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

«За правду і справедливість»

РЕДАКЦІЯ

e-mail: np@uch.net,

телефон (0472) 720-001

Щоб підписатися на YouTube каналі потрібно виконати наступні дії:

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

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

УКРАИНА
:
ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ

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.

2018: ЖИТТЯ
КРАЩЕ НЕ СТАНЕ
Рада прийняла Держбюджет
на 2018 рік

В

минулий четвер (7 грудня) сталася воістину історична подія: вперше за багато років Верховна
Рада ухвалила закон про державний бюджет не
"під ялиночку" і не вночі, а у більш-менш нормальному робочому порядку. На жаль, на цьому позитив і закінчується: за словами експертів, бюджет- 2018 нічим
хорошим від своїх "попередників" не відрізняється, і
поліпшення життя простим людям не гарантує.

ЦИФРИ І ФАКТИ

Похоже, что власти Украины нашли лекарство от высоких тарифов, заоблачных цен на
продукты и мизерных зарплат. Причем лекарство – в буквальном смысле: со следующего
года украинцам предлагают бесплатно получать препараты от депрессии. Это будет
происходить в рамках правительственной программы "Доступные лекарства", которая
сегодня распространяется только на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
больных бронхиальной астмой и людей с сахарным диабетом II типа.
СТР.3

ІСТИЧНА ІДЕЯ!
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ндра МОРОЗА
вало політичну партію Олекса
тру
еєс
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19 серпня 2016 року Міністе
“За правду і справедливіс
Установчий з’їзд партії
відбувся 30 липня 2016 року,
де були ухвалені Програмна заява,
Статут партії, сформоване її керівництво.
Головою партії обрано Олександра МОРОЗА,
заступником голови – Василя ЦУШКА.

м. Київ 073-074-00-80

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

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

Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська

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

Держбюджет підтримали майже всі депутати від фракції "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", більшість
позафракційних депутатів, а також група "Партія "Відродження"", група "Воля народу", ну і звичайно ж Радикальна
партія Ляшка - всього 273 депутати. За що ж голосували?
Доходи держбюджету наступного року встановили в
сумі 913,6 млрд грн, а видатки - в сумі 988,6 млрд грн.
Граничний об'єм дефіциту бюджету визначений в сумі
81,8 млрд грн. У бюджеті наступного року закладений
прогноз курсу гривні до долара на рівні 29,3, з його потенційним зростанням до 30 грн до кінця року, а за підсумками 2018 року, сукупний держборг України може досягти 60% ВВП.
Для покриття дефіциту бюджету, відповідно до напрацювань уряду, українцям слід готуватися до можливого
чергового подорожчання сигарет (передбачено підвищення ставки акцизу на тютюнові вироби) і мобільного
зв'язку (планують підвищити ренту за користування радіочастотним ресурсом).
Продовження на СТОР. 2

ПЕРЕДПЛАТА
íà 2018 ðiê

ТРИВАЄ
Наш щотижневик “За правду і справедливість”
виходить на

сторінках

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

60003

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

місяці

грн.
1 11,77
+ послуги пошти

місяць
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“За правду і справедливість”

Судячи з цифр бюджету, Україна в 2018 році все більш
і більш перетворюватиметься на поліцейську державу

СУСПІЛЬСТВО

2018:

ЖИТТЯ КРАЩЕ
НЕ
СТАНЕ
Рада прийняла Держбюджет на 2018 рік
Олексій ГРАДОВ
минулий четвер (7 грудня) сталася воістину історична подія: вперше за багато років Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет не "під ялиночку" і не вночі,
а у більш-менш нормальному робочому порядку. На жаль, на
цьому позитив і закінчується: за словами експертів, бюджет2018 нічим хорошим від своїх "попередників" не відрізняється,
і поліпшення життя простим людям не гарантує.

В

(Початок на стор. 1)
Мінімальна зарплата буде
підвищена до 3 723 грн на місяць і 22,41 грн за годину. Проте в остаточний варіант закону
про бюджет, за який голосували депутати, включена фраза про можливість перегляду
суми мінімальної зарплати
впродовж року, якщо дозволять доходи бюджету. Нагадаємо, президент України Петро
Порошенко ініціював збільшення мінімальної зарплати
в 2018 році до 4100 гривень, і
Кабмін підтримав цю ініціативу. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що
у випадку успішного розвитку
економіки мінімальна зарплата зросте до 4100-4200 грн в
місяць.
Прожитковий мінімум (ПМ)
з розрахунку на місяць на одну
особу в 2018 році складе з 1 січня 2018 року - 1700 грн, з 1 липня
- 1777 грн, з 1 грудня - 1853 грн.
Для основних груп населення визначили такий прожитковий мінімум:
▶ дітей у віці до 6 років: з 1
січня 2018 року - 1492 грн, з
1 липня - 1559 грн, з 1 грудня 1626 грн;

▶ дітей у віці від 6 до 18 років: з
1 січня 2018 року - 1860 грн, з
1 липня - 1944 грн, з 1 грудня
- 2027 грн;
▶ працездатних осіб: з 1 січня
2018 року - 1762 грн, з 1 липня
- 1841 грн, з 1 грудня - 1921 грн;
▶ осіб, які втратили працездатність : з 1 січня 2018 року

- 1373 грн, з 1 липня - 1435 грн,
з 1 грудня - 1497 грн.
В той же час, парламентський
комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення рекомендував ВР
переглянути методологію розрахунку ПМ і підняти його до
фактичного рівня. За даними
комітету, за станом на вересень фактичний прожитковий
мінімум на одну особу складав
2980,45 грн без урахування комунальних платежів і 3418,95
грн - з урахуванням комуналки
(детальніше читайте в статті
"Гарнiй дiвцi гарно i в ганчiрцi "
на стор.4 – ред.).

У проекті закону до другого
читання були передбачені наступні витрати:
▶ Витрати на оборону - 165,3
млрд грн;
▶ Освіта - 219,1 млрд грн;
▶ Охорона здоров'я - 156,9
млрд грн
▶ Мінсоцполітики - 150,1 млрд
грн, у тому числі до Пенсійного фонду - 139,3 млрд грн
▶ Ремонт доріг - 46,7 млрд грн
(4 тис км нових доріг, 50 нових мостів);
▶ Аграрний сектор - 7,3 млрд
грн;
▶ Міністерство
внутрішніх
справ - майже 66 млрд грн;
▶ Служба безпеки України - 7
млрд 652 млн грн;
▶ Генпрокуратура - 6 млрд 769
млн грн;
▶ Головне управління розвідки Міноборони України - 2,5
млрд грн;
▶ Нацполіція - 24,5 млрд грн;
▶ Нацгвардія - 10,9 млрд грн;
▶ Служба зовнішньої розвідки
України - 1,8 млрд грн;
▶ Міністерство з питань тимчасово окупованих територій - 194 млн грн;
▶ Облаштування кордону - 500
млн грн;
▶ Держ МЧС - 11,2 млрд. грн;
▶ Верховний суд - 1,7 млрд грн;
▶ Конституційний суд - 182,3
млн грн
▶ На апарат Верховної Ради 1,7
млрд грн
▶ Держуправління справами
(ДУСя) - 2,4 млрд грн;
▶ Секретаріат Кабміну отримав
969,3 млн грн, а газета "Урядовий кур'єр" - 4,4 млн грн
▶ Державний комітет телебачення і радіомовлення - 1
млрд 76,4 млн грн;
▶ Міністерство культури - 6,4
млрд грн, зокрема на Держкіно - 520,7 млн грн;
▶ Український інститут національної пам'яті - 57,4 млн грн;
▶ Державне космічне агентство України - 3,2 млрд грн;
▶ Національна академія наук
України - 4,5 млрд грн.

КОМЕНТАРІ
Судячи з цифр бюджету, Україна в 2018
році все більш і більш перетворюватиметься на поліцейську державу, де щедро фінансуються силові структури, в
завдання яких входять захист влади від
невдоволеного населення, а саме ж населення приречене на виживання власними силами. Так, на десятки мільярдів
гривень збільшується фінансування силових структур, адміністративних органів влади, поліції, ГПУ, СБУ, прикордонників, розвідки. Збільшується фінансування
центральних органів влади - наприклад,
на утримання Кабінету Міністрів піде в 7
разів більше коштів, ніж в 2013-му, і на 2,3
млрд гривень більше, ніж в 2016 році.
У той же час експерти констатують, що
в проекті Держбюджа- 2018 не передбачено реального збільшення соціальних
виплат.
"Соціальні виплати збільшуються всього на 4% - хоча навіть офіційний рівень
інфляції, який закладає уряд до цього
бюджету, - 7%. Таким чином, скорочується фінансування найбільш соціально
вразливих верств населення,
знову страждають інваліди,
пенсіонери, матері-одинаки
і усі, хто потребує допомоги держави", - підкреслив
заступник голови політичної партії “Олександра
Мороза “За правду і справедливість” Василь Цушко.
Уряду потрібні гроші для війни, а їх не
можна дістати іншим чином, як відібравши їх у населення.
"У бюджеті різко збільшується фінансування силових структур, причому не
лише армії, але і правоохоронних органів. В той же час, практично не індексується фінансування соціальних програм.
Тобто це бюджет поліцейської держави,
де уся увага приділена спонсоруванню
силових структур, покликаних охороняти її від власних громадян… По цьому
бюджету можна зробити висновок, що
люди жити краще не будуть.
Можливо, стануть жити навіть гірше. При цьому війна
продовжиться. А невдоволені пригнічуватимуться
силовим шляхом", - відмітив економічний експерт
Всеволод Степанюк.

ГРОШІ

ЧОМУ ГРИВНЯ
ПРОДОВЖУЄ
ПАДАТИ

К

За матеріалами https://www.segodnya.ua
ерівник економічних програм Інституту суспільно-економічних досліджень
Ярослав Жалило дає прогноз відносно
курсу гривні.

"Зараз ми стикаємося вже з початком періоду передноворічних коливань гривні. Не думаю, що до кінця
року будуть якісь серйозні просідання української валюти. Передумов для цього немає. Але зміцнення я теж
не чекаю. Гривня дрейфуватиме десь у межах 27 грн/
дол. Можливо, трохи переступить за цю відмітку. Багато
що залежить від того, якою буде монетарна політика, як
Мінфін поводитиметься з бюджетними витратами у кінці
року", - говорить Жалило.
Серед причин нинішнього стану валюти Жалило називає адаптацію курсу до інфляції, погіршення торгового
балансу (експорт-імпорт) і психологічний чинник.
"Ми ще на початку року прогнозували, що девальваційний тренд може розпочатися з осені. Тому що
сформувалися ряд передумов для цього. По-перше, це
пов'язано із загальною зміною цін. В Україні цього року
активізувалися інфляційні процеси, і курс не може не
адаптуватися до інфляції, якщо не відбувається якихось
структурних змін, а їх не сталося. Друга передумова

- цей вплив сальдо зовнішньої торгівлі. У Україні активізувалося зростання імпорту як реакція на зростання
споживчого попиту і активний інвестиційний попит. Відповідно, це погіршило торговий баланс, і це погіршення
не було належним чином проіндексовано, тому що не
спостерігається прихід іноземних інвестицій", - відмітив
експерт.
Третій чинник, за його словами, - психологічний.
"Третій момент носить психологічний характер. У людей були досить високі девальваційні очікування, грунтовані на прискоренні інфляції. А потім ці очікування
були підкріплені, коли уряд оприлюднив проект бюджету на 2018 рік, озвучивши там курс 30 грн за долар", - відмітив Жалило.
Нагадаємо, в Мінфіні, і в НБУ запевняють - цей курс не
є прогнозом, тому слід сприймати його виключно як технічний показник, узятий для розрахунків заради створення "подушки безпеки". Але є, за словами експерта, і
зустрічні тренди:
"Коли настають періоди щоквартальної або щорічної
сплати податків - а це місяць у кінці кварталу, місяць на
початку року - зазвичай росте пропозиція на валютному
ринку, і це зміцнює гривню. У ці періоди суб'єкти економіки, які відкладали повернення валюти в країну, - тому
що чекали девальвації або з якихось інших міркувань вимушено конвертують валюту в гривню".
"Ми бачимо, що девальваційний тренд пішов з вересня. Потім, в другій половині жовтня - початку листопада, гривня почала зміцнюватися, що було пов'язано
з ввезенням валюти в країну. Зараз ця хвиля пройшла,
зате настають передноворічні очікування. Тому девальваційний тренд знову поновився", - пояснює Ярослав
Жалило.

У НАЦБАНКУ
ПІДРАХУВАЛИ

Ч

истий негативний ефект торгового балансу України від припинення торгівлі з неконтрольованими територіями (НКТ) на Донбасі оцінюється в
1,8 млрд доларів в 2017 році і 0,5 млрд доларів 2018
року.
Такі дані оприлюднив заступник глави Національного банку
України (НБУ) Олег Чурий. За даними НБУ, сприятливі умови торгівлі, а також рекордно високий урожай зернових в 2016-2017
роках дозволив частково компенсувати втрати від блокади для
торгового балансу країни.
За словами Чурия, в 2017-2019 роках дефіцит поточного року
залишиться на рівні 4 млрд доларів, поступово знижуючись до
3% ВВП в 2019 році. Замголови нацбанку додав, що активність іноземних інвесторів на сьогодні все ще стримується високими корупційними і юридичними ризиками.
Він також підкреслив важливість продовження співпраці з МВФ
і виконання своїх зобов'язань, оскільки в 2019-2020 роках Україну
чекають пікові виплати за зовнішнім боргом: якщо в поточному
році вони складають близько 3 млрд доларів, то в наступному близько 4,5 млрд доларів, а в 2019 наблизяться до 7 млрд доларів,
що призупинить зростання міжнародного резерву. Нагадаємо,
уряд України побудував госбюджет- 2017 на прогнозі зростання
ВВП 3% при інфляції 8,1%, тоді як Нацбанк України чекав збільшення ВВП на 2,8% при інфляції 9,1%. Із-за транспортної блокади НКТ
Нацбанк потім знизив свій прогноз зростання економіки до 1,9%,
а уряд - до 1,8%, погіршивши ще і прогноз інфляції до 11,2%.
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По оценкам специалистов, от депрессивных расстройств
страдает каждый третий (!) украинец.

РЕАЛІЇ

УКРАИНА:
Великая депрессия

Александр ПОЛУЯНОВ
охоже, что власти Украины нашли лекарство от высоких тарифов,
заоблачных цен на продукты и мизерных зарплат. Причем лекарство – в буквальном смысле: со следующего года украинцам предлагают бесплатно получать препараты от депрессии. Это будет происходить в рамках правительственной программы "Доступные лекарства",
которая сегодня распространяется только на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, больных бронхиальной астмой и людей с сахарным диабетом II типа.

П

ПИЛЮЛИ "СЧАСТЬЯ"
В разговорах "о жизни" - оценивая положение в стране и обществе - украинцы часто употребляют
простонародное словечко "дурдом".
При этом многие из нас даже не
представляют, насколько это определение близко к истине.
Как отметил заместитель министра здравоохранения Роман
Илык, на сегодняшний день в Украине около 30% людей сталкивались с серьезными психическими
расстройствами, при этом 75%
из них не обращаются к врачам
по тем или иным причинам. "Они
пытаются решить проблему самостоятельно, употребляя алкоголь,
наркотики. Поэтому мы считаем,
что эта проблема требует решения
на государственном уровне", — заявил Илык.
А по данным Министерства социальной политики, Украина занимает первое место по количеству
психических расстройств в Европе — почти 2 миллиона украинцев
ежегодно становятся пациентами
психиатрических больниц. Если
эту цифру сопоставить с заявлением Илыка (о том, что 75% больных
к психиатрам не обращаются), то
госпитализации в психбольницах
подлежат около 8 млн украинцев в
год. В целом же психические болезни занимают второе место среди
причин инвалидности в стране.
Судя по всему, серьезность положения начали осознавать и в
правительстве - поэтому в список
лекарств, входящих в программу
"Доступные лекарства", и решили
включить медикаменты для лечения депрессии и депрессивного
синдрома.
Согласно предварительным подсчетам специалистов, включение
в программу этих болезней обойдется бюджету приблизительно
в 300 млн грн. Напомним, что по
программе реимбурсации, которую
ввели в стране с 1 апреля 2017 года,
ряд пациентов при наличии рецепта от врача могут получать ле-

карства в аптеках либо бесплатно,
либо за небольшую доплату.

БЫТИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ
СОЗНАНИЕ

По словам специалистов, особенно сильно рост депрессивных
расстройств наблюдается в последние годы: по имеющимся оценкам,
от них страдает каждый третий (!)
украинец.
Согласно данным Всемирного
банка, проблемы с психическим
здоровьем в Украине тесно связаны с бедностью, безработицей и
ощущением опасности, что усиливаются в связи с последствиями военного конфликта в Донбассе.
В свою очередь социологи отмечают, что беспокойство, постоянный стресс и тревога стали образом жизни современного украинца,
а у общества в целом сохраняется
высокий уровень пессимизма и неопределенности.
Самым же главным страхом на
сегодняшний день у населения является бедность. Как говорят социологи, безработицы, роста цен,
невыплат зарплат современный
украинец сейчас боится больше,
чем внешней агрессии. По данным
опросов, половине украинских семей денег полностью хватает лишь
на еду.
Несмотря на победные реляции
властей, материальное положение большинства украинцев так
и остается "на уровне плинтуса".
Согласно недавно проведенным
опросам, почти 70% домохозяйств
заявили об ухудшении своего
благосостояния, а половина респондентов причислила себя к
категории бедняков. "Реформы не
привели к улучшению уровня жизни большинства украинцев. Они
остаются бедными, по сути, они
выживают", — заявил представитель Евросоюза на Украине Хьюг
Мингарелли. А в рейтинге, составленном специалистами швейцарского банка Credit Suisse, Украина
заняла последнее место в Европе

по уровню благосостояния населения.
"Рост депрессивных состояний
происходит во всем мире, но у нас
особенно. Причины могут быть самые разные: люди страдают от беспросветной бедности и кризиса,
лишаются работы, теряют жилье и
накопления, конфликтуют в семье
из-за материального неблагополучия. Люди панически боятся заболеть, потому что у них нет денег
на лечение, живут в состоянии постоянной тревоги за себя и своих
детей, не имеют ни малейшей уверенности в завтрашнем дне, и т.д.
Растет уровень взаимного недоверия (даже между самыми близкими людьми), страха и агрессии. В
результате, быстро увеличивается
количество людей, нуждающихся
в психологической и психиатрической помощи", - говорит врачпсихиатр Валерий Розенко.

ЧЕМ ТАК ЖИТЬ…
По сути, нынешняя власть системно и методично создает в Украине условия, несовместимые с нормальной жизнью для большинства
граждан. Последствия – закономерные и ожидаемые. С одной стороны
– это ускоренное вымирание (второе место в мире), обусловленное
резким снижением рождаемости и
рекордной смертностью населения.
С другой стороны – молодые и здоровые украинцы не выдерживают
той депрессивной социально-экономической и агрессивной политической среды, в которой они очутились, и массово бегут за рубеж. По
приблизительным оценкам, до 2014
года трудовых мигрантов насчитывалось около 5 миллионов, сейчас
эта цифра выросла примерно вдвое
– причем, многие из них назад возвращаться не собираются.
И если по данным официальной
статистики в Украине сегодня проживает 42,3 млн граждан (хотя
переписи населения не было уже
17 лет), то по расчетам Института
демографии Академии наук Украины, в лучшем случае наберется
не более 32 миллионов. И это еще
не предел: по данным известной
исследовательской компании TNS,
более 60% украинцев проявили
готовность уехать из собственной
страны.
Таковы истинные итоги правления евроаферистов, пришедших к
власти на крови Майдана.
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ДОНБАС:
ТОЧКИ ЗОРУ
Спецпредставник США з питань
України Курт Волкер вважає, що
гуманітарна ситуація на Донбасі виглядає найгіршим чином за
останні три роки. Про це він написав у своєму Twitter.
"Гуманітарна криза на сході України найважча за 3 роки і положення
погіршується. Росія може покласти цьому край, припинивши інтервенцію і підтримку так званих сепаратистів і зайнявшись виконанням Мінських
угод"., - відмітив він. Нагадаємо, що він також заявив в
інтерв'ю, що ситуація на Донбасі зайшла в глухий кут.
Кремль не бажає розширювати захоплену територію Донбасу, а хоче
її покинути на своїх умовах. Але
Україна повинна відстоювати свої
інтереси. Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій
і внутрішньо переміщених осіб
України Георгій Тука, пише Головред.
"Тут дуже тонка грань, і нам треба неухильно відстоювати інтереси держави", - відмітив Тука.
За його словами, президент Росії Володимир Путін
зараз намагається робити вигляд царя-миротворця,
тому Москва "почала на усіх майданчиках говорити
про міжнародні місії".
"В той же час, виходячи з прагматизму і розуміння,
що навіть маленький щур стає небезпечним, будучи
загнаним в кут, завдання наших міжнародних партнерів - знайти для Путіна вихід з Донбасу, але такий,
щоб він не втратив обличчя перед своїми виборцями",
- сказав Тука.
Колишній помічник держсекретаря
Дэвид Крамер вважає, що миротвора місія ООН на Донбасі навряд
чи буде реалізована через несерйозні позиції Росії. Про це він сказав в інтерв'ю " Сегодня".
"Фактично пропозиція Росії по
миротворцях навіть не стартова, це
несерйозний спосіб покласти край бойовим діям. Вона просто відокремить Донбас від іншої
частини України і нічого не принесе для відновлення
міжнародно-визнаного українсько-російського кордону", - сказав він.
"Тому у мене немає великих надій на миротворчу
місію на Донбасі - навряд чи це станеться", - робить
висновок Крамер.
На його думку, "найкращий спосіб - посилювати
санкції проти путінського режиму до тих пір, поки він
не почне поважати територіальну цілісність і суверенітет України і не виведе свої війська, і надати Україні
летальну зброю, щоб допомогти їй захистити себе".

УКРАЇНІ –
РЕКОМЕНДАЦІЙ
"ВЕНЕЦІАНКИ"

В

Європейському Союзі очікують, що Україна
повною мірою врахує рекомендації Венеціанської комісії стосовно закону про освіту.
Про це заявила речниця зовнішньополітичної
служби ЄС Майя Косьянчич у коментарі УНІАН.
"Рекомендації Венеціанської комісії повинні бути враховані повною мірою, як зобов'язалася Україна. Це повинно здійснюватися недискримінаційним шляхом, в діалозі
з національними меншинами та іншими зацікавленими
сторонами, для поступової реформи повинно бути надано
більше часу", - сказала Косьянчич.
Вона наголосила, що необхідно гарантувати "культурну
спадщину меншин та безперервність освіти мовами меншин у традиційних школах".
Речниця нагадала, що це питання широко обговорювалося на Раді асоціації Україна-ЄС 8 грудня. "Ми готові допомогти Україні в реалізації цих рекомендацій та в проведенні загальної реформи в галузі освіти", - додала Косьянчич.
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ГРОШІ

Прожитковий мінімум - це сумарна вартість усіх товарів і послуг,
які закладені в споживчому кошику (у розрахунку за місяць)

Гарнiй дiвцi
гарно i в ганчiрцi

Українцям обіцяють удвічі підвищити прожитковий мінімум
Олександр ПОЛУЯНОВ
Одним з найважливіших положень державного бюджету є розмір прожиткового мінімуму - від якого безпосередньо
залежить сума мінімальних зарплат і
пенсій, більшості соціальних виплат та
державної допомоги. Крім того, розмір
окладів, доплат, винагород, інших виплат працівникам бюджетної сфери, органів виконавчої влади та інших органів
встановлюватиметься в співвідношенні
до прожиткового мінімуму, а не мінімальної зарплати, як було раніше.

Я

к ми вже повідомляли, з 1 грудня згідно з положеннями закону про
держбюджет на 2017 рік, в Україні
збільшився прожитковий мінімум (ПМ).
Так, середній ПМ на одну людину з розрахунку на місяць виріс на 76 гривень і тепер
складає 1 700 грн.
Для різних соціальних категорії встановлені такі нормативи:
▶ для дітей у віці до 6 років - 1 492 грн (+66
грн);
▶ для дітей у віці від 6 до 18 років - 1 860
грн (+83 грн) ;
▶ для працездатних осіб - 1 762 грн (+78
грн);
▶ для осіб, що втратили працездатність, 1 373 грн (+61 грн).
Характерно, що відповідно до прийнятого Бюджету- 2018, усі ці цифри збережуться до 1 липня наступного року - і
лише потім передбачається зростання.
При цьому незалежні експерти неодноразово відмічали, що фактичний прожитковий мінімум в Україні складає як
мінімум 3,5-4 тисячі гривень - адже на
1500-1700 грн в місяць фізично неможливо забезпечити той об'єм товарів та послуг, які закладені в споживчому кошику.
Можливо, що вже дуже скоро цей жахливий розрив між реальним і "законним"
ПМ залишиться лише в страхітливих снах
- в парламенті зареєстрований проект постанови про зміну принципів формування
прожиткового мінімуму (текст документу
оприлюднений на сайті Верховної Ради).

Якщо цей проект буде проголосований, ють коригуванню набагато частіше, оскільто розмір ПМ в 2018 році виросте не на ки вони мають бути актуальними.
Втім, на практиці усе це ніколи не дотри10% (як передбачено законом про держбюджет), а удвічі. Відповідно, це спричи- мувалося: величина ПМ стабільно встановлювалася
"від
нить перегляд і усіх
ліхтаря"
(по
можлиінших
соціальних
Зараз, відповідно до
востях бюджету), а
стандартів. Нагадаєвстановлених Кабміном
склад споживчого
мо, що прожитковий
кошику вражав уяву
мінімум - це сумарна
нормами, в день українцеві
своєю жебрацькою
вартість усіх товарів і
належить з'їдати 5 грамів
убогістю і служив
послуг, які закладені
сала, 6,5 грамів рису, 3
об'єктом постійних
в споживчому кокепкувань.
шику (у розрахунку
грами гречки, 13,5 грамів
Наприклад, згідза місяць). Іншими
сметани, 18 грамів олії,
но зі встановленими
словами, в уряді спополовинку яйця, випити
Кабміном нормами,
чатку
визначають
в день українцеві насклад кошику, який
неповну склянку молока.
лежить з'їдати 5 граповинен дозволяти
Що ж до фруктів, чаю, солі,
мів сала, 6,5 грамів
людині більш-менш
рису, 3 грами гречки,
цукру і різних солодощів,
повноцінно харчу13,5 грамів сметани,
ватися,
купувати
то вони в споживчому
18 грамів олії, полонеобхідний одяг, докошику не вказані взагалі.
винку яйця, неповну
тримуватися гігієни,
склянку молока і так
лікуватися, і навіть
користуватися певним набором сервісних далі. Що ж до фруктів, чаю, солі, цукру і різпослуг. Потім усе це оцінюється в грошах них солодощів, то вони в кошику не вказані
- і отримана сума затверджується як про- взагалі. Не кажучи вже про каву, какао, спежитковий мінімум. При цьому сам список ції, мед, соки та інші "предмети розкоші". А
товарів і послуг належить оновлювати не основні продукти в раціоні - це хліб і карторідше за один раз в 5 років, а ціни підляга- пля - по 172 і 233 грами в день відповідно.

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Президент и Народный фронт хотели НАБУ
укротить, а в итоге укротили их самих
По материалам:
Денис РАФАЛЬСКИЙ ,
https://strana.ua
Власти так и не решились на
быструю смену руководства
антикоррупционных органов.
Верховная Рада не голосовала за проект закона №7362
"О внесении изменений в
некоторые законы Украины
относительно парламентского контроля", который давал
парламенту право увольнять
без проведения аудита руководство антикоррупционных
органов.

К

лючевую роль в отмене голосования сыграло серьезное
давление Запада. Однако лоббиста НАБУ народного депутата Егора Соболева ("Самопомощь") сняли
с должности главы парламентского
комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Это означает, что борьба властей с НАБУ будет продолжена, а
отказ от скандального законопроекта - лишь тактическое отступление от стратегической линии.
Последние дни ознаменовались
беспрецедентным столкновением
вокруг Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Пиком ожидалось голосование
за закон №7362 авторства председателей провластных фракций
"Блока Петра Порошенко" (БПП)
Артура Герасимова и "Народного
фронта" (НФ) Максима Бурбака.
Зарегистрированный 6 декабря,
документ из трех страниц вносит
изменения в закон о регламенте
Рады и законодательные акты профильных органов, которые позволяют парламенту по предложению не
менее 150 народных депутатов или
президента Украины, или Кабинета
министров высказать недоверие
директору Государственного бюро

расследований, руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директору
Национального антикоррупционного бюро, члену Национального
агентства по вопросам предотвращения, следствием чего является их
увольнение.
По информации издания, законопроект был фактически подготовлен в Администрации президента (АП).
"В редакции АП говорилось,
что руководителей и членов антикоррупционных органов можно
отзывать по инициативе одного
нардепа, которую должна поддержать Рада. НФ внес правку, чтобы
были подписи хотя бы 150 депутатов", - утверждает собеседник
в окружении лидера этой партии,
экс-премьер-министра Арсения
Яценюка.
По словам другого собеседника
в Народном фронте, первоначальный план был принять документ за
основу.
Однако от голосования в итоге отказались. Причина - прежде
всего серьезный нажим со стороны Запада, из-за которого явные и

Що ж до одягу, то наші улюблені жінки (згідно з переліком), впродовж 5 років
можуть обійтися всього однією дешевою
сукнею вітчизняного виробництва (брюки
не передбачені), трьома парами колготок
і одним бюстгальтером впродовж року
(до 18 років і вони не передбачені). Шапку
належить носити одну на чотири роки, домашні халат і тапочки, - на п'ять і три роки
відповідно. Також українським модницям
пропонується 10 років носити одно зимове
пальто, і 7 років одну куртку на синтепоні.
Як мовиться, "гарнiй дiвцi гарно i в ганчiрцi".
Перераховувати можна дуже довго,
але основна проблема прожиткового
мінімуму - навіть не в нормах продуктів
та послуг, а в цінах на них (вони можуть
бути п'ятирічної давності). Як мовиться в
пояснювальній записці до проекту постанови, підвищений на 10% прожитковий
мінімум, який повинен набути чинності
в 2018-му, вже зараз нижче реального
прожиткового мінімуму в 1,8 - 2,2 разу.
А якщо врахувати, що ціни продовжують
зростати, то до кінця 2017 року ця різниця збільшиться ще. Навіть за даними
Міністерства соціальної політики (явно
заниженими), у вересні 2017 року, з урахуванням актуальних тоді споживчих цін,
середній показник прожиткового мінімуму в Україні повинен був складати 2 980
грн 45 коп. А з урахуванням обов'язкових
платежів (у т. ч. за комунальні послуги) 3 418 грн 98 коп. Відповідно, прожиткові
мінімуми для окремих соціальних груп
за станом на осінь 2017 року мають бути
такими:
▶ для дітей до 6 років - 2845 грн 09 коп ;
▶ для дітей від 6 до 18 років - 3467,19 коп;
▶ для працездатних осіб - 3083,82 грн
(3830, 83 грн - з урахуванням суми
обов'язкових платежів);
▶ для непрацездатних осіб - 2514 грн 89 коп.
Якщо врахувати, що з травня по листопад 2017 року прожитковий мінімум був
встановлений на рівні 1624 грн, виходить,
"узаконений" і фактичний прожитковий
мінімум відрізняється більш ніж в 2 рази.
Залишається лише сподіватися, що Верховна Рада все-таки проголосує за проект
постанови про новий прожитковий мінімум, а Кабінет міністрів прислухається
до рекомендацій депутатів і перерахує
цей соціальний показник. Особливі надії
вселяє те, що цей проект постанови - це
не просто спроба чергового депутата нагадати про своє існування. Під законопроектом стоять підписи усіх без виключення
членів парламентського комітету з питань
соцполітики, зайнятості і пенсійного забезпечення.

тайные инициаторы законопроекта сдали назад.
Вероятно, давление осуществлялось с разных сторон как открыто - например, официальное
заявление главы Международного
валютного фонда Кристин Лагард
с призывом сохранить независимость НАБУ и САП, так и закулисно.
Так, источники издания в НФ,
близкие к руководству фракции
подтверждают, что лидер НФ Арсений Яценюк, влиятельный министр внутренних дел Арсен Аваков, который состоит в партии, и
спикер Андрей Парубий, избранный по ее списку, и ряд других ее
представителей встретились с послом США в Украине Марией Йованович. Тема встречи - ситуация с
антикоррупционными органами и
достройка их вертикали.
"Разговор шел вообще об антикоррупции, например, о перспективах антикоррупционного суда
в стране, плюс последние проблемы, которые возникли по вине
НАБУ. Насколько я знаю, настоятельных просьб насчет законопроекта Герасимова - Бурбака там не
звучало. Поэтому я думаю: была

еще одна встреча с Яценюком, после которой он изменил свою позицию", - говорит народный депутат от НФ, близкий к руководству
своей фракции.
По его словам, президент был
готов дойти до логического конца
с законопроектом - голосования в
сессионном зале.
"Мы хотели, чтобы закон прошел первое чтение и оставался
эдаким Дамокловым мечом прежде всего над НАБУ. Порошенко
выдержал давление Запада, хотя
ему звонили многие по этому поводу. Это Яценюк отошел в сторону", - утверждает собеседник.
В пользу этой версии говорит
заявление экс-премьера, появившееся на его странице в Фейсбуке.
В нем говорится о готовности НФ
безотлагательно проголосовать
за закон об антикоррупционных
судах и назначить через Раду аудитора НАБУ, причем НФ будет предлагать на ту должность Роберта
Сторча (американский юрист,
который победил в конкурсном
отборе на пост аудитора НАБУ ред.) "или других международно
признанных специалистов".
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Вакарчук – не підставний пішак Порошенка,
а цілком реальна фігура в грі, яку веде в Україні посольство США

ТОЧКА ЗОРУ

Чи буде в Україні
"співаючий президент"?
Святослав Вакарчук потрапив у трійку політичних лідерів країни

Олександр МИХАЙЛОВ
Україні чергова сенсація: в трійці
лідерів, що очолюють політичні
рейтинги, несподівано засвітився поет, музикант і фронтмен групи
"Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.
Правда, політтехнологи та експерти
вважають, що соціологічні дослідження були кимось грунтовно проплачені, а результати рейтингів - безбожно
сфальсифіковані, але диму без вогню
не буває. Що ж усе це може значити?

В

ВІД МУЗИКАНТА
ДО ПОЛІТИКА

Навряд чи варто особливо представляти Вакарчука - людина він дуже відома,
а його пісня "Я не здамся без бою" упродовж багатьох років тримається в топі
музичних радіостанцій. Навіть попри те,
що вона не про бої на Донбасі, а про любов.
Окрім шлягерів, лідер "Океана Ельзи"
відомий своїми непостійними політичними пристрастями. Все розпочалося з
того, що в 1999 році він публічно підтримував Леоніда Кучму, коли той йшов на
свій другий президентський термін. Під
час "помаранчевої революції" Вакарчук
вчасно зорієнтувався і перекинувся на
сторону Віктора Ющенка, за що в 2005му був відмічений званням заслуженого
артиста України. Трохи пізніше, в 2007му, на дострокових парламентських виборах пройшов у Верховну раду за списком пропрезидентської "Нашої України".
Не стільки як політик, а швидше як соліст
рок-групи - для залучення молодих виборців. У парламенті Вакарчук уславився
злісним прогульником, робив заяви, що
суперечать політиці своєї партії, а через
рік і зовсім за власним бажанням поклав
мандат на стіл.
Свій відхід з політики він пояснив так:
"Безперервні міжпартійні і внутрішньопартійні суперечки, якими переймаються ті, хто повинні вести Україну як сучасну державу вперед, деморалізували
суспільство усередині країни і підривають її авторитет ззовні".
Як бути в політиці без "партійних суперечок", Вакарчук тоді не пояснив, як і
не пояснив те, чому він "здався без бою".
Після цього Вакарчук зосередився на
активній концертній діяльності. Особли-

во досяг успіху в Росії, куди приїжджав
з декількома великими турами. Апогеєм гастролей по Росії повинен був стати концерт "Океану Ельзи" у Великому
Кремлівському палаці в листопаді-грудні
2013 року. Афіші були розклеєні по всій
Москві, проте шоу не відбулося - Вакарчук замість концертного залу в Кремлі
відправився на київський Майдан, де виступив на підтримку протестуючих.
З 2014 року у групи не було помітних
успіхів на музичному терені. Найбільше
досягнення фронтмена "Океану Ельзи"
за чотири роки - участь в телевізійному
конкурсі "Голос країни".
І ось в 2017-му Вакарчук став виступати
в якості одного з лідерів політичних рейтингів. Перша спроба підвести Вакарчука на політичній арені відбулася в травні
цього року. Тоді за спільною оцінкою "Социса" і " Рейтингу" він потрапив на третє
місце за популярністю серед політиків
країни. Але закінчилася історія скандально: представники "Социса" заявили, що
насправді за результатами дослідження
Вакарчук отримав удвічі менше відсотків
голосів опитаних, ніж було заявлено в
публікації підсумкового рейтингу.
Проте цього разу все пройшло чітко і
обійшлося без конфузу: в листопаді відразу чотири соціологічні компанії - Центр
соціальних і маркетингових досліджень
" Социс", Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), Соціологічна група
" Рейтинг" і Центр Разумкова - одночасно помістили музиканта на друге і третє
місце.

ДВІ ВЕРСІЇ
Якщо врахувати, що до початку виборчої кампанії залишається усе менше
часу, то такий розклад примушує замислитися: що ж усе це означає? Одні експерти стверджують, що політтехнологи
чинного президента Порошенка просто
призначили Вакарчука одним з технічних кандидатів - щоб він відтягнув на
себе частину голосів від інших реальних
кандидатів на вищу державну посаду і
тим самим дав можливість пройти Петру Олексійовичу. Мовляв, тому він так і
"злетів".
Ця версія виглядає цілком правдоподібно. Особливо якщо врахувати, що Порошенко сьогодні опинився приблизно

в такій же ситуації, як товариш Саахов
з комедії "Кавказька полонянка" ("Або я
веду її в загс, або вона мене веде в прокуратуру").
Так і Петро Олексійович. Або він стає
президентом України в другий раз, або
той, хто займе його крісло, відправить
Порошенка до прокуратури. Тому як одних тільки економічних гріхів на ньому і
його команді висить на декілька кримінальних статей і тюремних термінів. Що
ж до політичного курсу, то і тут у Порошенка суцільні провали. Суворо кажучи,
саме при ньому конфлікт на сході країни
перетворився на затяжну війну, що забрала вже більше 10 тисяч життів українців. Висновок напрошується сам собою:
для Петра Олексійовича другий президентський термін - єдина можливість
уникнути слідства і суду за економічні
злочини (включаючи зубожіння населення), а також трибуналу за гуманітарну
катастрофу.
Проте є й інші думки: Вакарчук - не
підставний пішак Порошенка, а цілком
реальна фігура в грі, яку веде в Україні
посольство США під керівництвом Держдепу. Про це, зокрема, говорять такі факти. Як повідомляють вітчизняні ЗМІ, ще в
2015 році Вакарчук був учасником всесвітньої стипендіальної програми Йельского університету Yale World Fellow 2015. За офіційною версією організаторів,
її мета - "побудова мережі нових світових
лідерів та розширення міжнародного
взаєморозуміння".
Більше того, зараз Вакарчук є слухачем в Центрі демократії, розвитку та верховенства закону при Стенфордському
університеті. А замість виступів на сцені
він тепер активно читає лекції в Київському держуніверситеті. Тому цілком може
бути, що США вирішили зробити ставку
не на другий термін президента Порошенка, а замінити його зручнішим і політично недосвідченим Вакарчуком. І не
виключено, що за допомогою дострокових президентських виборів.
Справа у тому, що у Вакарчука немає ні " Рошена", ні фінансових та інвестиційних компаній, через які він міг
би переганяти західні інвестиції, як це
робить нинішня команда при владі. У
лідера "Океана Ельзи" буде тільки те, що
дадуть йому США. Держдепу потрібний
повністю підконтрольний президент
- без амбіцій і політичної виверткості,
якими оволодів закоренілий олігарх Порошенко, що легко грає на протиріччях
як усередині самих Штатів, так і між
Америкою і ЄС.

ЦІНА РЕЙТИНГІВ
За експертними даними, вищезгадане
соціологічне опитування відразу чотирьох відомих компаній було дуже дорогим дослідженням, яке обійшовся замовникам (офіційно - доки невідомим) в
декілька сотень тисяч доларів. Відомий
політолог, керівник соціологічного центру " Софія" Андрій Єрмолаєв звертає
увагу на велетенську вибірку - 20 тисяч
респондентів, опитаних по методу "лицем до лиця". І це при стандартній нормі
в дві тисячі.
"Це дуже дороге дослідження, воно
свідчить про політичне замовлення, стверджує Єрмолаєв. - Крім того, украй
важливо, що не показали рівень недовіри до кандидатів. Мабуть, організатори
уникають демонструвати усі нюанси використаних методик формування анкети. Тому вони оголошують ті цифри, які
хочуть".

5

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

ЩО ПРИНЕСЕ
УКРАЇНІ НОВИЙ
ВИБОРЧИЙ КОДЕКС

7 листопада ц. р. Верховна Рада
України 226-ма голосами прийняла у першому читанні проект Виборчого кодексу (реєстраційний
№ 3112-1). В частині виборів народних депутатів проект передбачає
застосування пропорційної виборчої системи з «регіональними відкритими списками».

“Прихильники цієї системи вже назвали
рішення «революційним», «перемогою»,
«успіхом» тощо. Та чи так це насправді ?
Маємо сумнів. Точніше, навпаки – не маємо
сумніву, що у разі прийняття цього проекту
остаточно та застосування цього закону на
найближчих парламентських виборах країна отримає протилежний від очікуваного
результат. Замість «оновлення політичної
еліти» і «приходу у політику нових облич»
матимемо, скоріше всього, електоральнотехнологічний хаос і колапс впродовж дня
голосування і днів (або тижнів ?) встановлення результатів і підсумків голосування
з абсолютно недостовірним результатом
виборів”. – таку думку щодо проекту Виборчого кодексу висловили Олександр
МОРОЗ, Голова Верховної Ради України ІІго,V-го скликань та Олександр БАРАБАШ, віце-презедент Асоціації народних депутатів
України на сторінках газети Голос України.
Більш детально читайте на
http://www.golos.com.ua/article/296647

В МИНАГРОПРОДЕ
ПОДСЧИТАЛИ
ЦЕНУ ГЕКТАРА
ПОСЛЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ
РЕФОРМЫ
В случае проведения земельной реформы
цена за 1 гектар составила бы 50-60 тыс. грн.
Об этом в эфире «5 канала» заявил
первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим
Мартынюк.
«Если бы рынок начался, то цена 1 гектара колебалась бы в границах 50-60 тыс.
грн.», – сказал Мартынюк.
По его словам, цена на землю зависит от
плодородия и климатической зоны.
Комментарий:
То, что расчетная цена занижена примерно в 10 раз, значения не имеет. При
объявлении рынка она бы упала еще, имеющие возможность ее приобрести (5-10
«семей» из власти) скупили бы ее быстро.
На вторичном рынке они же получили бы
«свое», обогатившись сказочно, но Украина
полностью (и навсегда) утратила бы свое
основное богатство и надежду на сохранение субъектности как государство.
Ясно, что это не беспокоит алчных властителей. Их цель понятна.
Хотя есть в этой опасности нюанс, влияющий на геополитику (об Украине помолчим). Кто станет новым собственником
земли? Мировое правительство (МВФ – его
инструмент) может здорово «промахнуться», баланс интересов и возможностей
на карте мира приобретет неожиданные
очертания. Это отдельная тема, сложная
для наших властей, не способных думать о
перспективе.
Выход только один: возвращение земли в собственность государства путем ее
выкупа у «пайщиков». Затем использование
механизма аренды под контролем Земельного банка, а также утверждение права
аренды как предмета кредитного залога.
Проекты соответствующих законов мы
давно предложили властям. Но… два обстоятельства:
1) жадность, неуемная тяга к богатству;
2) указания с «отдела кадров».
Александр Мороз
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6 НАША ПОЧТА
Три роки, і що?
“За правду і справедливість”

Хіба українські реформи не є геноцидом?
рин ніж виборців, які потерпають
від нинішньої влади.
Хіба українські реформи не є
геноцидом? В часи радянського
минулого було в Україні 52 млн.
мешканців, а зараз – 42, без тих
хто від доброго життя виїхав за
кордон (від 7 до 10 млн. за різними оцінками). Ось тут би інституту національної пам’яті напрацювати пропозиції по зміні
ситуації, а не пропонувати зміни
свят радянської доби. Пан Вятрович вкотре повертається до
8 березня – Міжнародного дня
жінок, 1 травня, перенесення Дня
Перемоги з 9 травня на 8. І цю
пропозицію він намагається протягнути через Верховну Раду.
Враховуючи побажання галицького пана, депутати встановили неробочим днем 25
грудня (католицьке Різдво), а
вихідний день 2 травня скасовано. Перейменували 1 травня:
замість Міжнародного дня солідарності трудящих - на день
праці. Як тут не згадати вислів
А. Гітлера з приводу цього свята
в 1923 році: «1 травня може бути
в житті народу лише уславленням національної творчої волі в
противагу до інтернаціональної
ідеї розкладу та звільнення національного духу і господарського
порядку від інтернаціональної
зради. Це кінець кінцем є питання одужання народів». Хіба не по
фюреру працює пан Вятрович та
його сподвижники? Їх «новації»
з приводу зміни відповідних дат
пояснюються дуже просто – ненавистю до всього радянського.
Його послужний список можна
було б закінчити цитатою Вікіпедії: «Деякі історики критикують
праці В. Вятровича, звинувачуючи його у політичній заангажованості та намаганні заперечувати
злочини ОУН-УПА, при цьому
звинувачують автора у використанні риторики та ігноруванні
фактів.» Нинішня ситуація доводить, критика справедлива.
Історію потрібно вивчати, а не
переписувати її за бажаннями
окремих заангажованих осіб.
З політичними реформами
депутати «розібрались». А що ж
робити з економікою?
Зрозуміло, що економічне
«зростання» можливе в разі коли
Уряд та Верховна Рада спільно
будуть займатись створенням
робочих місць. Нажаль, цього
в програмі ВР не передбачено.

Геннадій САВОСІН
Головний Урок, який виносять
люди з історії в тому, що вони не
виносять з неї жодних уроків.
Г. Гегель
В засобах масової інформації і по телебаченню розгорнулась «широка» інформаційна
діяльність по висвітленню роботи Верховної Ради VIIІ скликання. В листопаді виповнилося три роки з того часу, як ця
рада «зайняла» приміщення
під куполом. Були зльоти та
падіння, були певні сподівання на коаліцію, що створилась
доволі швидко, були…
І все ж, перед останньою
відпусткою Верховної Ради
люди оцінювали її діяльність
негативно. До того ж з шести
народних депутатів була знята недоторканість. Причини
відомі – представлення генеральної прокуратури. Все доводило припущення окремих
політологів: грядуть дострокові парламентські вибори.
Тим більше, що в ЗМІ стали
частіше нагадувати про це.

І

тим не менше, депутати від
коаліції постійно, надуваючи
писок, хизуються своєю діяльністю, яку вони називають не
інакше як найкращою.
Ось почалось! Лише за місяць
депутати спромоглись прийняти судову, медичну реформи, не
забули і про пенсійну. Про освітянську взагалі треба мовити
особливо.
У пересічних громадян, уважно слідкуючих за цим процесом,
виникали питання, як можна за
декілька днів розглянути проекти реформ, що містять в собі від
4 до 9 тис. поправок. Можливо,
все можливо! І тим не менше,
коли за ці поправки голосують
від 30 до 100 депутатів, в такому
разі хочеться наголосити цим
законотворцям, а навіщо ви їх
вигадували? Звідси і якість прийнятих документів.
Минулий після літньої депутатської відпустки період став
предметом хизування влади і

народних депутатів, своєю «діяльністю».
Правда прискорювачем цього
процесу став опальний грузинський громадянин, колишній
громадянин України, М. Саакашвілі, який спромігся «створити»
Майдан-3 з відповідними вимогами до Верховної Ради. Ось так,
людина без паспорта і громадянства керує політичними процесами в Україні. Хоча тут нічого
дивного немає, такий досвід у
нас зберігся з майдану 2 і добродійка Нулад з її печивом стала
майже його символом.
Прем’єр Гройсман після кожного голосування за відповідну
реформу радів ніби депутати робили велику справу. А депутати,
за інформацією певних кіл, підраховували свої статки за голосування.
У підсумку – країна, її люди
отримали до сторіччя Великої
Жовтневої революції похорони
соціальної держави. Дуже задоволеною виглядала У. Супрун. А П.
Порошенко висвітив у Фейсбуці:
«Дано старт медичної реформи,
Верховна Рада зробила ще один
важливий крок…» Хоча треба до
цього тексту додати: «…медичної
реформи, яка грубо порушила
норми тої самої Конституції».
Як бачимо, нинішня влада виконує свою ідею: сильних – у
раби, слабких – у труни. Спочатку вони руйнували пам’ятники В.
І. Леніну, а тепер руйнують все

що пов’язано із соціалізмом: безоплатну освіту і медицину. І все
це робиться під гаслами недолугої освіти і медицини радянської
доби. Хоча ніхто не згадує 26 років руйнації і грабунку.
Ольга Богомолець, народний
депутат України, каже: «Люди
у яких немає коштів – ні на медикаменти, ні на анестезіолога,
- вони помирають дома.» Лікарі теж потерпають від реформ:
зарплати немає, іде бездумна
реструктуризація системи, окремі спеціалісти стають непотрібними.
І недарма лікарі повинні були
вийти на вулиці, бо таке відношення до них змушує не тільки
протестувати, а й покидати країну (понад 60 тис. лікарів працюють за кордоном).
До речі, і освітянська та медична реформи прийняті у невідповідності з Конституцією України.
Чомусь і тут депутати виявляють
свою необізнаність, в той час,
коли пан Парубій хизується кількістю прийнятих законопроектів,
які з’явились з конопель, що ще
раз доводить некомпетентність
депутатів Верховної Ради VIII
скликання.
Неодноразово в ЗМІ лунали
заклики до покращення діяльності ВР, однак крім політичних
законопроектів, нинішня Рада не
спромоглась розглянути економічні реформи. Напевно краще
розглядати питання захисту тва-

Більше того, відсутність кадрів
на відповідних посадах. Багато
посад залишається значний час
без очільників, зокрема відсутній Голова національного банку
і це в державі, що намагається
досягти фінансової стабілізації.
Центральна виборча комісія вже
довгий час є незаконною.
Все це має місце тому, що Рада
так і не спромоглась створити
засади зовнішньої і внутрішньої
політики.
Тому дуже часто потрапляють
до розгляду законопроекти, що
не мають жодного впливу на
розвиток держави. Більше того, і
Рада не законна - коаліції немає.
А Президент і Голова Верховної
Ради роблять вигляд що нічого
не відбувається.
Все було б нічого, якби не посварились народнофронтівці та
блок Петра Порошенка. Звідси і
ситуація, що складається у Верховній Раді. Відчувається, колеги
А. Яценюка у парламенті готуються до виборів, а тому все, що
приймається позитивно, вони
вустами М. Бурмаки доводять
свою причетність (реформи, премія, безвіз і т.д.). Хоча і Порошенко та його команда не залишаються осторонь.
Вперше за три роки Народний
Фронт провів з’їзд своєї політичної сили, на якому вони підвели
підсумки своєї «вдалої» роботи.
У виступах на ньому наголошувалось про вірність курсу, який
був заданий урядом Яценюка.
Однак ніхто не аналізував
чому А. Яценюк був зміщений
«під фанфари» з посади. Сьогодні все нібито не пам’ятається.
Ще одна цікава ситуація – намагання Яценюка та Ко залучити до
своїх лав Гройсмана, який нібито
проводить реформи, розпочаті паном Арсенієм. «Науковий» підхід ?
Дії команди Яценюка зрозумілі
– дуже хочеться залишитись при
владі і зайняти посаду на Банковій, тому вони і позиціонують в
парламенті силу, на якій базується діяльність Верховної Ради. Насправді, маючи низький рейтинг,
але надуваючи писок, фракція
Народного Фронту намагається
посилити свій вплив в парламенті, а відтак і змінити свій рейтинг
серед виборців. Недарма останнім часом після закордонних
вояжів активізував діяльність
А. Яценюк. Невже їм в черговий
раз вдасться надурити народ?

УКРАЇНСЬКА ПРЕМ’ЄР - ЛІГА

ФУТБОЛ: ЗИМОВІ КАНІКУЛИ

Завершилась перша частина чемпіоната Української Прем’єр - ліги
Матчами 19 туру була поставлена крапка в літньо-осінній частині сезону. "Зимовим чемпіоном"
дивізіону став донецький "Шахтар", який другу
частину чемпіонату почне з триочковою перевагою над київським "Динамо". Обидва клуби, якщо
збережуть за собою поточні місця, в новому сезоні стартуватимуть в Лізі чемпіонів. Трійку лідерів
замикає "Ворскла". Два інших "єврокубкових" місця займають "Зоря" і "Верес".

В

зоні плей-офф, яка по закінченню чемпіонату проведе стикові матчі з клубами Першої ліги за місце в
УПЛ, йдуть "Чорноморець" і "Карпати". "Сталь" посідає
останню сходинку у таблиці - єдине місце, яке загрожує прями вильотом цього сезону.
Нагадаємо, що поки залишається не зіграним другий тайм
матчу "Карпати" - "Олімпік", доля якого стане відома пізніше.
Поновиться чемпіонат 17 лютого 2018 року. Протягом
останнього місяця зими, а також на перших вихідних березня команди проведуть три тури, що залишилися на першому
етапі чемпіонату, після чого будуть поділені на дві шістки.

НАРАЗІ ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ МАЄ ТАКИЙ ВИГЛЯД:
В

Н

П

1 Шахтар Донецьк

Команда

19 13

І

3

3

38-18 +20 42

М

РМ

О

ПС*
1

2 Динамо Київ

19 11

6

2

37-12 +25 39

2

3 Ворскла Полтава

19

9

4

6

25-18 +7

31

6

4 Зоря Луганськ

19

6

9

4

31-25 +6

27

3

5 Верес Рівне

19

5

11

3

22-15 +7

26 дебют

6 ФК Маріуполь

19

7

5

7

23-26

-3

26 дебют

7 Олімпік Донецьк

18

6

7

5

21-22

-1

25

5

8 ФК Олександрія

19

3

10

6

18-21

-3

19

4

9 Зірка Кропивницький 19

4

6

9

13-23 -10

18

8

10 Чорноморець Одеса

19

3

8

8

15-29 -14

17

7

11 Карпати Львів

18

2

9

7

11-29 -18

15

11

12 Сталь Кам'янське

19

2

6

11 13-29 -16

12

9

*Прим. Остання колонка - проміжне "зимове" місце в минулого сезону

Найкращим гравцем України 2017-го року став півзахисник
команди “Шахтар” Донецьк Марлос. Гравець був обраний за
підсумком голосування 49 професійних клубів України.
У поточному сезоні Марлос провів у футболці гірників 25
поєдинків у всіх турнірах. Півзахиснику вдалося відзначитися
11-ма голами і 6-ма гольовими передачами.
Також в 2017-му році Марлос прийняв українське громадянство.
У швейцарському Ньоні 11 грудня відбулася церемонія жеребкування 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів. У числі 16 кращих команд
Європи присутній донецький "Шахтар", який зустрінеться з
представником вічного міста італійською “Ромою”.
Поєдинки заплановані на 13/14 і 20/21 лютого (перші зустрічі), та 6/7 і 13/14 березня (матчі-відповіді). Першу гру гірники
проведуть удома.
Фінал Ліги Чемпіонів у сезоні 2017/2018 відбудеться в Києві на
НСК "Олімпійський" 26 травня.
Переможець своєї підгрупи у Лізі Європи київське "Динамо" в
1/16 фіналу турніру зустрінеться з АЕК Афіни. Поєдинки відбудуться 15 і 22 лютого. Перший матч - в Греції. Нагадаємо, що
фінальний матч Ліги Європи 2018 року прийме Ліон.
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ДОМАШНІЙ КЛУБ

Нужно учиться справляться со стрессом
ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ

ВКУСНО!

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТРЕССА

Н

носом, под нижней губой и в центре
ладони.
▶ Сбросить нервное напряжение и
вызвать прилив энергии можно, если
просто сильно потереть ладони, чтобы
они стали горячими, или как следует
растереть уши.
▶ Заедать стресс – неплохой способ
от него избавиться. Для этого прекрасно подходят ломтик шоколада, мороженое или банан. А вообще для нервной системы крайне полезна жирная
морская рыба, содержащая кислоты
омега-3.
▶ Чтобы быстро прийти в форму,
особенно после пережитого на работе
стресса, выпейте чашку чая с гибискусом.
▶ Вода – прекрасный способ для релаксации, особенно ванна с эфирными
маслами лаванды, апельсина, бергамота, мяты и пр. Или можно принять
душ, его массажный эффект хорошо

ужно учиться справляться со
стрессом, и в этом помогут
определенные действия чисто
физического характера. Но вначале
– небольшой совет из области психологии: представьте себе, что вы
вспоминаете об этой ситуации через
год. За это время все так или иначе
утрясется, и то, что сейчас кажется
вам катастрофой, будет восприниматься просто как неприятность.
Ну, а теперь – что стоит сделать,
чтобы снять стресс:
▶ Возьмите щетку для волос
или гребень (лучше деревянный) и
расчесывайте волосы минут 10-15,
слегка надавливая на кожу головы.
Такой массаж улучшит кровообращение, а значит, и кровоснабжение мозга,
успокоит и приведет мысли в порядок.
▶ Прилив энергии вызовет массаж
активных точек между бровями, под

сказывается на самочувствии, а вода
смоет негативные эмоции.
▶ Если состояние стресса возникло
на работе, снять его можно с помощью
простых физических действий: быстро
пройтись по лестнице в течение пары
минут или энергично сделать несколько несложных упражнений (вращения
и махи руками, сгибание/разгибание
ног и махи ногами).
▶ Хороший способ снять негативные
эмоции – заняться уборкой, неважно, дома или на работе. Физические
движения помогают сбросить напряжение, а порядок, который вы навели
дома или разобрали полки и ящики на
работе, вы на подсознательном уровне
привносите и в свою жизнь.
▶ Даже если вы не являетесь поклонником фэн шуй, последуйте совету восточных мудрецов: переставьте в
доме 27 предметов, чтобы благотворная энергия Ци могла беспрепятственно передвигаться по вашему жилищу.
Если вы вернулись домой, все еще
испытывая стресс, займитесь после
хорошего ужина и ванны/душа тем, что
психологи считают прекрасным средством релаксации: собирайте пазлы
или раскрашивайте картинки. А если вы
при этом включите любимую музыку и
будете держать под рукой аромалампу
или хотя бы ватку, смоченную несколькими каплями любимого эфирного масла или духов, то расслабление будет
еще более полным.
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35 36
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27

По вертикали:
1. «Гвоздь» узбекского стола. 2. Слово, которого боятся все
банкиры. 4. Штурмовая работа «за просто так». 5. Вотчина аксакалов. 6. Ситуация, в которой футболисты пытаются найти мяч на
трибунах. 7. Судорожное сокращение диафрагмы после еды всухомятку. 8. «Хриплое» имя. 9. Ни к нему, ни к городу. 10. Изобретение свирели приписывается этому греческому богу. 12. «Лисица» среди мстителей. 13. Кусок подводной лодки. 15. Важнейшее
действие, имеющее широчайший диапазон, от театрального до
полового. 16. Трехэтажные выражения. 17. Расположение дна
бутылки относительно горлышка. 19. Прибор, позволяющий проникнуть в интимную жизнь микробов. 20. Теща Тутанхамона. 24.
«Крымский» псевдоним «Запорожца». 25. Открытие, совершенное с помощью фомки. 26. Герой с хилой пяткой. 27. Продукция
телевизионного мыловарения. 33. Специалист по всем нашим
внутренностям. 34. И место стоянки, и острая шутка. 36. Простейшее средство возвыситься. 37. Место встреч и расставаний.
38. «Обозрение» у врача. 39. Поэт, просивший у Джима лапу. 41.
Ажиотаж вокруг наживки. 42. Мультипликационная Ворона, сказав это слово, превратила Котенка с улицы Лизюкова в Бегемота.

34

37

38

39

40

41

42

44

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
3. Катапультирование. 10. Пострел. 11. Вздох. 14. Теорема. 18. Непал. 19. Матроскин. 21. Апорт.
22. Кит. 23. Зет. 25. Водка. 28. Надрез. 29. Хмелек. 30. Кресло. 31. Летчик. 32. Марпл. 35. Яков.
38. Отел. 40. Апокалипсис. 41. Железнодорожник. 43. Дракула. 44. Проныра.

43

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
3. Аварийная «стрельба» пилотом. 10. «Наш ... везде поспел».
11. Реакция легких на нелегкую жизнь. 14. Пифагор придумал, а
мы – доказывай! 18. Страна снежного человека. 19. «Кошачья»
роль Олега Табакова. 21. «Ищи» – «шерш», «стой» - «тубо», а как
будет «принеси»? 22. Млекопитающее, которое умеет делать фонтан. 23. «Молния» из латиницы. 25. Жидкая, но крепкая. 28. Борозда от скальпеля. 29. Легкое опьянение (разг.). 30. Стул-театрал.
31. Девушки у него на втором плане. 32. Старая дева леди Джейн,
отличавшаяся далеко не женской логикой. 35. Коммунист Свердлов. 38. Роды у Буренки. 40. Самый пессимистический прогноз
для человечества. 41. «Путевый» работник. 43. Титулованный
кровопийца. 44. Ловкач, умеющий в любом заборе найти лазейку.

По вертикали:
1. Плов. 2. Крах. 4. Аврал. 5. Аул. 6. Аут. 7. Икота. 8. Осип. 9. Село. 10. Пан. 12. Зорро. 13. Отсек.
15. Акт. 16. Мат. 17. Низ. 19. Микроскоп. 20. Нефертити. 24. Таврия. 25. Взлом. 26. Ахилл. 27. Сериал.
33. Анатом. 34. Прикол. 36. Каблук. 37. Вокзал. 38. Осмотр. 39. Есенин. 41. Жор. 42. Кар.

НА ЗАМЕТКУ

МИНЕРАЛКА ОТ ПЯТЕН НА МЕБЕЛИ
Всегда вывожу пятна с мягкой
мебели с помощью минералки! Это
просто невероятно!
Очень часто мы сталкиваемся с
проблемой, что ребенок или же мы
сами случайно пролили на диван или
в машине на сидение чай, кофе или
что-то другое, что оставляет следы
или пятна.

Ч

то же делать? Многие рекомендуют позвать на помощь людей
которые занимаются этими проблемами, чтобы они сделали полную
химчистку дивана, кровати или кресла. Если это машина, то самым легким
способом является — отвезти машину
на мойку и там с химией они отчистят

салон. Но это стоит больших денег. Как
говорится: «Зачем платить больше»?
Что же делать?
Сегодня, наша редакция подготовила
для вас отличный метод, который поможет вам справиться с этой проблемой. Неужели можно самому вывести
пятна? Вы не поверите — но да, это возможно! И в этом вам поможет обычная
минералка!
Да, да вам не послышалось. Обычная
минеральная вода, которую вы можете купить в магазине. Возможно, вы
удивитесь, подумаете, что это какойто бред. Но нет! отмыть сложные пятна с поверхности мягкой мебели или
очистить салон авто можно с помощью

обычной минералки! Пятна действительно исчезают! Натуральная химия
— делаем своими руками!
И вот что для этого нужно:
1. Жидкое мыло (1 чашка)
2. Уксус (1 чашка)
3. Минеральная вода (1 чашка)
4.Бутылка с распылителем
5.Щетка
Перемешиваем все ингредиенты в
бутылке. Наносим готовый состав на
поверхность с пятнами и оставляем на
5-10 минут. После, берем обычную щетку для чистки и трём то место где были
пятна. Делаем это круговыми движениями. Затем смываем теплой водой!
Что самое интересное, что это средство не вызывает аллергию.
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НОВОГОДНИЕ
РЕЦЕПТЫ

Приближается Новый 2018 год, который
мы будем жить под покровительством
Желтой Земляной Собаки.
Наша страничка “Домашний клуб” предлагает оригинальные рецепты, порадующие своим вкусом вас и ваших гостей и
обязательно понравятся.
Ну какой новогодний стол без салатов!
А Вы такие готовили?

САЛАТ "ХОЗЯЙКА НОВОГО ГОДА"
Ингредиенты
Селедка – 1,5 – 2 шт, Картофель отварной – 2
шт, Морковь отварная – 2 шт , Морковь свежая –
1 шт, Свекла – 1 шт, Яйца вареные – 3 шт, Лук – 1
шт, Икра сельди – 1 баночка , Соль, майонез – по
вкусу
Приготовление:
Селедку очистить от кожи и костей и порезать мелкими кубиками. Картофель потереть на
терке. Добавить порезанный мелкими кубиками
лук. Смешать сельдь с картошкой и заправить
небольшим количеством майонеза. На мелкой
терке потереть сырую и вареную морковь, все
в отдельные тарелки. Также потереть желтки и
белки от яиц, также в отдельные тарелки. Вареную морковь сразу же заправить майонезом по
вкусу. И в конце потереть свеклу. Ее также сразу
же заправить майонезом. Так будет легче формировать слои. Приготовить икру сельди.
Теперь все, что мы приготовили нам надо собрать в одно целое Первым слоем выкладываем свеклу, задаем при ее помощи примерную
нужную форму. Вторым слоем - картофель с селедкой. Следующим слоем из вареной моркови
выравнять все неровности и бугорки, которые
образовались из–за картошки. На этом слое начинаем оформлять будущую шкурку. Тертый белок раскладываем в те места, где останется белый цвет. Остальные места заполнить желтками.
На желтки выложить икру. А сверху оформить
тертой свежей морковью. Из маслин сделать глаза и нос. Из свежего огурца – ошейник. Блюдо
украсить нарезанными огурцами и помидорами.
Разложить оливки. И посыпать порезанным зеленым луком. Вот такая собачка у нас получилась.
Довольно симпатичная, и видно, что добрая. А
это главное. Если на столе будет красоваться добрая Хозяйка Года, то и весь Год будет добрым.

САЛАТ "ГРИБНАЯ ПОЛЯНА"
Ингредиенты
Грибы маринованные – 200 г, Куриное филе –
250 г, Сыр – 100 г, Яйца – 3 шт, Огурцы маринованные – 3 шт, Морковь отваренная – 1 шт (крупная),
Картофель отваренный – 2 шт. (крупные), Зелень
(укроп, петрушка, зеленый лук), Майонез
Приготовление:
Форму для салата выстилаем пищевой пленкой и смазываем ее маслом. Выкладываем ингредиенты слоями: шампиньоны (шляпками вниз),
мелко нарезанная зелень, отварное куриное
мясо, смазать майонезом, сыр натертый на крупной терке, смазать майонезом, мелко нарезанные яйца, смазать майонезом, маринованные
огурцы, нарезанные кубиком, отваренная морковь, натертая на терке, смазать майонезом, отваренный картофель, натертый на крупной терке, смазать майонез.
Придавить все слои салата и закрыть их концами пленки, которую выкладывали в салатник. Отправляем салат в холодильник настояться. Перед
подачей, переворачиваем салат.
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Осознание того, что мы не одиноки во Вселенной,
может весьма негативно сказаться на нашем будущем?

Х-ФАЙЛИ

обственно, это и стало впослед- пример, информатика: на исследование
ствии называться «парадоксом гипотетических квантовых компьютеров
Ферми». На момент его формули- (к которым ещё даже не сделан матемаровки (1950 г) человечество ещё не име- тический аппарат) тратятся миллиардные
ло достаточно совершенных средств ис- гранты, хотя, до результатов не просто даследования Вселенной, и, казалось, что леко, а вообще неизвестно, будут ли они…
со временем, этот парадокс разрешится И так далее. Существует масса научных
либо в пользу версии, что инопланетяне направлений, в которых проводится мнотаки существуют, либо наоборот, что мы, жество исследований, даже несмотря на
разумные существа, являемся единствен- их бесперспективность. И только в вопросах поиска контактов с другими разным в своём роде, творением природы.
Однако, развитие человеческих средств умными существами все инициативы, что
познания, наоборот, ещё больше углуби- называется, рубятся на корню.
Можно, конечно, возразить, что созло и обострило условия парадокса. Оказалось, что потенциальных возможностей даны программы по поиску внеземных
для существования внеземных цивилизаций не просто
много, а бесконечно много.
Например, телескоп «Кеплер» исследуя всего лишь
четверть процента площади
небесной сферы, обнаружил
более 1000 планет у ближайших звёзд и около 4000
кандидатов в планеты. Даже
если предположить, что обитаема одна планета из 1000,
то число разумных цивилизаций в Галактике исчисляется десятками тысяч! Однако,
мы до сих пор не имеем никаких прямых доказательств
ни существования инопланеЭнрико Ферми, известній физик 20 века, был один из
тян, ни их любых следов.
немногих, добившихся успехов как в теоретической,
Но и это ещё не всё. Самое так и в практической области. Цепная реакция, бетаудивительное в истории с распад, первый в мире ядерный реактор – вот дале«Кеплером» то, что его прак- ко не полный список дел, которые были им не только
тические результаты, полу- обоснованы, но и воплощены в жизнь.
ченные около10 лет назад,
Кроме того, Ферми был интересен тем, что постоянбыли теоретически предска- но генерировал новые идеи в самых разнообразных
заны американским астрономом Дрейком в середине
прошлого века. Это уникальный случай в истории астрофизики, когда теория, построенная на чистой теории
вероятности с множеством
допущений,
практически
полностью подтвердилась.
Что же получается в итоге?
С одной стороны, мы имеем
всё больше доказательств
того, что другие цивилизации должны быть, но с другой стороны, как бы мы не
пытались найти конкретные
доказательства их существования, аргументы против
него всё более и более категоричны.
У многих даже складывается впечатление, что кто-то
мешает землянам увидеть
«братьев по разуму». И, надо
сказать, это впечатление
имеет под собой определенное основание. Дело в том,
что современная наука, как
только сталкивается с какимто новым явлением, зачастую
очень уж скептически относится к любым альтернативным трактовкам этого самого
явления. И в этом, собственно, нет ничего цивилизаций SETI и им подобные, что наплохого, поскольку научный метод и осно- блюдения ведутся и так далее. Но, ведь
ван на критическом мышлении и довольно это всё средства пассивного наблюдения,
большом количестве скепсиса. Однако, в а чтобы нас заметили, надо как-то самим
том, что касается исследований космоса проявлять активность… Человечество же
и внеземной жизни, этот подход имеет со- дальше десятка «посланий инопланетянам» при помощи радиотелескопов, да
всем уж экстремальный характер.
Рассмотрим современную физику. В двух «Вояджеров», запущенных за преденовейшем веянии последнего столетия лы Солнечной системы, пока ещё никак
– теории струн, рассматриваются целых себя не «обозначило».
Есть ещё одна интересная тенденция.
5 гипотез, полностью противоречащих
друг другу, однако их положения с жаром Как только где-то появляется более-меобсуждаются и, что особенно важно, эти нее «острая» информация о каких-то
исследования спонсируются. Или, на- сверхъестественных явлениях, сразу же

фактов, преданных широкой гласности,
говорит, что предназначение этих объектов вовсе не военное, а их мнимая «секретность» — это просто способ отвлечь
внимание и отбить охоту у любопытных
задавать слишком много вопросов.
Если же рассматривать хронологию
возникновения подобного рода запретов
и странных обстоятельств, то картина получается совсем уж занимательная: практически все подобные ограничения были
введены относительно недавно, не более
15 лет назад. В 2006 году были частично
засекречены данные по полётам Хаббла,
в 2008 году – данные о всех «странных»
явлениях, зафиксированных
американскими лётчиками в
атмосфере, в 2007 году – об
итогах практически всех полётов миссий Аполлон.
Кстати, об Аполлоне. В
2006 году НАСА заявило о
пропаже 700 (семи сотен!)
коробок с видео и фотоматериалами,
отснятыми
астронавтами возле Луны и
непосредственно на её поверхности. Причём, никаких
убедительных аргументов,
почему пропали записи, одПо материалам http://tainy.net нозначно являющиеся достоянием всего человечества,
областях, зачастую весьма далёких от его стихии НАСА не смогло ответить,
– ядерной физики. Однажды, беседуя со своим кол- сказав лишь, что «хранили
легой, Эдвардом Теллером, Ферми обратил его вни- не мы, а центр Готарда – вот
мание на то, что существует множество косвенных до- с них и спрашивайте».
Что же произошло в мире?
казательств и аргументов существования внеземных
цивилизация, однако, нет ни одного мало-мальски до- Почему как учёные, так и политики и госчиновники так
стоверного следа их присутствия.
обеспокоились вопросами,
до которых, по большому
счёту, раньше и дела никому
особо не было?
А произошло вот что. В
2002 году Брюс Кемпбелл и
Стив Янг впервые в истории
человечества получили доказательства существования планет вне Солнечной
системы. Затем, в течение
буквально четырёх лет было
подтверждены факты наличия почти трёх десятков таких планет. Ну а потом уже
появился «Кеплер», окончательно доказавший правоту
Дрейка по поводу количества планет в звёздных системах.
И совсем недавно, в апреле 2017 года, бывший глава
НАСА Чарлз Болден рассказал о том, что уже давно
правительства многих стран
знают о существовании
инопланетян. А все усилия,
направленные на засекречивание «неудобной» информации – это всего лишь
попытка как можно дольше
оставлять этот факт в секрете, поскольку осознание
того, что мы не одиноки во
лее высокие характеристики. Министер- Вселенной, может весьма негативно скаство обороны сразу же заявило, что это заться на нашем будущем…
Учитывая всё вышеизложенное, можспутники, которые следят за всяким подозрительными действиями различных но смело сказать, что парадокс Ферми,
террористических группировок. Однако, когда-то шутливо им высказанный, разэто объяснение кажется маловероятным, решен в пользу сторонников внеземной
поскольку проводить наблюдения с теле- жизни. И хотя прямых доказательств поскопа такой конструкции за поверхно- прежнему нет, слишком уж много совпадений указывает на то, что мы не одни.
стью Земли, мягко говоря, неудобно.
И так далее и тому подобное. У всех Совсем скоро, возможно, в ближайшее
продвинутых государств существует мас- столетие, мы сможем если не выйти на
са загадочной техники, имеющей якобы контакт с другими формами жизни, то,
«военное» назначение и потому засекре- по крайней мере, достоверно убедимся в
ченной. Но даже анализ минимальных том, что они есть.
там появляются представители власти
и закрывают доступ ко всей публичной
информации об этих явлениях. Таких случаев масса: от исчезновений или гибели
всевозможных туристов, типа группы
Дятлова до цензурирования видеозаписей полёта Аполлона на Луну.
Отдельную категорию представляют собой технические средства, информация о
которых держится в строжайшем секрете.
Например, совершенно случайно в 2008
году стало известно о двух американских спутниках-шпионах, построенных
по принципу орбитального телескопа
«Хаббл», однако, имеющими гораздо бо-

ПАРАДОКС ФЕРМИ.
Одиноки ли мы
во Вселенной?
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