арфа. 31. Аксакал. 32. Рута. 33. Охра.

По вертикали:
1. Тлен. 2. Брод. 3. Олеся. 4. Сервант. 5. Драндулет. 7. Филя. 8. Сани. 11. Калейдоскоп.
12. Картофелина. 14. Домовой. 15. Тигрица. 18. Блондинка. 21. Хулиган. 24. Идеал.
25. Взор. 26. Блат. 27. Грех. 28. Лама.
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Часть этих предметов оказалась недоступной для производства
любому современному промышленному предприятию

Х-ФАЙЛИ

Загадочные
находки в Эквадоре

В

средине 80-х годов
отряд искателей золота совершил путешествие в один из самых
труднодоступных районов
Эквадора. Среди непролазных джунглей и высоких
гор отряду удалось отыскать более 290 древних и
таинственных археологических артефактов.

Археологические находки
вызвали интерес среди ученых, так как они не смогли
связать эти артефакты ни с
одной известной цивилизацией Южной Америки, также
немало споров вызвал и тот
факт, что часть этих предметов оказалась недоступной
для производства любому современному промышленному
предприятию. Все кто занимался изучением этих предметов, пришли к выводам,
что они принадлежат к эпохе
неизвестных современным
ученым древнейшим цивилизациям.
Среди всех находок больше всего споров и удивления
вызвала таинственная пирамида с глазом на ее вершине.
Аналогичный символ используется современными масонами, а глаз символизирует
«всевидящее око». Такой же
символ изображен на долларовой купюре.
Но на этом совпадения не
заканчиваются – количество
ступеней пирамиды равен
13 уровням, аналогично – на
долларе. Как известно – число «тринадцать» является од-

ним из ключевых в
масонских кругах.
Во время детального изучения артефактов
был обнаружен еще один
удивительный факт – при направлении на предмет пучка
УФ-света некоторые его элементы начинают светиться.
Такой способностью обладают почти все предметы, найденные в Эквадоре.
Сам факт флуоресценции не
вызывает у ученых недоумения – она свойственна многим
минералам и материалам в
природе, удивление вызвал тот
факт, что применять его для изготовления предметов обихода человечество начало не так
давно. Нижняя часть инкрустирована золотыми пластинами
и точно повторяет созвездия
Ориона, здесь же расположена
фраза из 4-х символов. Во время ее изучения возникла гипотеза о том, что язык, которым
она написана, является древнейшим санскритом. Перевод
надписи гласит: «Сын Создателя придет».
Аналогичные тексты на
таком же языке распространенны по всему земному

шару. Они были найдены
не только в Эквадоре, но и
в США, Италии, Колумбии,
Туркменистане,
Австралии
и многих других странах. В
среде
профессиональных
лингвистов подобный язык
назвали «пра-санскрит». Современные ученые считают,
что «пра-санскрит» был распространен по всему миру
и послужил основой для зарождения всех известных
языков на Земле.
Среди найденных артефактов также внимание привлекли камни, на которых была
нанесена своего рода «инструкция по использованию»
или детального описания ритуала, в которых пирамида
играла ключевую роль. На одном из них изображен человек, который держит пирамиду в своих руках, голова его
покрыта каким-то шлемом с
неизвестной конструкцией.
Исходя из этого, можно предположить, что шлем выступал
неким элементом для связи
со «всевидящим оком».

Другая интересная находка – набор нефритовых чаш
– 1 большая и 12 малых. Если
разлить жидкость в каждую
из малых чаш до самых краев, а потом перелить все это
в большую, то большая чаша
будет полна ровно до краев.
На чашах снова встречается
нанесение в виде созвездия
Ориона. Также, немало споров вызвал факт наличия
сильного магнитного поля
внутри чаши, еще больше –
его отсутствие снаружи.
Среди находок золотоискателей встретилась фигура кобры, на голове которой были
нанесены
акупунктурные
точки головы человека. Известно, что это направление в
медицине появилось в Китае,
но эта находка опровергает
такую версию – по-видимому
акупунктура имеет намного более древние корни, чем
предполагает современная
наука.
Также удивляет факт, что
фигура изображала кобру,
так как этот вид змей не
встречается нигде в Южной
Америке. Еще одна уникальная находка была найдена в
Эквадоре – это древняя карта мира. Рисунок на найденных камнях повторяет черты
известных
современному
человеку континентов. Еще
одно отличие от современной карты мира – наличие
двух неизвестных континентов, которые, по мнению
исследователей, являются
затерянной Атлантидой и
другим континентом, который прилегал к Азии – его
называли Му.
Многие ученые, которые
изучали эти находки, пришли к заключению, что именно
они и являются самым настоящим доказательством существования континента Му:
почти все детали найденных
артефактов указывают на их
азиатское
происхождение.
Это и статуи, выполненные
в восточном стиле и кобра,
которая не водится в Южной
Америке, и язык, который похож на санскрит. Все эти факты говорят о существовании
ранее древнейшей цивилизации, которая дошла в своем
развитии до пика прогресса
и по неизвестным причинам
исчезла…
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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:
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7. Побаження щодо змісту газети
Україна. Депутат-песиміст бачить тільки нескінченний тунель. Депутат-оптиміст бачить світло у кінці тунеля. Депутат
-реалист бачить тунель, світло і потяг, що
йде назустріч. І тільки машиніст бачить
трьох ідіотів, що сидять на рейках .
Що люди думають, коли їм назустріч йде поліцейський?
Європеєць: О, наша поліція мене
захищає.
Українець: Зараза, аби лише не доколупався.

Порада мужикам з наявністю почуття гумору.
Підійдіть до якої-небудь дівчини і
скажіть:
- Дівчина, у вас найкрасивіше місце
забруднилося!
А потім спостерігайте куди вона дивитиметься.
Є такі депутати, до яких хочеться
підійти, обійняти за плечі, ласкаво заглянути в очі, і запитати: "Ну як же ти
закони ухвалюєш, без мізків - то, га"?
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Доки у продажу є хліб, яйця і пельмені - холостяки так просто не здадуться.
Рабам давали їжі і одягу рівно стільки, скільки б їм вистачило для того,
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