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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.

ОНУКИ
ОСТАПА БЕНДЕРА
Сільська медицина: дірка від бублика
і локшина на вуха

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.

ДЛЯ ШИРОКО
ЗАКРЫТЫХ ГЛАЗ

Как изменилась жизнь украинцев
после Евромайдана?

Н

а прошлой неделе (21 ноября) в Украине отмечался День Достоинства и Свободы, который
президент Петр Порошенко ввел в календарь своим указом от 13.11.2014 (до этого был День
Свободы в честь "оранжевого" майдана). В эти дни
на всевозможных эфирах и "круглых столах" активно
обсуждаются весьма актуальные, а зачастую - очень
болезненные вопросы об истинных причинах и "движущих силах" тех событий. Но мы сегодня рассмотрим
лишь то, что лежит буквально на поверхности: насколько оправдались ожидания украинцев после свержения
режима Януковича?

ЭКОНОМИКА

22 ноября в Киеве состоялась пресс-конференция "Четвертая годовщина Майдана: как изменилась жизнь украинцев?" – с участием ведущих украинских экспертов. По
их мнению, после прихода к власти нынешней команды
"европейских реформаторов", Украину настиг один из
самых серьезных экономических кризисов за всю ее
26-летнюю историю.
"Если в 2013 году ВВП оценивался в $180 млрд,
то в конце прошлого года он был $89 млрд. Все
высокотехнологические предприятия сегодня или не работают или работают в сокращенном режиме. К этому
привела политика разрыва с Восточным вектором. В 2013
году Украина экспортировала в страны СНГ товаров на
$22 млрд. По результатам 2016 года этот экспорт составил $6 млрд. Продажа услуг тоже уменьшилась. Уровень
жизни украинцев (покупательская способность) упал более, чем в 2 раза. Экономика Украины имеет выраженную
колониальную структуру, экспортируется на 80% сырье,
из них — 50% аграрное. Мировой экономический форум
отмечает, что с 2015 на Украине ухудшилось качество рабочей силы.
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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

Продолжение на СТР.4

ПЕРЕДПЛАТА
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ТРИВАЄ
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:
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місяців + послуги пошти
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місяці

УВАГА!

Не секрет, у вимираючій Україні самими ударними темпами вимирає саме село, що
не в останню чергу обумовлено відірваністю жителів від повноцінного медичного
обслуговування. І ось в середині листопада “слуги народу” ухвалили законопроект
з багатообіцяючою назвою - "Про підвищення доступності і якості медичного
обслуговування в сільській місцевості".
Що ж насправді принесе цей закон жителям української глибинки?

грн.
1 11,77
+ послуги пошти

місяць

Бажаєш отримати подарунок від редакції?

ЦЕ ДУЖЕ ПРОСТО!
читай на сторінці 8
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ТОЧКА ЗОРУ

В Україні доля державних активів вже зараз являється найменшою
серед усіх країн Європи - усього лише 10%

ПРИВАТИЗАЦІЯ
ПО-УКРАЇНСЬКИ
Олександр Полуянов
В Україні знову стартувала компанія по
приватизації підприємств з долею державного управління - вже ухвалений
в першому читанні урядовий законопроект "Про приватизацію державного
майна" (№ 7066). Попередні два роки
процес зривався, але тепер, впродовж
2017-2020 років уряд планує виставити
на приватизацію 893 держпідприємства, розраховуючи отримати за них 22
млрд гривень. Для чого це робиться, і
що з цього вийде?

Д

ля інформаційного прикриття майбутнього грабунку в Україні знову
запущена стара пісенька про те, що
"тільки ефективний власник зможе навести порядок", а "державне управління виробництвом неефективне та є джерелом
корупції". Проте такі заяви не витримують
ніякої критики. Наприклад, в сусідній Білорусі абсолютна більшість великих підприємств є державними - і країна динамічно
розвивається. У нас старанно замовчують
той факт, що державний сектор економіки
у Франції складає 33%, в Німеччині і Великобританії - близько 30%, і навіть в США
- близько 20%. "У тому ж "Фольксвагені"
є державна доля акцій. Чи, наприклад, в
Південно-східній Азії значима доля в корпораціях закріплена за державою", - приводить приклад економіст Віктор Скаршевський.
При цьому в Україні доля державних активів вже зараз являється найменшою серед усіх країн Європи - усього лише 10%,
але і їх хочуть раздерибанити. Хоча для
того, щоб держпідприємства запрацювали ефективно, там просто слідує навести
елементарний порядок і викоренити корупцію.
В зв'язку з цим доречно нагадати, що
за даними інституту економіки і прогнозування НАНУ, більше 95% підприємств
України, які були приватизовані приватниками за роки незалежності, не стали
працювати краще, не модернізували виробництво, не впровадили нових технологій, не збільшили кількість робочих місць,
і в цілому не стали ефективнішими при
нових власниках. Особливість теперішнього моменту полягає в тому, що українські підприємства вже ніхто особливо і не

хоче приватизовувати : "завдяки" злочинній економічній політиці влади, більшість
За повідомленнями Фонду державного
з них безнадійно застаріли та
майна, в 2018 році планує продати
доведені до фактичного банОдеський припортовий завод (ОПЗ),
крутства.
"Об'єкти великі, але вони на
"Центренерго", " Турбоатом", 6
сьогодні мало кому потрібні.
енергетичних компаній, "Аграрний
Якщо підприємство старе і
фонд", "Державну продовольчо-зернову
устаткування на ньому таке
ж, тоді що купувати? Експлукорпорацію України" (ДПЗКУ), а також
атувати ці величезні площі
цілий ряд інших об'єктів. Якщо це
безглуздо, їх навіть обігріти
вдасться, то у держави Україна не
неможливо. З економічної
точки зору українські держзалишиться практично нічого.
підприємства можна придбати хіба що з метою перепрофілювання - їх або землі, на яких вони ну, де у будь-який момент можуть помінястоять, - або зносити і будувати на цьому ти "правила гри", "віджати" бізнес в резульмісці житлові райони або бізнес-центри", таті нахабного рейдерського захоплення,
- вважає директор Українського аналітич- не працює правоохоронна і судова система, та ще і йде війна.
ного центру Олександр Охріменко.
"За роки незалежності з України вивели
Але найголовніше, що ніхто з серйозних
інвесторів не хоче вкладати гроші в краї- в офшори близько 90 млрд доларів. Щось

“ДОРОГИЙ“ ВИ НАШ ПРЕЗИДЕНТ

На Порошенка наступного року з бюджету витратять більше
мільярда
За матеріалами:
http://www.pravda.com.ua
Бюджетні витрати безпосередньо на діяльність президента Петра Порошенка
та його Адміністрації наступного року сягнуть 1,126
мільярдів гривень.
Про це повідомляють експерти проекту "Марлін",
проаналізувавши бюджетні
запити Державного управління справами на 2018 рік.
На зарплату чиновників із АП в
наступному році з бюджету буде
витрачено 365,7 мільйонів гривень. Зазначимо, що з 2016 року
чисельність персоналу, яка обслуговує перших осіб держави, зросла з 553 осіб до 638. А середня їхня

зарплата, виходячи з зазначених
цифр, становитиме 47,8 тис грн.
Повідомляється, що найбільше
грошей із державної казни буде
витрачено на забезпечення діяльності самого президента, його Адміністрації та допоміжних органів,
а саме 285,2 мільйонів гривень.
Так, робота авіаційного підприємства "Україна" обійдеться платникам податків в 245,7 мільйонів
гривень і ще 24,7 мільйонів витратять на ремонт літаків.
Крім того, візити президента за
кордон коштуватимуть 81,6 мільйонів гривень, а в межах України
– 8,2 мільйони. Ще 14,1 мільйон
освоять чиновники ДУС та АПУ на
власних відрядженнях за кордон.
Також зазначається, що загалом
наступного року з Порошенком

полетять за кордон 612 чиновників
проти 402-ох, які літали 2016 року.
Експерти проекту додають, що
на роботу державних резиденцій
та адміністративних будівель - додатково витратять 94,8 мільйонів
гривень,
На роботу постійного представника президента в Криму, який
знаходиться в Херсоні, витратять
7,6 мільйонів гривень та ще мільйони гривень витратять на проведення офіційних заходів, реставрацію Маріїнського палацу та інше.
За дорого, чи ні обійдеться
нам президент у 2018 році – судіть самі. Можемо для порівняння навести тільки одну цифру:
1,126 мільярдів гривень – це місячна пенсія більше ніж 600 тис.
українських пенсіонерів.

з цих грошей час від часу повертається
через офшорні компанії з українськими
власниками. Але ми себе довели до такого
стану, що на американські та європейські
інвестиції ми претендувати не зможемо.
Навіть азіатські гроші, не кажучи вже про
російські, сюди не прийдуть - вони не захищені. Навіть наші олігархи бояться повертати гроші в країну, де вони живуть.
Вони побоюються, що в 2019 році знову
щось поміняється, і у них віднімуть власність. Умови приватизації погіршали: згідно із законопроектом № 7066, претендент
втратить 5% вартості підприємства (внесеного як застава для участі), якщо він не
виграє конкурс. І втрата ця гарантована,
якщо компанія не в змові з організаторами торгів…
У 2014 році приватизація була виконана
на 2,7%, в 2016 році - 8,9%. Інвесторів не
цікавить українське Сомалі, навіть наші
олігархи бояться вкладати гроші сюди
через страх, що щось переграють. Цей закон - елемент протистояння щурів у владі.
Навіщо продавати те, що тобі і так приносить гроші? Усі збитки зазнає держава,
а прибуток виводиться за кордон через
офшори. Наприклад, Одеський припортовий завод може бути привабливим для
інвесторів. Але його борги вищі за його
балансову вартість. Та і політичний клімат
тільки відлякує претендентів", - коментує
закон №7066 директор Українського інституту аналізу і менеджменту політики
Руслан Бортник.
Особливу "родзинку" в цю справу вносить час - річ у тому, що наступний рік - це
фактичний початок президентської і парламентської виборчої гонки 2019 року. Чи
буде чим похвалитися керівництву країни
перед електоратом? Експерти вважають,
що партії не включатимуть у свої виборчі
програми пункт про приватизацію держвласності. Більшість громадян України
відносяться до приватизації різко негативно - у них це поняття з цілком зрозумілих причин асоціюється з грабунками
та махінаціями. А розкручування цієї теми
сприйматиметься в суспільстві, як крадійство владою того, що не встигли прихопити до її приходу.
"Приватизація - це немодна тема на виборчий період. Концентруватися будуть
на політичних темах, а подібні економічні
напрями прийнятніше не зачіпати. Це занадто складно для виборців. Та і краще
людям про зарплату, ціни не нагадувати.
Як тільки мова заходить про приватизацію об'єктів, відразу виникнуть інші питання - про гроші. А лейтмотив влади буде
наступний: ми подамо заявку в Євросоюз,
і все буде супер-пупер, ми вступимо в
НАТО, Путін у всьому винен. На цих гаслах
можна будь-які вибори виграти", - говорить Олександр Охріменко.

Прямі витрати на президента в 2018 році (млн.грн.)
Діяльність президента, його Адміністрації та інших допоміжних органів
Робота Державного авіаційного підприємства "Україна"
Реставрація Маріїнського палацу
Послуги автомобільного та водного транспорту президенту, главі Адміністрації, керівникам інших державних органів
Робота державних резиденцій та господарських об`єктів
для обслуговування президента
Візити президента за кордон
Капітальний ремонт літаків
Відрядження за кордон працівників Адміністрації та ДУС
Інформатизація управління
Проведення представницьких заходів
Офіційні заходи за участю президента
Авіаперевезення в межах України делегацій на чолі з президентом
Діяльність Постійного Представника президента в Криму
Робота державних резиденцій та дачі
Сплата судового збору
Всього

285,281
245,716
200
118,7375
94,869
81,6359
24,7
14,1629
13,7785
13,6743
13,0205
8,2274
7,6784
4,5385
0,04
1 126,0605
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Проект "Телемедичного порталу" в нинішніх українських умовах виявиться
черговою бутафорією, як і прикордонна "стіна Яценюка"

Онуки Остапа Бендера
Сільська медицина: дірка від бублика і локшина на вуха

Олександр МИХАЙЛОВ
е секрет, у вимираючій Україні самими ударними темпами
вимирає саме село, що не в останню чергу обумовлено відірваністю жителів від повноцінного медичного обслуговування. І ось в середині листопада “слуги народу” ухвалили законопроект з багатообіцяючою назвою - "Про підвищення доступності і
якості медичного обслуговування в сільській місцевості".
Що ж насправді принесе цей закон жителям української глибинки?

Н

ГЛАДКО БУЛО НА ПАПЕРІ
Відразу відмітимо, що ініціатором цього законопроекту був
сам президент Порошенко, який
після голосування відразу ж подякував депутатів за підтримку.
У чому ж суть нововведень?
Відповідно до закону, в селах
повинні створити медустанови
для надання первинної медичної допомоги : фельдшерськоакушерський пункт, амбулаторія, медичний пункт, мобільний
медичний кабінет або аптечний
пункт. Окрім цього, передбачається створення можливості для
консультування пацієнта, діагностики і лікування з використанням Інтернету для обміну інформацією (так званий "Портал
телемедицини"). Як стверджують
автори законопроекту : "Портал
телемедицини повинен забезпечувати: впорядкування, систематизацію, автоматизацію процесу
надання медичної допомоги з
використанням телемедицини,
використання медичних інформаційних стандартів, сумісність
інформації і даних".
На реалізацію цих грандіозних планів передбачається виділити 5 мільярдів гривень за два
роки: 4 мільярди з бюджета- 2017
(відповідні зміни вже внесені), і
ще 1 мільярд закладений в проекті дердбюджета- 2018. Багато
це, або мало?
Нагадаємо, що загальні витрати на охорону здоров'я в 2016-му
склали 56 млрд. грн, а до бюджету 2017 було закладено 62 млрд.
грн. Проте цих коштів виявилося
недостатньо навіть для виплати жебрацьких заробітних плат
медпрацівникам, про що свід-

чить астрономічне зростання
заборгованості по зарплатах. На
сьогодні тільки сільським медикам недоплатили більше 4 млрд
грн, і коли вони отримають свої
"кровні" - невідомо.

ПОТЬОМКІНСЬКІ СЕЛА
На перший погляд, в законі все
написано дуже красиво і прогресивно, проте фахівці відмічають:
його зміст абсолютно відірваний
від реальностей медичного обслуговування в сільській місцевості і реальних економічних
можливостей.
З таким же успіхом туди можна було вписати виділення кожному селу санітарних вертольотів (і облаштування вертолітних
майданчиків) - для екстреної
доставки хворих в область або
столицю - і усе це дуже сильно
нагадує обіцянки Остапа Бендера перетворити глухе містечко
Васюки на столицю Галактики.
За словами експертів, на тлі загального скорочення витрат на
медицину і катастрофічно низьких зарплат сільських медпрацівників, ця ініціатива виявиться,
у кращому разі, черговим "потьомкінським селом", а швидше
за все - черговою корупційною
схемою по дерибану бюджетних
коштів.
При цьому слід враховувати
той факт, що прийнятий нещодавно проект бюджету на 2018
рік припускає перерозподіл тягаря соціальних витрат у рамках
"децентралізації" - тобто, велику
частину соціальних витрат повинні нести місцеві бюджети. Це
підтверджується і в недавній заяві Мінохоронздоров'я : "Завдяки

децентралізації місцеві бюджети мають достатньо коштів для
того, щоб поліпшити мережу
медустанов, створити належні
умови для роботи лікарів, відремонтувати дороги в лікарні".
Уява вже послужливо малює
квітуче українське село, де медпрацівники забезпечені гідними
зарплатами, житлом, службовим транспортом, а амбулаторія
оснащена сучасним медичним
устаткуванням і 4 - G Інтернетом.
Можливо, десь і є такі оазиси
благополуччя, але це точно не
торкається переважної більшості українських сіл, де у людей
бракує грошей на їжу та оплату
"комуналки".
Слід також нагадати, що, ухваливши закон про " телемедицину", Верховна Рада того ж дня
відмовилася прийняти поправку
до держбюджету про виплату
боргів із зарплат сільським медпрацівникам - хоча депутат Ірина Сисоєнко і вносила відповідну
поправку.
Іншими словами, держава вже
повинна 4 млрд грн сільським
медпрацівникам, але, відмовляючись внести до бюджету статтю про виплату цих боргів, парламент виділяє круглу суму на
розвиток "телемедицини" в сільській місцевості. Здавалося б, в
такому підході є щось убивче по
відношенню до здорового глузду
- але це якщо судити з точки зору
звичайної людської логіки. Знаючі люди пояснюють це просто:
борги із зарплат необхідно дійсно виплатити реальним людям,
які добираються по бездоріжжю
до пенсіонерки з інфарктом, а
"прожект про телемедицину" відкриває широке поле для розпилювання бюджетних коштів. На
усю виділену суму можна буде
для "показухи" облаштувати пару-трійку зразково-показових
фельдшерських пунктів (закупивши для них устаткування за
ціною в двадцять разів вище за
ринкову), після чого гроші несподівано закінчаться.

“За правду і справедливість”

РЕАЛІЇ

НЕ ДО ЖИРУ –
БУТИ Б ЖИВИМ

Коментуючи цей законопроект, депутат і заступник глави
Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Олег Мусій ставить резонне питання:
"Чом б за ці гроші не забезпечити фельдшерсько-акушерські
пункти в повному обсязі найнеобхіднішим устаткуванням?
Туалети в половині з них знаходяться на вулиці, немає водопроводу, руки ніде помити.
Замість того щоб витратити гроші на оснащення лабораторій,
створення умов для прийому
хворих і роботи лікарів - головною ідеєю реформи є сучасний
інтернет на селі з точкою широкосмугового доступу. Усе це
дуже схоже на корупційну схему
- щоб у черговий раз вкрасти з
бюджету. Саме тому за цю тему
мертвою хваткою учепилися
в Адміністрації Президента. Я
не вірю в чесність і прозорість
цього проекту, тому що він нічого спільного не має з реальним
станом справ в сільській медицині і не пропонує шляхів рішення проблем", - заявляє Мусій.
І дійсно, медичне обслуговування в сільській місцевості
України, де мешкають близько
13 мільйонів людей, перебуває
в страхітливому стані. Досить
сказати, що в 71% фельдшерсько-акушерських пунктах (ФАП)
немає води, а в 82% немає санвузлів. Більшість сільських лікарів і фельдшерів - це люди пенсійного і передпенсійного віку.
При цьому тільки 27% жителів
українських сіл мають можливість користуватися Інтернетом.
Очевидно, що реформа не враховує основних потреб та потреб
сільської медицини. Сільські
фельдшери з ностальгією згадують радянські часи, коли їм хоч
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би видавали велосипеди. Зараз
же у них взагалі немає транспорту (а якщо є - то він несправний
або немає коштів на бензин),
хоча пацієнти частенько мешкають в десятках кілометрів від
найближчого лікаря або фельдшера.
І якщо держава не в змозі забезпечити сільських медиків навіть велосипедами, то чого варті
слова про "створення умов для
застосування авіаційних, водних, автомобільних спеціальних
санітарних транспортних засобів, у тому числі обладнаних реанімаційними засобами", - як припускає цей законопроект?

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ
Фахівці відмічають: враховуючи необхідність великих виплат
за іноземними кредитами, бюджет явно не потягне такого навантаження. А зобов’язання по
забезпеченню "водним і авіаційним транспортом", Інтернетом,
реанімаційним устаткуванням та
іншими досягненнями цивілізації
повинні будуть виконувати самі
жителі сіл у рамках децентралізації.
Залучення медиків на роботу
в сільську місцевість теж стає
відтепер проблемою самої сільської громади. Як мовиться в
заяві Мінохоронздоров'я : "Якщо
громада побудує якісну амбулаторію і житло для лікаря, буде
значно легше знайти і запросити
лікаря на роботу".
Таким чином, проект "Телемедичного порталу" в нинішніх
українських умовах виявиться
черговою бутафорією, як і прикордонна "стіна Яценюка". А тим
часом досвідчені терапевти масово від'їжджають в Польщу і Росію, щоб влаштуватися там хоч
би санітарами або доглядальницями.

ПРОЖЕКТОР "РЕФОРМ"
"ХРІН ВАМ, А НЕ ШВИДКА"
Днями в.о. міністра охорони здоров'я Ульяна Супрун прокоментувала перші кроки по реформі медицини. За її словами, тепер "швидка" не
приїде до дитини, якщо у нього буде "усього лише" лихоманка, тому що
"висока температура - це не привід для екстреної меддопомоги". При
цьому вона не радить приймати при застуді вітаміни, імуномодулятори
і комбіновані препарати. На її думку, при усіх хворобах досить використати подорожник, в крайніх випадках - валеріану.
Також повідомляється, що в структурі " швидкої" меддопомоги не
буде лікарів - на виклик приїде, у кращому разі, парамедик. Ці "покращення" викликали шок і шквал критики серед українців.
.. "Супрун, яка зображує з себе міністра охорони здоров'я, відкрито
вам говорить - хрін вам, а не швидка допомога", - пише журналіст Василь Апасов.

НА ЩЕПЛЕННЯ – В ЄВРОПУ
В країні катастрофічно бракує вакцин, у тому числі від смертельних
хвороб. Приміром, багато батьків не можуть знайти в Україні вакцину
від менінгокока (вірусного менінгіту), від якого тільки в Києві вже померли три дитини. В зв'язку з цим мешканка Києва у своєму посту поставила питання: чи є можливість зробити щеплення дворічному синові
під час поїздки в ЄС? Її ідея сподобалася ще декільком батькам, які запропонували скооперуватися і організувати груповий тур за вакцинами для дітей. Вказується, що найвигідніше зробити щеплення в Польщі,
яка знаходиться щонайближче і вакцина обійдеться приблизно в 1000
грн. В Німеччині вакцина коштуватиме до 1,5 тис. грн.

ЩЕ РЕКОРД!
Як повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, Україна
має один з найнижчих показників вакцинації населення. За даними
Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), вакцинована тільки
половина країни.
"Україна в 2016 році має найнижчі показники по плановій вакцинації
не лише в Європі, але й знаходиться на одному з останніх місць у світі.
За даними ВООЗ тільки половина населення України на сьогодні вакцинована. Нинішній стан імунізації населення і тієї вакцинації, яка проводиться в Україні на сьогодні, недостатній", - повідомив Розенко.
При цьому, ВООЗ раніше прогнозувала на Україні три штами грипу, у
тому числі і найбільш небезпечний для українців штам - гонконгський.
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ДЕРЖАВА

После прихода к власти "европейских реформаторов", Украину настиг один из самых
серьезных экономических кризисов за всю ее 26-летнюю историю

ДЛЯ ШИРОКО ЗАКРЫТЫХ ГЛАЗ

Как изменилась жизнь украинцев после Евромайдана?
Александр ПОЛУЯНОВ

Н

а прошлой неделе (21 ноября) в
Украине отмечался День Достоинства и Свободы, который президент Петр Порошенко ввел в календарь
своим указом от 13.11.2014 (до этого
был День Свободы в честь "оранжевого"
майдана). В эти дни на всевозможных
эфирах и "круглых столах" активно обсуждаются весьма актуальные, а зачастую - очень болезненные вопросы об
истинных причинах и "движущих силах"
тех событий. Но мы сегодня рассмотрим
лишь то, что лежит буквально на поверхности: насколько оправдались ожидания украинцев после свержения режима
Януковича?
(Начало на стр.1)
Это значит, что предприятия не могут
найти квалифицированных работников", —
оценил экономические последствия проводимых властью «реформ» аналитик Всеволод Степанюк.
Экономист Виктор Скаршевский подметил, что прямые иностранные инвестиции
в Украину на данный момент находятся на
нулевом уровне: если в 2000-х они в среднем составляли $6-7 млрд в год, то сейчас —
$1-1,5. Да и то, самым большим инвестором
в Украину по-прежнему является Россия вопреки тому, что украинские власти называют РФ "страной-агрессором".
Кроме того, налоговое давление на
граждан и бизнес увеличивается: если
в 2016 году налоговое поступление составляли 22% ВВП, то в следующем 2018
году их доля в структуре ВВП составит
уже 30%. Для агонизирующей украинской
экономики такой уровень налогообложения является убийственным."До Майдана
украинская экономика уже была больна.
В 2012 году началось падение промышленного производства, а в 2013 году началось падение реального ВВП… Все экономические болезни с 2014 года только
усугубились. Все действия новой власти
в 2014 году были грабительскими – особенно в банковской сфере, когда главой
Нацбанка был Степан Кубив. В 2013 году
сырьевая направленность в структуре
экспорта занимала 67%, сейчас – больше
70%. Экспорт упал в два раза, а сырьевая
направленность его увеличилась. Кредитование экономики в 2013 году было слабым, а сейчас его вообще нет. Госмонополии никуда не ушли, а только усилились",
– объяснил В. Скаршевский.
Он также подметил, что защита прав собственности и до Майдана была слабая, а
сейчас – одни рейдерские захваты.

ДОХОДЫ ГРАЖДАН
Если брать такой показатель, как средняя зарплата, то в конце 2013 года она
составляла 3619 гривен. Сейчас, если верить официальным данным, она выросла
до 7360 гривен. При этом следует учесть,
что покупательская способность зарплаты (любых других доходов) у нас оценивается вовсе не в национальной валюте,
а в долларах или евро. Так вот: осенью
2013 года курс доллара был порядка 8
гривен, курс евро – около 11. Сейчас доллар стоит 26-27 гривен, евро – чуть более
31 гривны.
Соответственно, эквивалент средней
зарплаты в 2013 году составлял 443 доллара, а нынешняя средняя зарплата не
дотягивает и до 280. Отметим, что если
бы сейчас средняя зарплата в Украине
составляла бы 443 доллара, то это, по
нынешнему курсу, было бы около 11 800
гривен. Аналогично и с другими видами
доходов граждан. Впрочем, судите сами:

За последние три года тарифы на газ для населения выросли
на 948,8%, на отопление – на 1133%, на горячее водоснабжение –
на 559,2%, на электроэнергию – на 321,4%.
Год
2013 2017
Средняя зарплата в гривнах
3619 7360
Средняя зарплата в долларах 443
277
Минимальная зарплата в
1218 3200
гривнах
Минимальная зарплата в
152
120
долларах
Средняя пенсия в гривнах
1508 2447
Средняя пенсия в долларах
88,5
92
Минимальная пенсия в
949 1452
гривнах
Минимальная пенсия в
118
54,6
долларах
Как видим, по всем без исключения позициям наблюдается резкое падение реальных доходов. Характерно, что особенно сильно они
упали у пенсионеров – даже с учетом последнего "осовременивания" - более чем в 2 раза.

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В целом по стране, за последние три года
тарифы на газ для населения выросли на
948,8%, на отопление – на 1133%, на горячее водоснабжение – на 559,2%, на электроэнергию – на 321,4%. Поскольку в разных
населенных пунктах некоторые виды тарифов могут отличаться, для иллюстрации
возьмем Киев.
В 2013 году газ стоил в среднем 0,93 грн
за 1 куб. м (в зависимости от объемов потребления), холодная вода и водоотведение 3,18 грн (при этом в некоторых других
городах тариф был значительно выше), отопление - 2,91 гривны за обогрев 1 м.кв. полезной площади. Содержание придомовых
территорий в столице стоило 2,41 грн за 1
кв. м квартиры.
Электроэнергия для всех украинцев обходилась в 2013 году по 26 копеек для тех, кто

потреблял до 150 кВт/час, если выше - по
33,7 коп. А теперь оцениваем разницу:
Год
2013
2017
2,91
32,91
Отопление (грн/м2)
0,26Электроэнергия (грн/кВт/ч)
0,9-1,68
0,33
2,41
5,85
Квартплата (грн/м2)
0,93
6,95
Газ (грн/м3)
3,18
15,79
Холодная вода (грн/м3)
16
84
Горячая вода (грн/м3)
Цифры впечатляют: по ряду позиций цены
выросли в 5 и 10 раз. Если взять для иллюстрации обычную двухкомнатную квартиру
площадью 50 кв. метров, где проживают
двое взрослых и двое детей, то получаем
такой расклад (в отопительный сезон):
Год
2013 2017
Квартплата
140
292
Отопление
220
1645
25
110
Холодная вода (8 м3)
65
360
Горячая вода (4 м3)
Свет (130 кВт/ч)
34
218
Итого
490 2666
		
Рост - почти в 5,5 раз, хотя средняя зарплата (в гривнах) увеличилась только в 2 раза.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Но если на "коммуналку" многие могут
оформить субсидии, то галопирующий рост
цен на жизненно необходимые продукты
превратился в общенациональное бедствие. Каждый из нас с этим сталкивается
ежедневно, и мы об этом не раз писали,
сравним лишь цены по нескольким наименованиям:

Год
Хлеб пшеничный
Говядина
Яйца
Сало
Молоко
Масло сливочное
Масло подсолнечное
Гречка
Рис
Картофель
Мука
Макароны
Морковь
Капуста

2013 2017
4,78 12,35
54,17 111,0
9,6
22,3
23,89 68
7,7
17,6
60
158
14,55 32,82
9,11 22,17
7,7 19,54
3.3
6,18
4,38 9,69
5,26 9,84
3,47
6,5
2,38
4,3

Специалисты подсчитали: суммарная стоимость всех продуктов питания, которые заложены в минимальной продуктовой корзине
нетрудоспособного украинца, на сегодняшний день составляет примерно 1230 гривен.
При этом минимальная пенсия составляет
1452 гривны. Получается, что пенсионерам
нужно выбирать: либо умереть от голода, либо
от холода, либо от невозможности купить лекарства. Потому что если купить продуктовый
минимум, то на все остальное - коммунальные
платежи, лекарства, элементарную одежду,
средства гигиены и пр. – останется чуть больше двух сотен.

ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ
И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ

В этом разделе в качестве достижения можно отметить лишь безвизовый режим со странами ЕС. При этом следует учесть: по прямому
предназначению (для путешествий, деловых
поездок, культурных обменов и пр.) его использует ничтожное количество украинцев
– что и неудивительно при нынешнем уровне
доходов. Основная же масса тех, кто воспользовался "безвизом" – это трудовые мигранты
(хотя формально безвизовый режим и не дает
права на трудоустройство).
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“За правду і справедливість”

Польща поруч - переймайте їх досвід!
Что же касается всего остального – то тут, как и
везде – полный провал. Дошло до того, что к 4-й
годовщине Майдана Украина переругалась практически со всеми соседями. "С Украиной на повышенных тонах разговаривают и поляки, и венгры,
и даже литовцы. Украина фактически поругалась
с последним другом – Белоруссией… И это будет
только усиливаться. Так в сегодняшнем циничном
мире относятся к слабым. К тем, кто вместо того,
чтобы усиливать экономическую мощь своей страны, ходит по этому миру с протянутой рукой, как
нищий", – отметил экономист Владимир Роднин.
Нищих, как известно, могут пожалеть, но не уважают. А нищему, который ведет себя агрессивно, и
считает, что все кругом ему должны – просто указывают на дверь.
Несмотря на создание рекордного количества антикоррупционных органов (которые очень солидно
финансируются за счет налогоплательщиков), масштабы коррупции в стране только растут, а борьба
с этим явлением превратилась в дешевый фарс. Дошло до того, что политики и чиновники уже просто
цинично издеваются над проверяющими, придумывая самые бредовые объяснения своим миллионам
(например, Ляшко с завидной регулярностью выигрывает в лотерею) – и все это сходит с рук.
Похоже, что никто из правящей "элиты" не заинтересован и в окончании войны на Донбассе. Характерно, что об этом уже открыто заговорили и на
Западе – вот, например, что пишет влиятельное немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung:
"Армия с её главнокомандующим Порошенко
сегодня превратилась в убежище для внутреннего
врага, с которым революция действительно хотела
покончить: грабительской олигархии, которая изнуряет Украину. Сегодня, по словам инсайдеров, оборонная промышленность – это "новый Клондайк".
Война, которая на данный момент унесла более
десяти тысяч жизней, открывает источники дохода,
каких Украина ещё не знала", - говорится в статье
обозревателя Конрада Шуллера. Проще говоря,
"кому война, а кому – мать родна".
Что же касается проводимых реформ - образовательной, пенсионной и медицинской – то они не просто ухудшают социально-экономическое положение
украинцев. Создается стойкое впечатление, что они

Проведение реформ образовательной, пенсионной
и медицинской – не просто
ухудшают социальноэкономическое положение
украинцев. Создается стойкое
впечатление, что они будто
специально написаны для
осуществления плана по
радикальному сокращению
населения и низведению молодежи
до уровня тупого рабочего быдла.
будто специально написаны для осуществления плана по радикальному сокращению населения и низведению молодежи до уровня тупого рабочего быдла.
"Эти реформы нужны не Украине, а только Западу, в
частности США, чтобы создать управляемый хаос в
центре Европы", – уверен Всеволод Степанюк.
Подводя итог, можно привести слова политического аналитика Дмитрия Корнейчука:
"Что можно сказать о Революции Достоинства?
Майдан планировался, как попытка олигархов попугать Януковича и умерить финансовые аппетиты
"Семьи". Но фарс вышел из-под контроля, когда в
игру вмешались Вашингтон и Москва, устроив битву за Украину. Битву, итогом которой стал государственный переворот, смерти на Майдане, аннексия
Крыма, война на Донбассе, и тотальная нищета в
стране. Но самое трагическое в том, что свою битву
"большие дяди" устроили руками самих украинцев.
Трагедия в том, что мы оказались готовы друг друга
убивать и уничтожать страну. Вот и весь итог Революции Достоинства. Слава Украине!"
А вот, что говорит предприниматель и участник
Майдана Алексей Давиденко: "Мне не стыдно, что
я был на Майдане. Я там был по зову сердца. Я там
был против зла и насилия. Я там был против вранья
и обмана. Мне стыдно, что те кого я привел к власти, до сих пор не смогли доказать делами, что это
все было не зря".

СУСПІЛЬСТВО

Уроки досвіду сусідів

Ц

і два фрагменти з польського досвіду важливі для тих,
хто думає про перспективу власну і перспективу держави. Читайте Міхала Козака, (політичний аналітик,
кореспондент Національного банку Польщі в Україні, ексдепутат міськради Варшави) та робіть висновки.

ПРО РІШЕННЯ ПОЛЬЩІ
ВІДМОВИТИСЯ ВІД
КРЕДИТУ МВФ
"Це дуже правильне рішення
польського уряду, який наочно
показує що можна цілком нормально існувати і працювати в
сучасній світовій економіці, не
зв'язуючись при цьому з неолібералами з МВФ.
Рішення про укладення договору на кредитний транш
прийняв уряд Громадянської
Платформи ще в 2009 р. - повна дурість з точки зору інтересів Польщі. Кредит ми так і
не узяли, але за надання можливості узяти кредит, нам доводилося щорічно "відстібати"
близько 60 млн. доларів. Як
легко порахувати, це рішення коштувало Польщі майже
500 млн доларів. Наскільки
пам'ятаю, тоді коментувалося, що за рахунок бюджету
Польщі тодішній міністр фінансів намагається купити
собі добре оплачуваний пост
в структурах МВФ.
Чому зараз наш уряд остаточно відмовився від МВФ?
Тому що серйозно взявся за
наших казнокрадів, які при
Громадянській
Платформі
сильно розбушувалися : закрило годівниці, припинило
можливість крадення ПДВ.
В результаті надходження до
бюджету виросли настільки,

що не лише вистачає на програму фінансової підтримки
сімей (ще два роки тому в
Польщі голодувало близько мільйона дітей, зараз цієї
проблеми немає взагалі),
але ще готуються програми
держфінансування будівництва квартир, які держава за
копійки здаватиме в оренду
тим що потребують житло, а
також програма фінансової
підтримки пенсіонерів.
Польща на своєму прикладі показала - ніякий МВФ
з його грошима та згубними
для економіки країни умовами не потрібний, якщо припинити крадійство можновладців. Українцям слід вчитися на
чужих помилках. Польща поруч - переймайте наш досвід!

ПРО РІШЕННЯ ПОЛЬЩІ
ЗГОРНУТИ ВІЛЬНИЙ
РИНОК ЗЕМЛІ
"Підходить до завершення
дія закону, що обмежує продаж землі іноземним громадянам. Продовжити його уряд
не може через зобов'язання,
взяті державою при вступі
в ЄС. Тому вимушені були
створити такі умови, які фактично закривають цей ринок
перед іноземцями, юридично
не обмежуючи можливість
здійснення угоди.
Чому було прийнято таке рішення? Ми добре пам'ятаємо,

що сталося з ринком нерухомості в Польщі, коли його
відкрили для іноземців. Якщо
в 2004 після вступу в ЄС,
квадратний метр у Варшаві
коштував 2000-2500 злотих,
то буквально за 2-3 роки,
використовуючи дешеві європейські кредити, іноземні
спекулянти підвищили ціни у
декілька разів, до 10000 злотих. В результаті більшість
звичайних поляків вже не могли купити собі житло. Деякі
вимушені були узяти кредит
на 40 років. Після кризи 2008
року ціни на нерухомість впали, але ті, хто встиг купити нерухомість на піку, так і залишилися на кредитному гачку
на десятиліття!
Цей урок показав нам, що
спекулятивний ринок - це не добре. Ця ситуація погрожувала і
землі. Уряд почав побоюватися, що сільського господарства
в Польщі не залишиться взагалі. До вступу в ЄС Польща була
одним з найбільших виробників цукру і цукрового буряка.
Після відкриття ринку, кооперативи по переробці цукрового буряка були викуплені німецьким бізнесом і вирізані на
метал. Це привело до того, що
зараз цукровий буряк в Польщі
взагалі не вирощується - немає
заводів по його переробці. У
свій час в магазинах взагалі не
було польського цукру, зате був
привізний німецький, за ціною
в 2-2,5 вище чим в Німеччині!
При польських зарплатах, які в
3 рази нижче німецьких.
Тепер уявіть собі ситуацію,
яка могла статися в сільсько-

Тетяна Шелест:

“Яка б не сталася біда, ми
ніби невідкладна допомога”
Щорічно 5 грудня в Україні святкується
Міжнародний День волонтера

Геннадій СНОЗ,
Прес-секретар Черкаської обласної Ради ветеранів
Одна з найстаріших і найплідніших волонтерських організацій Черкащини –
громадська організація «Комітет допомоги бідним та знедоленим». Її очолює
Почесний ветеран України, одна з засновників волонтерського руху в області
Тетяна Шелест. Цей рух, покликаний допомагати ветеранам, інвалідам, одиноким літнім людям, усім нужденним, виник за ініціативи активу Черкаської обласної організації ветеранів ще у другій половині 90-х років минулого століття.

З

того часу Тетяна Михайлівна та очолювана нею організація отримала багато нагород, відзнак, грамот та подяк
за благодійницьку діяльність. За всіма ними
стоїть багатолітня плідна праця на волонтерській ниві та допомога тисячам жителів
Шевченкового краю, які опинилися у скрутному становищі.
– Ось нещодавно отримали тривожну

звістку з Вікторівського пансіонату для
літніх людей. Його підопічні мали потребу
в теплих речах, постільній білизні, – розповідає Тетяна Михайлівна. Вона зі своїми
однодумцями звернулися до меценатів і
ось є результат – передали нужденним 210
одиниць різних необхідних речей.
А ось ще одна з останніх добрих справ
в активі організації – передача вихованцям
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му господарстві. Сюди заходить західноєвропейська
компанія, у якої є можливість
отримання доступного кредиту, і скуповує землю. Вона
може нічого тут не вирощувати - тримати у бур'янах, їй
все одно це цікаво. Але на
польському ринку продавати те, що виростила у себе.
Нам такий підхід відомий по
досвіду з цукровим буряком.
Чом би те ж саме не виконати з польськими яблучними
садами - просто вирізувати
їх і поставляти сюди яблука
із західної Європи. А краще
відразу - яблучний сік або
джем. Уявіть собі можливості
ціноутворення для такого монополіста, адже ціну можна
було б призначати практично
будь-якою. Так працює майже
увесь бізнес, і не важливо - європейський або російський.
Українці платять подвійну-потрійну ціну за товари, які не
робляться локально. Досить
згадати, що безліч заводів, у
тому числі в Дніпропетровській області, були викуплені
росіянами і вирізані на метал,
щоб звільнити ринок для своєї продукції.
Але на відміну від України,
Польща зуміла швидко зробити висновки
з подібної
"лібералізації" і зупинити цей
процес. Були ухвалені закони,
якими земельний ринок закритий для іноземних покупців і зроблений наголос на
розвиток власного сільського
господарства і переробної
галузі. Іншими словами, був
прийнятий такий формат
сільського господарства, який
дає економічно розвиватися
країні і забезпечувати зайнятість на селі".

Драбівського інтернату 612 одиниць різноманітного одягу дошкільного та шкільного
віку, взуття, іграшок. І так волонтери чинять
в усіх випадках, де потрібна їхня допомога.
– В цьому і полягає наша робота - творити
добро. Вона безкорисна, в цьому її основна
суть, а наша винагорода – у результаті! – говорить Тетяна Шелест. Вона ще в 80-х роках
минулого століття на прохання тодішнього
директора НПО «Ротор» Аліма Чабанова
очолила «Службу милосердя і здоров'я», яку
було створено на заводі і яка опікувалась
черкасцями, що потребували допомоги.
Сьогодні волонтери очолюваної нею організації збирають речі для дитячих будинків, організацій Червоного Хреста, та навіть
монастирів і працюють по всій Черкащині!
У час, коли держава фактично відмовляється від належної соціальної опіки над знедоленими, основний тягар їх забезпечення,
лікування, а то й утримання лягає на небайдужих людей, на благодійників.
– З вдячністю пригадую ту допомогу, яку
нам надавали соціалісти Черкащини начолі
з Олексієм Петровичем Малиновським.
Також хочеться відмітити роботу, яку разом з нами веде Олена Соболєва, заступник
голови обласної організації ветеранів та
Світлана Тамаркіна, організатор ветеранів
7-ї Гвардійської повітряно-десантної дивізії;
роботу волонтерів Ніни Топчій, Володимира
Волобуєва, Любові Аністратенко, особливо
Світлани Поліщук. Уявіть, ця жінка – «колясочниця», інвалід першої групи, а вона ще й
допомагає іншим! – говорить Тетяна Шелест.
– Для себе особисто нічого не прошу, – зізнається жінка. – Дуже багатьом сьогодні потрібна допомога! Перед тим, як її розподілити,
дивлюсь, хто її насамперед потребує. Яка б не
сталася біда, ми ніби невідкладна допомога ,
– у цьому твердженні Тетяни Михайлівни полягає вся суть роботи організації.
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Так звана формула "Роттердам+" застосовується незаконно
відносно значної кількості поставок вугілля

КАЛЕЙДОСКОП

Не сотвори
себе кумира

Александр МИХАЙЛОВ
Долгие годы пропаганда рисует нам идиллическую картинку,
где НАТО изображается не иначе как оплот мира, стабильности
и демократии на планете. При этом сам Альянс якобы состоит из
исключительно боеспособных армий, в которых служат высокопрофессиональные и высокоморальные бойцы. Естественно,
что все эти превосходные степени достигают своего полного совершенства в армии США, которая должна стать идеалом для Вооруженных Сил Украины. Так ли это?

В

о-первых, Североатлантический альянс уже настолько себя дискредитировал из-за слабой дисциплины
в армии, обилия там гомосексуалистов и трансгендеров, что
многие считают пребывание в
НАТО позорным. В частности, от
членства в Альянсе недавно отказалась Финляндия, не спешат
туда вступать и другие преуспевающие страны.
Что же касается армии США,
то она уже официально превращается в сборище психопатов,
алкоголиков и наркоманов. Это
не преувеличение - никакими
другими словами нельзя прокомментировать новость о том,
что в Соединенных Штатах сняли запрет на прием в армию
новобранцев с психическими
проблемами.
Как отмечается в сообщении
USA Today, американская армия
теперь может принимать в свои
ряды людей, занимавшихся самоповреждением, страдавших
от биполярного аффективного

расстройства, депрессии, алкоголизма или наркомании. По
данным издания, подобное решение связано с проблемами
по набору 80 тысяч рекрутов к
сентябрю 2018 года.
Иными словами, в армии
США жесточайший недобор,
она задыхается от недостатка
рекрутов, поэтому начинает побираться по "психушкам". Злые
языки утверждают, что следующим шагом Пентагона станет
использование такого мощного мобилизационного ресурса,
как инвалиды. По принципу
"Близорукий? Ничего, сгодишь-

ся для ближнего боя".
Если заглянуть в первоисточник, то можно узнать дополнительные интересные подробности. Так как слабоумие
американского Минобороны
всё-таки пока не перешло в
терминальную стадию, то количество "рекрутов четвёртой
категории" (так они тактично
называются) не должно превышать четырёх процентов. Много
это или мало?
Если ежегодный набор в армию США составляет 80 000 человек, то 4 процента — это 3200
дуриков. Вся армия США — около 1 400 000 человек, и здесь 4
процента – это уже 64 000.
Не знаю, как вам, уважаемый читатель, а мне кажется,
что это очень много. 64 тысячи человек, которым доверено
оружие, взрывчатые вещества,
какая-никакая военная тайна,
жизни сослуживцев и свой участок обороноспособности государства — а они плотно дружат с наркотой, крепко бухают,
склонны впадать в суицидальную депрессию или немотивированную агрессию.
Просто
любопытно,
как
упадёт дисциплина? Как алкоголики и наркоманы будут
взаимодействовать со своими
сослуживцами? И ждать ли новых сообщений о массовых расстрелах - которые американцы
так часто устраивают в школах,
церквях, на улицах и прочих
общественных местах - но уже
в рядах вооружённых сил?
Характерно, что в истории
американской армии уже был
прецедент, когда алкогольное
и наркотическое разложение
личного состава стало одной из
главных причин для того, чтобы
прекратить боевые действия,
не считаясь с поражением в войне. Это — Вьетнамская война,
к концу которой большая часть
американского
контингента
превратилась в деградировавшее стадо.
Видимо, уроки истории не
учат не только нас.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ
"С 2014 года более 10 тыс. украинских военнослужащих погибли и
были ранены не в результате боевых действий". Об этом в эфире телеканала ZIK сказал заместитель генерального прокурора – главный
военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, "две
полноценные бригады погибли в результате того, что не выполняли
уставы, совершали преступления в отношении друг друга".
А если называть вещи своими именами, большая часть этих "преступлений в отношении друг друга" совершалась на почве пьянства.

Пролетіла над полями чорно-сиза хмара.
Що зробили ми не так? За що така кара?
Люди, треба щось робити – жить, не виживати,
В українських крадіїв щоб рабом не стати.
“Заповіт” Тараса кличе « …вставайте,
кайдани порвіте,
І вражою, злою кров’ю волю окропіте!»
От і нам вже час настав отаке зробити,
І не дати ворогам нас в кайдани вдіти!

Що спільного між Петром Порошенком
і Робертом Мугабе
Олексій Градов
У другій половині листопада інформаційні агентства постійно повідомляли українців про урядову кризу в Зімбабве і про акції протесту проти 93-річного президента цієї країни Роберта Мугабе. Здавалося б, для нас значимість цієї події повинна плавно прагнути до
нуля (де ми - і де Зімбабве), проте в Україні новина викликала якесь
нездорове пожвавлення. Швидше за все, тому, що цей же сценарій
зміни влади багато українців приміряють і до України.

П

олітолог Костянтин Бондаренко у своєму Facebook перерахував цілих 10 загальних рис між Робертом Мугабе і Петром Порошенком:
1. Впродовж 37 років перебування у владі Роберт Мугабе постійно
формував "образ ворога", з яким закликав активно боротися усіх зімбабвійців. Таким ворогом спочатку були білі, потім - Конго, а потім
- навіть Ангела Меркель (яку за критику в його адресу назвав "расисткою і нацисткою")
2. "Наша армія є найсильнішою на континенті". Ці слова задовго до
Порошенка сказав Роберт Мугабе - напередодні бойових дій з Конго.
3. Армію Зімбабве створювали і фінансували зарубіжні фахівці.
Правда, не американські (як українську), а північнокорейські.
4. Мугабе - як і Порошенко - вважає своїм кумиром сінгапурського
диктатора Лі Кван Ю.
5. У 1991 році Мугабе вручив паспорт Зімбабве без тривалої процедури отримання громадянства бувшому ефіопському лідеру Менгісту
Хайле Маріаму. Через 24 роки такий же крок зробить і Петро Порошенко - відносно колишнього грузинського лідера Михайла Саакашвілі. Правда, Менгісту Хайле Маріама не призначали губернатором
Чітунгвізи, а він - у свою чергу - не називав Мугабе баригою.
6. "Білі повинні розплатитися за наші кров і сльози", - сказав Мугабе
і дав добро на фактичне самозахоплення майна і бізнесу білого населення в Зімбабве. "Пам'ятай, чужак! Тут хазяїн - зімбабвієць"!, одним
словом.
7. Численні конфлікти з сусідами і популістська економічна політика
призвели до втрати ринків і до колапсу економіки. Інфляція досягала
жахливих показників до 321 мільйона (!) %, а в 2013 році міністр фінансів повідомив, що на казначейських рахунках залишилося лише
217 доларів!
8. Фінансова система Зімбабве тримається передусім за рахунок
зовнішніх запозичень і фінансових вливань.
9. Найчастіше лідерів опозиції в Зімбабве звинувачують або в роботі на зовнішні ворожі сили, або в корупції. Хоча насправді найбільшим
джерелом корупції є сам президент Мугабе і його оточення.
10. Зімбабве пишається безвізовим режимом з 47 державами світу"!, - закінчив перерахування паралелей Бондаренко. Залишається
лише сподіватися, що на цьому схожість закінчується, і Порошенко не
правитиме країною 37 років, як це вдалося Мугабе.
Такого Україна точно не переживе.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

НАША ПОШТА
Шановна редакція газети «За правду і
справедливість»!
Дуже вдячна за ту правду, яку ви пишете.
Можливо і мій біль за нашу державу ви надрукуєте на своїх сторінках.
Вікторія БЛІЗНІЧЕНКО,
с.Білозір’я, Черкаська обл.
Україно, рідна нене, ти вже не весела,
Щось не чути вже пісень в наших з вами селах.
Не така вже горобина, не така калина,
Соловейко не співає біля мого тина.

ТІНІ ЗНИКАЮТЬ О ПІВДНІ

ВУГІЛЬНА АФЕРА
Як повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник
заявив, що так звана формула "Роттердам+" застосовується незаконно відносно значної кількості вугілля.
"Ми прийшли з обшуком в НКРЕКП. Спочатку ми хотіли отримати усі ці документи через тимчасові доступи, але суд відмовив. Було прийнято рішення детективами про проведення обшуку, в ході якого були вилучені ці документи", - сказав Ситник.
"Заздалегідь можу сказати, що, на жаль, ця формула не
відповідає тим реаліям, які є в державі", - відмітив директор
НАБУ. - Ця формула застосовується до вугілля, що поставляється з-за кордону, але за тими документами, які ми вилучили, тільки 3% вугілля офіційно поставляється з-за кордону",
- підкреслив він. Сама ж формула, повідомив Ситник, застосовується до 100% вугілля.
" …Ми почали розслідування кілька місяців тому і зараз підійшли до того, що дійсно бачимо - відносно значної кількості
вугілля застосовується незаконно ця формула", - заявив директор НАБУ. - Зібрали усі достатні докази, і найближчим часом
прийматимемо остаточне рішення", - підсумував він.

"НАФТОГАЗУ" - МІЛЬЙОННІ
ПРЕМІЇ
Керівному складу НАК "Нафтогаз України" виплачені великі
премії за перемогу в першому раунді судового протистояння в
Стокгольмі з російським "Газпромом".
За даними Економічної правди (ЕП), відповідна виплата була
узгоджена наглядовою радою НАК ще в серпні ц.р., а самі транші
здійснені в вересні-жовтні. Рішення про виплату премії стосується 8 осіб. Серед них - Андрій Коболєв, Сергій Перелома, Юрій Вітренко, Ярослав Теклюк і Костянтин Пожидаєв.
У "Нафтогазі" підтвердили виплату премії, але абсолютну цифру повідомити відмовилися.
За даними ЕП, виплата премій здійснювалася в розмірі "однієї
річної зарплати". У минулому році зарплата Андрія Коболєва становила трохи більше 19 млн гривень.
Раніше Андрій Коболєв неодноразово заявляв про те, що підвищення зарплат топ-менеджерам держкомпаній є стимулом у
боротьбі з корупцією.
"Щоб зберегти людину, яка приносить результат, і щоб вона не
стала корумпованою, потрібно платити їй на ринковому рівні", говорив він.
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ДОМАШНІЙ КЛУБ

Существует несколько способов как сохранить растения до весны
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РОЗУМНОМУ НА ЗАМІТКУ

ЕТИКЕТ
Деякі правила, які повинен
знати кожен!

▶ Теми-табу для світської бесіди: політика, релігія, здоров’я,
гроші.
▶ Дев’ять речей слід тримати в
таємниці: вік, багатство, щілину
в будинку, молитву, склад ліків,
любовний зв’язок, подарунок,
шану і безчестя.
▶ Ніколи не приходьте в гості
без дзвінка. Якщо до вас приїхали без попередження, можете дозволити собі бути в халаті і
бігуді.
▶ Сумку можна ставити на коліна або на свій стілець. Маленьку охайну сумочку-клатч можна
покласти на стіл, об’ємну сумку
повісити на спинку стільця або
поставити на підлогу, якщо немає спеціального стільчика .
Портфель ставлять на підлогу.

ма призначені, щоб вранці дійти
до ванної, а ввечері — з ванної в
спальню.
▶ Жінка може не знімати в приміщенні капелюшка і рукавички,
а шапку і рукавиці – обов’язково.
▶ Загальна кількість прикрас з
міжнародного протоколу не повинно перевищувати 13 предметів, причому сюди включаються
ювелірні гудзики. Поверх рукавичок не надягають кільце, але
браслет дозволений.

▶ Поліетиленові пакети припустимі тільки для покупок в супермаркеті, також як і паперові
фірмові пакети з бутиків. Носити
їх потім з собою в якості сумки —
жлобство.
▶ Чоловік ніколи не носить жіночу сумочку. І жіноче пальто він
бере тільки для того, щоб донести до роздягальні.
▶ Домашній одяг — це штани
і светр, зручні, але ті, що мають
пристойний вигляд. Халат, піжа-

▶ Правила оплати замовлення
в ресторані: якщо ви вимовляєте
фразу «Я вас запрошую», — значить, ви платите. Якщо жінка
запрошує ділового партнера в
ресторан, платить вона. Інше
формулювання: «А давайте сходимо в ресторан», — кожен платить за себе, і тільки якщо чоловік сам пропонує заплатити за
жінку, вона може погодитися.
▶ Чоловік завжди першим входить в ліфт, але виходить першим той, хто ближче до дверей.
▶ В автомобілі найбільш престижним вважається місце позаду водія, його займає жінка, чоловік сідає поруч з нею, і коли він
виходить з машини, то притримує дверцята і подає дамі руку.
Якщо чоловік сидить за кермом,
жінці теж краще зайняти місце
за його спиною.
▶ Говорити привселюдно про
те, що ви сидите на дієті — поганий тон. Тим більше не можна під
цим приводом відмовлятися від
страв, запропонованих гостинною господинею. Обов’язково похваліть її кулінарні таланти, при

цьому ви можете нічого не їсти.
Також слід чинити з алкоголем.
▶ Недоречне запитання: «Боже,
яке плаття! Скільки ви заплатили?». Як реагувати? Мило посміхніться: «Це подарунок!». Переведіть розмову на іншу тему.
▶ До кожної людині, яка досягла 12 років, годиться звертатися
на «ви». Огидно чути, коли люди
говорять «ти» офіціантам або
шоферам. Навіть до тих людей, з
ким ви добре знайомі, в офісі краще звертатися на «ви», на «ти» —
тільки наодинці. Виняток — якщо
ви однолітки або близькі друзі.
▶ Обговорювати відсутніх,
говорити погано про близьких,
зокрема обговорювати чоловіків, як це у нас прийнято, неприпустимо. Точно так недозволено з презирством, з гримасою
говорити про рідну країну. «У
цій країні всі жлоби…» — в такому випадку Ви теж належите до
цього розряду людей.
▶ Прийшовши в кіно, театр, на
концерт йти до своїх місць слід
тільки обличчям до глядачів.
Першим проходить чоловік.

ВКУСНО!

CОВЕТЫ ДАЧНИКАМ

ТОРТ ИЗ МУЛЬТИВАРКИ

ЕСЛИ ОПОЗДАЛИ С ПОСАДКОЙ САЖЕНЦЕВ

Е

Для тех, кто любит творог – это настоящая находка, а также замечательная альтернатива обычной
запеканке.

сли вы не смогли пройти мимо хорошей скидки на саженцы на распродаже, но не успели посадить их осенью, то встает вопрос — как
сохранить растения до весны. Существует несколько способов,
которые вам будут полезны.

Ингредиенты
Печенье – 300 г; яйца – 4 шт.; творог – 250 г; сахар –
150 г; сливочное масло – 100 г; сметана – 1 ст.; ванилин;
цедра лимона.

СНЕГОВАНИЕ

БАРХАТНЫЙ МЕДОВИК

Приготовление:
Для теста муку смешать с содой и оставить.
Яйца тщательно взбить с сахаром до полного растворения
последнего, и добавить жидкий мед (нагревать не нужно).
Смешать две заготовки и быстро вымешать. Помните, что
медлить не стоит, потому что когда в тесте есть сода или разрыхлитель, их добавляют в последнюю очередь, и сразу отправляют выпекаться, чтобы бисквит хорошо поднялся.
Выставить режим «Выпечка» на 50 минут, и не поднимать
крышку до окончания времени.
Для крема взбить мягкое масло со сгущенкой до однородной массы, и перемазать медовые коржи.

ПРИКОП

земли высотой 25-30 сантиметров.
Это защитит растение от холода. При
этом саженец надо расположить под
углом 45 градусов кроной на юг. Весной солнечные лучи будут скользить
вдоль ствола, не нагревая ткани, соответственно, не будет солнечных
ожогов. И еще, когда выпадет снег, то
саженец , благодаря такому располо-

Чтобы сохранить саженцы до
весны, надо поместить растение в так
называемый прикоп. Выкопать либо
ямку, если саженец один, либо траншею, если их много. Важно, чтобы
корни саженца были полностью под
землей, а над ними — еще холмик

При этом способе саженцы
хранятся в хорошо упакованном
виде пoд толстым слоем снега. На
даче надо выбрать зacнeжeннoe
и зaтeнeннoe мecто, выкопать в
снегу яму до земли и под наклоном уложить в нее саженцы. Далее надо насыпать сверху зaрaнee
приготовленный грунт (ни в коем
случае не мерзлый), укрыть куcкoм
рубероида и засыпать снегом.

КРОССВОРД
1
8

2

3

4

5

6

7

9

10

11
12

13

14

15

16

17

18
19

20
21

22

23
24

25

26

27
28

29

30

31

32

33
34

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
2. Спорт для дылд. 8. «Белый камешек растаял, на доске следы оставил» (загадка). 10. Муха в тельняшке. 11. Состояние, в котором человек напрашивается
на смирительную рубашку. 14. Вещевой мешок-захребетник. 17. Рекомендации
по кругу. 18. Историк местного масштаба. 19. Осина, названная дубом. 20. Еда
для «братьев наших меньших». 21. Мачо по национальности. 22. Место для прогулок строевым шагом. 23. Вертушка геликоптера. 24. Орущая часть магнитофона. 26. Небесный извозчик. 27. Французское «равновесие». 30. Какое известное
нам со школы слово начинается на три «Г», а кончается на три «Я»? 32. Подходящее дерево для вороны с сыром. 33. «Райская» женщина. 34. «Чучело» советского
кинематографа.
По вертикали:
1. Частица отца в сыне. 3. Медицинский «освежитель». 4. Киношный город
Франции. 5. «Папа» Тома Сойера. 6. Рай для козла. 7. Палка в глобусе. 9. «Банный
лист» из известного выражения, используемый в медицине. 10. Работа штопора.
12. Рыбка, для которой акула не враг, а средство передвижения. 13. Какой спортсмен ходит сидя? 15. Самая распространенная подпись неграмотного человека.
16. Собака «с милицейским уклоном». 17. «Крайность» с палкой. 24. Канализационный спелеолог. 25. Усилитель ударного кулака. 28. Королева, отправившая
Д`Артаньяна в загранкомандировку. 29. Хана для братана. 30. Домашнее животное божьей коровки. 31. Разрушительница радужных снов.
По вертикали:
1. Ген. 3. Аммиак. 4. Канн. 5. Твен. 6. Огород.
7. Ось. 9. Лейкопластырь. 10. Откупоривание. 12. Прилипала. 13. Шахматист. 15.
Крестик. 16. Легавая. 17. Перегиб. 24. Диггер. 25. Кастет. 28. Анна. 29. Амба. 30. Тля.
31. Явь.

Ингредиенты
Для теста: мука – 3 ст.; сахар – 200 г; яйца – 4 шт.; мед –
4 ст.л.; сода – 1 ч.л. Для крема: сливочное масло – 200 г;
сгущенка – 1 бан. Если хотите придать коржам кофейного
вкуса, можно добавить в тесто 150 мл кофе.

ХРАНЕНИЕ В ПОДВАЛЕ
Во-первых, не у всех есть подвал, где можно было бы хранить
саженцы до весны. Во-вторых, надо
строго соблюдать определенные
условия. Температура в подвале,
гараже, погребе должна быть не
выше 0-4 градусов тепла, но и не
ниже. Саженцы надо упаковать в
плacтикoвыe мeшки c влaжным торфом или песком. Пeриoдичecки следует прoвeрять, достаточно ли влаги
в корневой системе и не появилась
ли плесень.

Приготовление:
Сначала делаем основу: надо измельчить печенье, соединить с растопленным маслом и выложить равномерным
слоем на дно чаши мультиварки, хорошенько прижимая.
Творог взбить с сахаром с помощью миксера и добавить
яйца, должна получиться воздушная творожная масса. Выложить сметану и ванилин, и взбить до однородности. В
конце добавить к массе цедру и аккуратно распределить
по коржу. Готовить 50 минут в режиме «Выпечка». Украсить
можно взбитыми сливками, фруктами или ягодами.

Воздушный, легкий, нежный, он уже стал классикой среди кондитерских изделий. Несомненный
плюс выпекания коржей в мультиварке в том, что
вам не придется растапливать мед и остальные
компоненты на водяной бане, ведь чудо техника
все сделает за вас.

жению, окажется полностью под снегом, а это очень комфортные условия
для зимовки.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
2. Баскетбол. 8. Мел. 10. Оса. 11. Невменяемость. 14. Рюкзак. 17. Порука. 18. Краевед.
19. Липа. 20. Корм. 21. Испанец. 22. Плац.
23. Винт. 24. Динамик. 26. Летчик. 27. Баланс. 30. Тригонометрия. 32. Ель. 33. Ева.
34. Орбакайте.

ЧИЗКЕЙК
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Пока все попытки наладить контакты с инопланетным разумом
так и не дали результата

Х-ФАЙЛИ

Человечество – результат
эксперимента пришельцев?

В

современной науке приняты две основные гипотезы происхождения человека. Первая из них религиозная. Согласно ей человек является творением
Бога, который создал человека по своему подобию. Второй гипотезы придерживаются сторонники Дарвина, утверждая, что человек появился в результате
многих миллионов лет эволюции.
В то же время периодически появляются ученые, которые уверены в том, что Земля является всего лишь полигоном для экспериментов инопланетных пришельцев.

Впервые гипотезу о палеоконтактах
общественность услышала из уст американца Чарльза Хой Форта, неустанно выступавшего против общепринятых научных гипотез и теорий. Именно он первым
указал на то, что человечество является
опытным террариумом и научной лабораторией космических существ.
Девиз Форта вместе с его идеями в середине прошлого столетия был взят на вооружение французскими исследователями
– известным физиком и химиком Жаком
Бержье и философом-журналистом Льюисом Пауэлсом. Они неоднократно поднимали в своих публикациях проблемы
окружающей среды, темы голода, таинственного и непознанного, а также магии,
НЛО, мистики, религии и завоевания нашей планеты пришельцами из космических глубин.
Нужно сказать, что достаточно серьезные работы по данному вопросу имелись
и в отечественной космонавтике, в частности, и К.Циолковского. Ученый утверждал,
что прямые контакты с инопланетянами,
посещение пришельцами нашей планеты и
экспансия высокоразвитыми космическими цивилизациями Земли вовсе не является мифом.
Почти в одно время с Циолковским
другой всемирно известный ученый – физик Матест Агрест приводит факты из
геологии, археологии, истории искусств и
древних письменных источников, которые
подтверждали контакты людей с инопланетными существами. А в 1968 году Эрих
фон Дэникен свел всю теорию палеоконтактов в единую систему. А после того, как
мир увидела его книга «Воспоминания о
будущем», широкая публика узнала о существовании теории периодических посещений инопланетными пришельцами Земли. Она породила немало новых версий и
гипотез, о некоторых из которых стоит рассказать более подробно.
Учеными принято называть места с повышенной аномальностью окнами в другие
миры. Именно в таких местах происходит
немало странных событий и периодически
появляется НЛО. Через эти «окна» космический разум и проникает на нашу планету. Наиболее известные такие аномальные
места находятся на территории Японии,

США, Великобритании, Австралии, Германии, Франции, России и Бразилии.
Именно в таких местах чаще всего появляются свидетельства генетических контактов пришельцев с земными женщинами. Инопланетные гости вживляют им свой
генетический материал. Как утверждают
сторонники данной теории, большинство
детей, которые родились от такой связи,
позже были отобраны у женщин. А сами
женщины утверждали, что их дети, еще будучи в младенческом возрасте, отличались
большой физической силой и высоким интеллектом. Часть ученых говорит о том, что
потомками космических пришельцев являются дети-индиго, которые не подчиняются общепринятым канонам, всегда очень
умны и развиты физически.
… До сегодняшнего дня с большим изумлением ученые изучают древние шахты,
которые находят на Памире и Урале, в Южной и Северной Америке, Тибете, Африке
и Западной Сибири. В общей сложности
ученым удалось отыскать по всей планете
около 35 тысяч таких шахт.
Одна их шахт, найденных в Африке, возникла, по подсчетам ученых, за 40 тысяч
лет до нашей эры. Согласно их предположениям , из нее добыли более ста тысяч
тонн железной руды. Очень сложно представить, что это могли сделать первобытные люди, которые орудовали исключительно своими каменными топорами. В
то же время у племен, которые населяют
окрестные территории, имеется легенда, которая рассказывает о белых людях,
появляющихся из воздуха и именуемых
«Бачвези». В Замбези, на побережье реки
сохранились руины древнего каменного
города и оросительных каналов, а также
многокилометровые траншеи и шурфы
глубиной до 70 метров, засыпанные землей. Согласно легенде, белые люди могли
летать, лечили болезни и знали о прошлом
и будущем. Их очень интересовала железная руда, из которой они плавили металл.
Исчезновение «Бачвези» было таким же
внезапным, как и появление.
В конце прошлого столетия англо-американская корпорация, которая занимается
разработкой горных пород, при помощи
археологов приступила к поиску на территории Южной Африки древних рудников.
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Учеными были обнаружены 20-метровые
шахты, в которых сохранился древесный
уголь и кости, возраст которых, по оценкам, достигал 25-50 тысяч лет. Помимо этого были найдены и следы использования
технологий горных разработок.
Кроме этой шахты, были и другие находки, в частности, найденная в Нигерии
печь для производства железа, которая
была сделана примерно в 500-450 гг.до н.э.
В американском штате Юта была обнаружена сеть древних тоннелей до 3 километров глубиной. Профессор антропологии
Д.Джннингс утверждает, что подобные работы не смогли бы произвести местные жители – аборигены-индейцы. Такое мнение
имеет свои основания. Во-первых, индейцы
не использовали уголь до прихода на их
территории белых людей. Во-вторых, для
того, чтобы достичь такой глубины при выработке горной породы, было необходимо
специальное оборудование, которого даже
теоретически у индейцев не могло быть.
Но как тогда объяснить многочисленные
рисунки древних людей с изображениями
инструментов, напоминающих отбойные
молотки, которые находятся по всему
миру? А наличие глубоко под землей все
новых шахт, некоторые из которых совсем
свежие? Может быть, инопланетные пришельцы действительно воруют сырье у
землян?
На протяжении многих столетий ведутся поиски инопланетных цивилизаций. Их
пытаются отыскать при помощи телескопов, радиосигналов. Но главная проблема
заключается в том, что никому неизвестно,
что именно нужно искать, поскольку формы другой жизни для человечества могут
быть невидимыми или просто непонятными. Полученные из космоса радиосигналы
расшифровать пока не удалось.
Наша Вселенная существует примерно
15 миллиардов лет, в то время, как Солнечной системе не более 5 миллиардов лет.
Иными словами, нельзя исключать, что
в Галактике могут существовать и развиваться другие цивилизации, которые так
далеко опередили человечество по уровню
развития и технологиям, что даже самые
умные и передовые представители земной
расы не могут понять их.
Самое интересное, что ученые не могут
объяснить и саму структуру Солнечной
системы, аномальное строение которой
не может не натолкнуть на мысль об искусственном ее происхождении. Во всех
известных ученым планетарных системах
ближе всего к Солнцу находится самая
большая планета. В нашей же системе ближе всего к центру расположена маленькая
планета Меркурий, в то же время огромный по размерам Юпитер вращается по
дальней орбите, а это противоречит всем
физическим законам. Ученые не могут понять и форму орбит: планеты в Солнечной
системе двигаются практически по идеальному кругу, но в то же время в других
похожих системах объекты движутся по
эллипсу.
Разгадать все эти загадки в настоящее
время человечество не в состоянии. Возможно, найти какое-то объяснение люди
смогут лишь после изобретения мощных
телескопов и космолетов, которые смогут
выйти за пределы Солнечной системы.
А пока все попытки наладить контакты с
инопланетным разумом так и не дали результата. Человечество по-прежнему не
знает, есть ли жизнь за пределами Земли.

Свідоцтво про реєстрацію:
КВ № 22389-12289Р від 22.11.2016 року,
видане Державним комітетом телебачення і радіомовлення України
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС вартість передплати
11,77 грн.
на місяць
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