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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.

ЦУКЕРКИ
ДЛЯ НАРОДУ

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.

КОМУНАЛЬНЕ
БЕЗЗАКОННЯ
"Економічно обгрунтовані
тарифи" виявилися не по кишені
українцям

У

країнці неухильно нарощують борги за житлово-комунальні послуги - в жовтні сплачено усього 72,4%
від нарахованого, а загальний борг населення впритул підібрався до 30 млрд гривень (ще минулого року
було 16,9 млрд грн). В той же час, рекордно зросла кількість субсидіантів - вже сьогодні знижки отримують більше половини українських сімей. Експерти говорять, що
ситуація критична і передрікають колапс усієї сфери ЖКГ.

ЛОГІКА ГРАБУНКУ

Судячи з усього, в Україні вже почалася повноцінна підготовка до виборів: не
встигли пенсіонерів ощасливити "осучасненням", як президент Порошенко ініціював
підвищення мінімальних зарплат до 4100-4200 грн. Прем'єр-міністр Гройсман теж
вирішив не відставати - і пообіцяв довести середню зарплату з нинішніх 7350 до 10 тисяч.
А чом би і ні? Головне, щоб друкарський верстат не перегрівся. І багато хто з нас згадає
молоді роки, коли бабусі продавали недопалки на баночки, а палиця ковбаси коштувала
півмільйона…
СТОР.3

ІСТИЧНА ІДЕЯ!

ЦІАЛ
ДО ТИХ, КОМУ НЕ БАЙДУЖА СО

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

Як відомо, головний двигун подорожчання усіх житлово-комунальних послуг - це ціна на газ. Від неї безпосередньо залежать тарифи на гарячу воду та опалювання.
Спочатку Арсеній Яценюк, який до приходу до влади заявляв про необхідність зниження ціни газу в два рази, - несподівано став прибічником "європейських" тарифів (при
українських доходах), влаштувавши для народу, який
очманів, справжню "шокову терапію". Потім "естафету"
прийняв прем'єр Володимир Гройсман : при ньому блакитне паливо подорожчало з 3,6 грн (соціальний тариф
взимку) до майже 7 грн за кубометр. Пропорційно виросли ціни на гарячу воду і тепло. І якщо в 2013-му середня
сума в зимових платіжках коливалася в межах 500 грн,
то минулої зими вона досягала 1800 грн, а цієї буде ще
більше.
Логіку уряду пояснив міністр соціальної політики Андрій Рева. За його словами, раніше держава "усі гроші"
витрачала на утримання низьких тарифів. Новий же уряд
прийняв рішення відпустити ціни на комуналку, щоб вони
"уперлися в економічну стелю", а усі кошти, що звільнилися в держави, можна було витратити на підвищення соціальних стандартів. Нібито тоді українці зможуть оплачувати високі, але обгрунтовані тарифи. А тим, хто платити
не зможе, держава зобов'язалася "допомагати" субсидіями (хоча насправді вже всім зрозуміло, що субсидії - це
колосальна корупційна афера уряду).
Продовження на СТОР. 4

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.
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6 70,62 грн.
місяців + послуги пошти
місяців + послуги пошти
грн.
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+ послуги пошти

місяці

грн.
1 11,77
+ послуги пошти

місяць
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“За правду і справедливість”

Коли Україна засвоїть отриманий урок геополітичного "кидка" і подорослішає?

РЕАЛІЇ

Захід нам допоможе?
Олександр ПОЛУЯНОВ
хоже, що в стосунках
України та Заходу настає період "гіркого похмілля". З одного боку, наші
"європейські партнери" і МВФ
вже реально втомилися від
патологічної схильності нашої
влади до крадійства і корупції
- і все частіше затримують обіцяну раніше допомогу. З іншого боку, українців все більше
шокують ті умови, на яких ця
допомога може бути надана.
Чим зрештою це може обернутися для України?

С

КРЕДИТНИЙ ЗАШМОРГ
Під самий кінець 2017 року
уряд "європейських реформаторів" чекав неприємний сюрприз:
їм відмінили відразу два раніше
обіцяних транши: від ЄС та від
МВФ. Втім, про все по порядку.
Як заявили в Єврокомісії, Євросоюз згортає програму фінансової допомоги Україні, оскільки
українська влада не виконала
частину раніше узятих на себе
зобов'язань, що стосуються проведення структурних реформ. В
результаті, транш у розмірі €600
млн "заморожений".
Петро Порошенко спробував
згладити ефект від цієї новини, заявивши, що Брюссель нібито схвалив інший транш - у розмірі €1,8
млрд. Проте експерти стверджують, що це блеф, так як в звіті Єврокомісії такої інформації немає.
Що ж стало каменем спотикання, і про які структурні реформи йде мова? Нагадаємо,
що в першу чергу це принизлива
для нашої країни вимога зняти
заборону на експорт лісу-кругляка. Крім того, ЄС вимагає від
України ухвалити закон про кредитний реєстр НБУ і перевірку
відомостей про власників бенефіціарів компаній. Що ж до так
званого "Плану Маршалла" для
України (50 млрд доларів на 10
років), який в ЄС активно лобіює
Литва, то комісар ЄС Йоханнес
Хан прямо заявив: Єврокомісія
не знаходить необхідним прийняття "Плану Маршалла" відносно України. Європейці не
готові жертвувати коштами, ви-

Порошенко: «Захід нам допоможе»!
користання яких складно простежити в умовах корупції.
Черговий " облом" послідував
з боку МВФ - він також не має
наміру продовжувати кредитну
підтримку України без гарантій
проведення в країні структурних
реформ. Зокрема, Фонд не виділив черговий транш у розмірі
1,8 млрд доларів. Відмітимо, що
в 2017 році Україна отримала від
МВФ всього 1 млрд доларів, а
виплатила йому по боргах - 1,27
млрд доларів. Далі буде ще "веселіше", але зараз мова не про це.
Яких структурних реформ хоче
від нас МВФ? Як заявив представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, розраховувати на черговий
кредит Київ може тільки після
підвищення тарифів на газ для
населення на 19%, і за умови проведення приватизації промислових підприємств (щоб українська
економіка вже ніколи не встала з
колін - прим. ред.). Крім того, МВФ
чекає, що українська влада все ж
проведе земельну реформу і введе ринок землі. Як пояснив Йоста
Люнгман, МВФ не відмовився від
цієї вимоги, а просто відсунув терміни її реалізації.
Як бачимо, сам характер цих
вимог говорить про те, що ЄС та
МВФ розглядають Україну виключно в якості напівколоніальної країни, сировинного придатка Заходу. Проте, владі, швидше
за все, доведеться погодитися
на усі вимоги кредиторів - адже
сьогодні, щоб просто обслуговувати старі борги, необхідно знову займати гроші.

Експерти вважають, що залишившись без фінансової підтримки Заходу, Україна ризикує
зіткнутися з серйозною кризою.
"Ясно, що надходження ЄС та
МВФ дуже потрібні Україні: економічна ситуація в країні не покращується, розмови про зростання
ВВП - не більше, ніж пропаганда.
Країна трималася за рахунок великих зовнішніх вливань, державний борг росте і підбирається вже
до $78 млрд. Експортних вливань
теж немає, експорт скоротився в
порівнянні з показниками минулого року, фіксується негативне
торгове сальдо. Під'їм в таких економічних умовах зарплат бюджетникам і пенсій привів до зростання
цін. За відсутності зовнішньої допомоги положення набуло критичного характеру, що добре видно по
ситуації на міжбанківській біржі.
Нацбанк буде вимушений витрачати свої валютні запаси, які в чистому вигляді складають порядку
$6 млрд, - це не багато, довго за
рахунок цих запасів протриматися
не можна", – пояснив експерт по
міжнародних економічних відносинах Олег Соскін.

ЗА УРОКИ ПОТРІБНО
ПЛАТИТИ

В той же час, в самій Європі
починають лунати голоси про те,
що ЄС повинен визнати частину
своєї відповідальності за те, що
сталося на Україні. Так, в солідному брюссельському виданні
Politico нещодавно вийшла стаття під красномовною назвою "Як
ЄС розвалив Україну".

Стаття прямо звинувачує Євросоюз в тому, що він натиснув
на Україну, щоб вона вибрала
європейський напрям, ініціював
і всіляко підтримував революцію
на Майдані, і спровокував Росію
на дії у відповідь. Проте, після
того, як Україна побила усі горщики з Росією, знаходиться з нею
у стані війни (втративши частину
своїх територій) і колапсу торгових стосунків, ЄС відмовив Україні в перспективі членства в ЄС і
не робить їй реальної фінансової
допомоги - незважаючи на явно
жалюгідний стан, в якому опинилася Україна.
Стаття вказує, що ЄС виділив
Україні фінансування в 12 млрд
євро, проте все винятково у формі кредитів, які Україна не в змозі виплатити. А про литовський
"План Маршалла для України" на
останньому саміті "Східного партнерства" навіть і не згадували.
На думку експертів, стаття в
Politicо - це лише перша ластівка, незабаром таких статей буде
значно більше, і усі вони будуть
відображати той факт, що мажорна фаза стосунків між Україною і Євросоюзом завершилася.
Про це свідчить і дослідження
Австрійського інституту економічних досліджень (WIFO), згідно з яким через антиросійські
санкції країни ЄС втратили 30
мільярдів євро. У звіті вказується, що це великі гроші навіть для
Європейського союзу: за кожним
втраченим євро стоять робочі
місця, добробут сімей, можливість інвестувати у бізнес.
Крім того, у багатьох європейських столицях вже щиро
виказують подив: чому вони повинні втрачати свої гроші через
санкції проти РФ та контрсанкцій
Росії. Цю позицію вже не раз ви-

словлювали Будапешт, Прага,
Відень. Також не варто забувати, що нинішній український режим примудрився перелаятися
майже з усіма країнами Східної
Європи. У обставинах, що склалися, навіть "королеві" Євросоюзу фрау Меркель буде складно
добитися від ЄС подальшої підтримки України.
"Боюся, що, якщо дійде до ситуації, в якій Європа буде вимушена вибирати між Україною і
Росією, столиці, на які розраховує сьогодні Київ, виберуть Москву", - заявив нещодавно глава
Канцелярії Президента Польщі
Кшиштоф Щерський.
А що ж Україна? На думку аналітиків, в нашій країні спочатку
спостерігатиметься фаза жорсткого неприйняття реалій, докори, випрошування і волання до
європейської совісті. Мовляв, ми
ж вам повірили, і тепер ви у відповіді за тих, кого приручили! Проводитимуться безглузді референдуми про вступ в ЄС і НАТО, і буде,
як раніше, домінувати проєвропейська риторика і демагогія.
Але нічого не допоможе: Європа виявиться глуха, і раз по раз
висуватиме Україні якісь вимоги, виконати які Україна буде не
в змозі. І лише коли стане вже
дуже боляче, настане нова фаза
визнання реалій : Євросоюз буде
підданий критиці, його моральне лідерство буде відкинуто, про
Східне партнерство поступово
усі забудуть, як про непорозуміння, і Україна почне вибудовувати
свою зовнішню політику в нових
складних реаліях, лавіруючи між
усіма центрами влади. В результаті, Україна засвоїть отриманий
урок геополітичного "кидка" і подорослішає - заплативши, правда, за це чималу ціну.

ДО РЕЧІ

ДОПОМОЖІТЬ, ХТО ЧИМ МОЖЕ!
Україна подала в Європейську комісію заявку на отримання нової макрофінансової допомоги від Європейського союзу. Про це 13 грудня повідомив глава представництва ЄС на Україні Хьюг Мінгареллі.
"Україна подала заявку на отримання нового пакету макрофінансової допомоги. Європейська комісія проведе оцінку потреби країни в
зовнішньому фінансуванні та на підставі результатів оцінки буде вирішено, чи доцільно надавати нову макрофінансову допомогу. Якщо буде
прийнято позитивне рішення, то Європейська комісія подасть відповідну пропозицію до Європейського парламенту і Ради Європи", - заявив
високопоставлений єврочиновник.

Украина - житница ГМО?

Алексей ГРАДОВ
некоторых пор с упаковок продуктов в украинских магазинах стали исчезать зеленые логотипы "Без ГМО", которые
еще недавно были обязательным знаком отличия здоровой и безопасной пищи. Одновременно с этим изменилась
и тональность публикаций в украинских СМИ: вместо разоблачительных публикаций о фатальных последствиях
употребления ГМО, там теперь превалируют успокоительные тона: мол, весь мир ест – и ничего страшного! А в Верховной Раде готовятся принять законопроект, практически легализующий производство и употребление ГМО-продуктов.

С

ЗА КРЕДИТ
ГОТОВЫ НА ВСЕ

Речь идет о законопроекте
от Кабмина, утвержденном
11 октября 2017 года, который
предусматривает обязательную госрегистрацию и маркировку ГМО. В украинских
СМИ этот документ почемуто назвали "запрещающим
ГМО", хотя на самом деле,
все это далеко не так. Просто нужно помнить: все, что
исходит от украинской власти, очень часто вывернуто
наизнанку и имеет двоякий
смысл. Например, говорят
"покращення" - а на самом
деле катастрофа, говорят, что

запрещают ГМО – а на самом
деле легализуют их.
В этой связи стоит напомнить, что еще осенью 2016
года в парламенте появился
законопроект, предлагающий запретить (именно запретить) ввоз, выращивание,
использование и продажу
ГМО-материалов, за исключением ограниченных партий для лабораторных исследований. Он предусматривал
и серьезные штрафы: до полутора миллиона гривен за
каждое нарушение. Инициировали
законопроект
представители
экологических организаций, а также

небольшая часть аграриев,
заинтересованных в превращении Украины в страну "чистых продуктов" - поскольку
в мире растет спрос на такие
продукты.
Надо сказать, что к тому
времени эта проблема действительно назрела: Украина
уже не только закупала импортные ГМО-продукты, но и
выращивала их сама - украинские поля были щедро
засеяны ГМО-продукцией,
и еще в 2013 году президент
Американской торговой палаты в Украине Хорхе Зукоски заявил, что 35% выращиваемой в Украине кукурузы

и 70% сои являются генетически модифицированными.
Дело в том, что себестоимость ГМО ниже, а урожайность выше – что и вызвало
к ним интерес украинских
агрохолдингов,
ставящих
прибыль на первое место.

Однако тот "экологический"
законопроект в 2016 году
правящая коалиция "зарубила". Это решение горячо поддержали трейдеры, которые
выращивают и экспортируют
в Азию и Африку генетически
модифицированное зерно.

Так украинцы лишились шанса отделить, наконец, здоровые зерна от ГМО-мутантов,
и упустили свой шанс стать
житницей генетически чистых продуктов.
И вот сейчас Кабмин
проталкивает свой зако-
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Необгрунтоване підвищення зарплат вдарить по малому і середньому бізнесу

Цукерки для народу
Олександр ПОЛУЯНОВ
удячи з усього, в Україні вже почалася повноцінна підготовка до
виборів: не встигли пенсіонерів
ощасливити "осучасненням", як президент Порошенко ініціював підвищення
мінімальних зарплат до 4100-4200 грн.
Прем'єр-міністр Гройсман теж вирішив не відставати - і пообіцяв довести
середню зарплату з нинішніх 7350 до
10 тисяч. А чом би і ні? Головне, щоб
друкарський верстат не перегрівся. І
багато хто з нас згадає молоді роки,
коли бабусі продавали недопалки на
баночки, а палиця ковбаси коштувала
півмільйона…

С

НАШІ ЗАРПЛАТИ
Скільки ж насправді отримують українці? Адже при жахливому розшаруванні
в нашому суспільстві, коли високопоставлений чиновник може отримувати
мільйон гривень, депутат - 30-35 тисяч, а
"маленький українець" - задовольнятися
жалюгідною мінімалкою в 3200 грн, говорити про якісь середні показники просто
безглуздо. Якщо проаналізувати досить
заплутані дані Держслужби статистики,
то картина вимальовується наступна:
▶ до 3200 грн - 9% працівників;
▶ від 3200 до 4000 грн - 24,6%;
▶ від 4000 до 6000 грн - 24,4%;
▶ від 6000 до 8000 грн - 15,5%;
▶ від 8000 до 10.000 грн - 9,4%;
▶ понад 10.000 грн - 17,1%.
Причому, кількість останніх з початку
року зросла на 4,6%. І хоча для більшості українців (як видно з наведеної вище
інфографіки) навіть середня зарплата є
межею мріянь, для порівняльної оцінки
доводиться користуватися саме цим показником - згідно з даними Мінфіну це
7350 грн/міс. (після вирахування податків
- 5920 грн). Тим паче, що і ця сума є ганебною не лише для Європи, але і для більшості цивілізованих країн світу.
Весь світ ми брати не будемо - набагато
цікавіше подивитися, як ми виглядаємо
на тлі Європи і найближчих сусідів - країн колишнього СРСР. Нещодавно на сайті
аналітичного центру Texty.org.ua були опубліковані оновлені дані про середні зарплати (після виплати податків). З'ясувалося,
що "чистий" середній заробіток українця
складає 190 євро, що явно суперечить тим
обіцянкам, які свого часу навперебій сипалися з вуст "реформаторів".
Друге і третє місця з кінця займають
Молдова (216 євро) та Азербайджан (232
нопроект, который вводит
"запрет" на выращивание и
использование лишь незарегистрированных ГМО, а
также имеющих непонятное
происхождение (купленных
на "левом" рынке). Читаем
наоборот: достаточно купить "фирменный" посевной
ГМО-материал (понятно, что
в США, которые являются
крупнейшим производителем этой продукции) и зарегистрировать его в Украине
– и выращивайте себе сколько угодно!
Данный законопроект не
только лоббирует интересы
американских корпораций,
производящих семена ГМО,
но и подстраивается под
новые правила Евросоюза.
Напомним, что к 2016 году
попытки европейских экологов добиться принятия запретов на ГМО-продукты в
рамках ЕС потерпели окончательный крах. И Евросоюз
теперь официально разре-

євро). У десятку найбідніших країн по доходу населення також увійшли Вірменія,
Грузія, Білорусь, Казахстан, Албанія, Македонія і Сербія. Втім, Білорусь варто було
б виділити окремо, оскільки в рейтингу
не врахований високий рівень соціальної
підтримки з боку держави (безкоштовне
медичне обслуговування, освіта і так далі).
Найвищий показник середньої заробітної
плати, відповідно до даних центру, зафіксований в Швейцарії - 4421 євро, на другому і третьому місцях йдуть жителі Ісландії і
Норвегії - 3440 і 3405 євро відповідно.
Варто нагадати, що ще на початку 2014
року середня оплата праці на Україні була
приблизно на одному рівні з Росією, навіть дещо вищою. Але з приходом наших
горе-реформаторів, замість "європейських" зарплат українці швидко скотилися
в саму безпросвітну убогість.

З УРАХУВАННЯМ ЦІН
Але при найближчому розгляді стає зрозуміло, що порівнювати чисті номінальні
зарплати в різних країнах - абсолютно некоректно, оскільки добробут громадянина
кожної країни залежить не лише від його
доходів, але і від рівня цін. Для цього й існує такий показник, як "паритет купівельної спроможності по долару США" (ПКС).
Він максимально точно показує, скільки
товарів і послуг реально може купити громадянин кожної конкретної країни за свою
зарплату. Наприклад, якщо середня зарплата українця складає 190 євро, то в перерахунку по ПКС це буде вже 618 доларів.
Хоча варто нагадати, що в 2013 році середня заробітна плата після сплати податків і в
перерахунку на ПКС в Україні була на рівні
910 доларів. Що стосується теперішнього
моменту, то виходить, що тепер Україна
по заробітній платі в перерахунку на ПКС

шает ввоз целого ряда (по утвержденному списку) ГМОпродуктов, лишь предъявляя
к ним требования строгой
сертификации. Вот под это и
подстраивается украинский
Кабмин, решивший помочь
отечественным аграрным
олигархам, выращивающим
ГМО-продукцию.
Кстати, доля генетически
модифицированной кукурузы и сои на украинских
полях всего за 4 последних года достигла уже 50%
и 90% соответственно! И
многое из этого попадает на
стол украинцев. Плюс – еще
и пшеница, овощи, фрукты.
Но дело не только в этом.
Оказывается, что легализация ГМО было одним из
требований МВФ, - в 2014
году оно входило в список
условий по предоставлению
Украине кредита в 17 миллиардов долларов (кредит
Яценюка), - вместе с требованиями повысить комму-

нальные тарифы и порезать
социальную сферу. Как известно, тот кредит полностью Украине так и не дали –
за нарушение обязательств.
И теперь, похоже, Кабмин
решил выклянчить у МВФ
новый кредит, решив срочно
выполнить требование по
легализации ГМО.

МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ

"Защитить" отечественного
потребителя законопроект
Кабмина собирается лишь
одним обязательством: ставить на упаковке товара логотип "содержит ГМО" - если содержание ГМО-компонента
превышает 0,9%. Значок должен появиться на упаковках
соевых продуктов, на банках
ГМО-кукурузы и зеленого
горошка. А вот модифицированный ГМО-крахмал в
кетчупах и майонезах уже
не попадает под это требование. Впрочем, если вдруг

випереджає тільки Молдову, де цей показник 583 долари, але значно програє Грузії,
де зарплата в перерахунку на ПКС 933 долари. В той же час, по рівню добробуту ми
в два рази відстаємо від Білорусі та Росії,
в три рази - від Туреччини, в чотири рази
- від Італії та Іспанії, і в п'ять разів - від Німеччини. Цікаво і те, що по рівню реальних
доходів (з урахуванням ПКС) тоталітарна
Білорусь (1145) і Росія (1262) знаходяться
приблизно на одних позиціях з такими членами Євросоюзу, як Угорщина (1183) Латвія
(1213) і Польща (1396).
Україна цілком могла б відповідати приблизно таким же показникам - якби впродовж минулих трьох років не стався такий
катастрофічний обвал економіки і курсу
національної валюти, що спровокували галопуючу інфляцію і скажене зростання цін.
Шкода, що Україна так багато втратила.
Тепер нам потрібні будуть довгі роки, аби
наздогнати і перегнати Грузію, а потім Білорусь, а про рівень Туреччини доки можна лише мріяти.

НАСЛІДКИ
Звичайно, при такому розкладі уряду
треба робити все, щоб збільшити доходи
громадян - але при цьому не слід забувати
відомий лікарський принцип: "Не зашкодь".
За словами економістів, зростання доходів населення повинне відбуватися
природним чином, в умовах стабільного
економічного зростання та підвищення
продуктивності праці - чого нині в Україні не спостерігається. Інакше збільшення
зарплат ситуацію не поліпшить (і ми це
вже сто разів проходили) : об'єм грошей
стане більше, але купити на зарплати, що
підросли, люди зможуть ще менше.

производитель
"забудет"
поставить предупреждающий логотип, то ему грозит
штраф… аж в 850 гривен!
Можно себе представить,
сколько украинских производителей будут соблюдать
этот закон?
И только в случае, если
в результате употребления
ГМО-продуктов
случится
официально
доказанная
смерть, то производителю
грозит тюремный срок до 5
лет (нынче за вольнодумство
в соцсетях больше дают). Данный пункт вроде бы должен
показать, что правительство
стоит на страже здоровья
граждан – но в реальности
является фикцией. Ведь за
более чем 20 лет выращивания и использования ГМО
в промышленных объемах,
в мире так и не зарегистрировали ни одной подобной
смерти. Но вовсе не потому,
что ГМО-продукты безопасны. Просто ученые говорят,

РЕЗОНАНС
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Саме так у нас і відбувається: економіка в 2016 році зросла на 2,3%, а в 2017-му
- орієнтовно на 2-3%, тоді як мінімалка
збільшилася на 106,5%, а середня зарплата - на 14%. Якщо в 2018 мінімалку підвищать до 4100, це ще +28% зростання. І
тут навіть не потрібно бути економістом,
щоб з власного досвіду зрозуміти : неминуче зростання цін і тарифів (а також скорочення субсидій) "зжере" увесь ефект
від таких підвищень. А ті, кому нічого не
підвищили (а їх - більшість), стануть жити
ще гірше.
Крім того, необгрунтоване підвищення
зарплат вдарить по малому і середньому
бізнесу. В зв'язку з цим варто нагадати, що
після останнього підвищення мінімалки
(до 3200 грн) ліквідували свій бізнес 128
тисяч підприємців.
"Я негативно відношуся до пропозиції
президента по підвищенню мінімальної
зарплати. По-перше, треба розуміти, що
для значної частини бізнесу, особливо в
провінції, це той рівень зарплат, який вони
не зможуть виплачувати своїм працівникам. Це приведе до зворотного процесу:
вони почнуть йти в тінь. Фактично, ми
робимо діяльність значної частини малого бізнесу збитковою. І для них буде два
варіанти: або тінізація, або закриття", - говорить економіст Борис Кушнірук.
Судячи з усього, ініціюючи всі подібні
"підвищення", влада переслідує дві головні мети. По-перше, це спроба змусити
підприємців платити ще більше податків
- адже багато хто з них прив'язаний до
ставки мінімальної зарплати. Податки ці,
вочевидь, потрібні через зростаючий дефіцит бюджету - адже "завдяки" абсолютно бездарній, провальній економічній політиці діючої влади, українська економіка
майже повністю знищена. По-друге, такі
рішення мають і політичні мотиви: скоро
вибори, і треба терміново підвищувати
рейтинги.

что доказать такие смерти в
принципе невозможно. Ведь
отравиться ГМО-продуктами
нельзя, они не ядовитые, они
не вызовут даже расстройства желудка. Их опасность
в другом: в последствиях,
которые проявляются спустя
годы, в том числе и на потомстве. А вот официально доказать взаимосвязь смерти
от цирроза печени или рака
желудка с потреблением
ГМО-продуктов по ряду причин сейчас практически невозможно.
Среди таких последствий
исследователи называют как
минимум ожирение, пороки
сердца и бесплодие. Кроме
того, ученые подозревают,
что резкий рост онкологических заболеваний, принявший аномальный характер,
тоже не в последнюю очередь обусловлен употреблением в пищу ГМО-продуктов.
И действительно, когда число онкобольных (на 100 ты-

сяч жителей) за последние
два десятилетия выросло
чуть ли не вдвое, когда рак
диагностируют у тридцатилетних и даже у подростков
– это невозможно объяснить
"плохой экологией" и вредными привычками.
Особенно наглядно это
проявляется в Украине.
Если в 1990 году в дымящей
трубами заводов УССР рак
диагностировали у 115 тысяч
граждан (при 52 млн населения), то в 2016 году, когда
почти вся промышленность
стояла - уже у 160 тысяч
(при 30-32 млн населения).
А в 2020 году, согласно прогнозам, страшный диагноз
поставят уже 200 тысячам
украинцев! Если так пойдет
дальше, то мы реально рискуем превратиться в страну-хоспис,
наполненную
умирающими от рака нищими, которых обрекла на
мучительную смерть кучка
олигархов.
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“За правду і справедливість”

Характерно, що "економічно обгрунтовані" тарифи
не можуть виразно обгрунтувати навіть в Кабміні.

ГРОШІ
ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Редакцією газети “За правду і справедливість” в
період листопада – грудня проводився конкурс
“ПЕРЕДПЛАТНИК – 2018”.
Ми отримали більше трьохсот листів з усіх областей України. Щиро вдячні всім учасникам конкурсу
за побажання, які надійшли на нашу адресу.
Читаючи Ваші листи ми дійшли головного висновку
– дописувачі щиро вболівають за подальшу долю нашої
держави, за своє майбутнє , за майбутнє своїх дітей та
онуків, висловлюють свої думки щодо побудови в Україні демократичної правової системи влади.
В наступних номерах газети в рубриці “Голос людей “ ми будемо знайомити читачів з листами, які надійшли та надходять до редакції.
Для учасників конкуру “Передплатник – 2018”
повідомляємо, що жеребкування призів відбудеться 19 грудня на день Святого Миколая. А з іменами
переможців Ви зможете ознайомитися в передноворічному номері газети, але всіх теж чекають наші
новорічні вітання!
Всіх – з наступаючими святами!
Редакція

КОМУНАЛЬНЕ
БЕЗЗАКОННЯ

"Економічно обгрунтовані тарифи" виявилися не по
кишені українцям
Олександр МИХАЙЛОВ
країнці неухильно нарощують борги за житлово-комунальні послуги - в жовтні
сплачено усього 72,4% від нарахованого, а загальний борг населення впритул підібрався до 30
млрд гривень (ще минулого року
було 16,9 млрд грн). В той же час,
рекордно зросла кількість субсидіантів – вже сьогодні знижки отримують більше половини
українських сімей. Експерти говорять, що ситуація критична і передрікають колапс усієї сфери ЖКГ.

У

(Початок на стор. 1)

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

ХОЧУТЬ ПОЗБАВИТИ
УКРАЇНЦІВ СВЯТКОВИХ
ВИХІДНИХ

І

нститут національної пам'яті України (ІНПУ)
пропонує скоротити кількість святкових
днів в країні до 10. Відповідний законопроект ІНПУ подали на узгодження міністерству
культури України.
"Якщо він буде прийнятий в такій редакції, з наступного року буде введено 9 неробочих днів, зокрема, державні свята: День Конституції, День Незалежності, День
Захисника і День пам'яті і примирення - 8 травня. Один
вихідний - це Міжнародний день праці, і ще чотири вихідних - це традиційні свята: Трійця, Новий рік, Різдво та
Пасха", - сказала представник ІНПУ Ганна Байкенич.
Так само католицьке Різдво 25 грудня вже стало святковим неробочим днем і відповідні зміни будуть внесені
в законопроект, уточнила вона. Таким чином, 8 березня
і 9 травня залишаться святковими, але робочими днями.
2 травня, як святковий день, вже відмінено. "Це радянський рудимент, не відзначається взагалі ніде, тільки в одній якійсь країні світу, як неробочий", - сказала
А.Байкенич.
Крім того, законопроект пропонує відмінити практику
перенесення вихідних днів, коли свято випадає на суботу або воскресіння.
CУМУЄМО

19 грудня 2017 року пішов з життя
Андрій Андрійович ЛІСОВИЙ

Він був одним із засновників Кам’янської районної
організації Соціалістичної партії України, на протязі майже 20-и років очолював районний комітет СПУ.
Місцева громада вірила в Андрія Андрійовича, як в
людину, для якої турбота про добробут та гідне життя земляків завжди були головним в його роботі, тому
неодноразово обирала його депутатом Кам’янської
міської ради. Довіру людей він виправдав у повній мірі...
Світла пам'ять про Андрія Андрійовича Лісового
залишиться назавжди в серцях кожного з нас.
Наші щирі співчуття рідним та близьким.
Політвиконком
політичної партії
“Олександра Мороза
“За правду і
справедливість”,
Політвиконком
Соціалістичної
партії України

Результати такої політики не
змусили себе довго чекати: як
з'ясувалося, для багатьох українців
"економічно обгрунтовані тарифи"
виявилися не по кишені, і кількість
субсидіантів стала рости рекордними темпами:
▶ 2013 рік - 677 тисяч сімей;
▶ 2014 - 1,1 млн сімей;
▶ 2015 - 4,8 млн сімей;
▶ 2016 рік - 7,6 млн сімей;
▶ 2017 рік - орієнтовно 8,1 млн сімей.
Що стосується інших громадян,
яким субсидії не надаються, то вони
стали нестримно нарощувати борги.
У 2016 році - уперше за багато років
- рівень оплати комунальних послуг
опустився нижче 90%. Так, рівень
оплати в 2013-му складав 105%, в
2014-му - 93,9%, в 2015-му - 95,5%, а
в 2016-му - усього 86,7%. За словами
експертів, якщо так піде і далі, то це
загрожує крахом усієї комунальної
сфери. У підприємств просто не буде
обігових коштів для закупівлі газу,
комплектуючих, виплати зарплат і
підтримки своєї життєздатності.

У РУЧНОМУ РЕЖИМІ
Згідно економічної теорії, вартість
будь-якої послуги повинна визначатися декількома чинниками: собівартість виробництва, купівельна
здатність населення, ситуація на
ринку і наявність конкуренції (тоді
виробники будуть зацікавлені в
тому, щоб знижувати собівартість
виробництва) та ін. В цивілізованих
країнах, де усе це дотримується,
кількість субсидіантів не перевищує
10-15% від усіх платників комунальних послуг. Проте в Україні тарифи
давно і безнадійно відірвалися від
купівельної здатності, а у сфері ЖКГ
неподільно панують монополісти без жодного натяку на конкуренцію.
Що ж до собівартості виробництва,
то вона завищена у декілька разів.
Для ілюстрації візьмемо все той
же газ. Ціну на нього своєю постановою визначає Кабінет Міністрів.
Увесь здобутий вітчизняний газ
"Укргазвидобування" повинне продати "Нафтогазу", і вже " Нафтогаз",
будучи монополістом, перепродує
його за встановленою урядом ціною.
Фактично "Нафтогаз" отримує блакитне паливо по двох умовних каналах - дешевший газ українського
видобування та дорогий імпортний
газ. Але і українське, і імпортне паливо населенню продають за європейською ціною.

"Собівартіс ть
українського газу
з усіма необхідними операційними
витратами
складає максимум $ 50,
а продається він по $
300. Також закуповується газ імпортний, це ще 4
млрд кубометрів до тих 13,
які видобуваються в Україні. Якщо
змішати дві ці цифри, то мінімум $
100 додаткового прибутку на тисячі
кубах газу там є присутнім ", - стверджує енергетичний експерт Валентин Землянський.
Чи варто дивуватися, що при таких грабіжницьких схемах кількість
тих, хто не може самостійно платити за комуналку, вже наблизилася
до 60%?

Давай за опалення
плати!

СУД ТА СПРАВА
Характерно, що "економічно
обгрунтовані" тарифи не можуть
виразно обгрунтувати навіть
в Кабміні. Про це нещодавно повідав народу
президент
Київської
регіональної енергетичної асоціації Олександр
Трохимець : "Про ціну
на газ та її економічну
необгрунтованість. Є судовий процес з приводу так званої
єдиної європейської ціни, яку Гройсман встановив на 13-й день свого перебування на посту премьер
- мініcтра. За півтора роки судової
тяжби ще немає рішення, але стали
відомі дуже цікаві факти. Згідно адміністративного судочинства, саме
орган влади повинен був обґрунтувати ціну на газ. Але в суді вони
не надали жодного документу, або
розрахунку, який би показував ту
ціну, яку встановили, а саме - 6979
гривень", - розповів експерт.
За його словами, за рік судової
тяжби все, що зміг зробити Кабінет
міністрів - це прийти з клопотанням
про призначення судово-економічної експертизи за визначенням економічної обгрунтованої ціни на газ.
"Тобто ціну, яку вони назвали
економічно обгрунтованою, в Кабміні насправді не вважали, а узяли
цифру із стелі. Просто політичним
рішенням була переламана трійка
суддів і два судді з трьох прийняли
рішення про призначення експертизи з однією метою - щоб затягнути
судовий процес. Проте головуючий
суддя виклав особливу думку, в якій
вказав, що Кабмін не надав жодного
документу з розрахунками, і немає
нічого, що можна показати експертам", - відмітив Олександр Трохимець.

ТАРИФИ ПРОДОВЖАТЬ
ЗРОСТАННЯ

У консенсус-прогнозі Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) говориться, що наступного
року газ подорожчає на 19% - приблизно до 8,3 грн за кубометр. При
цьому тарифи на гарячу воду і опалювання виростуть на 20%.
Для прикладу розглянемо, скільки
доведеться платити після подорож-

РОБОТА «РЕФОРМАТОРІВ»
ЙДЕ ЧЕТВЕРТИЙ РІК
чання в Києві. На даний момент в
столиці 1 кубометр гарячої води коштує 84,45 грн, а Гкал тепла - 1414,4
грн. Відповідно соцнормативам, в
середньому на опалювання квартири площею 40 кв. м йде 1,7 Гкал
тепла. За діючим тарифом це 2438
грн. Після подорожчання за такий
же об'єм тепла доведеться заплатити 2926 грн.
Сім'я з трьох осіб, відповідно з соціальними нормами, витрачає приблизно 4,8 куб. м гарячої води. За
діючим тарифом такий об'єм обійдеться в 405,3 грн, а після подорожчання наступного року - вже 486 грн.
Крім того, на 20% подорожчає і електроенергія. Питання лише в тому,
коли настане це подорожчання?
"Можуть дочекатися закінчення опалювального періоду, щоб не
дуже злити людей, а можуть підняти
і раніше. Всі прекрасно розуміють,
що тарифи задерли сильно, борги по
ЖКГ зараз колосальні - майже 29 мільярдів. Влада розуміє, що подальше підвищення просто плодитиме
борги. Так що до кінця року начебто як не повинно бути підвищення,
а що буде в наступному - подивимося. Ціна на газ виросла, вугілля
американське досить-таки дороге...
Опалювання, швидше за все, постараються підняти і, звичайно, намагатимуться підвищити ціни на газ і
на електроенергію. Єдино, що доки
не можна сказати - коли", - говорить
економіст Олександр Охріменко.
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Cоставные части наших несчастий начинаются с коррупции,
которая, гниет с головы, как известно
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Три источника и три составные
части наших несчастий
Попросивши дозволу на публікацію глави із книжки «Сублимация времени» (Виталий Скляров «Сублимация времени», издание второе, перед. и доп. –К: КВИЦ, 2017 – 484 стр. ИЛ.NSBN
978-617-697-078-1), блискучої в змістовному і літературному
відношенні, запитав:
- Ми наближаємось до точки біфуркації [неповернення –
ред.]?
- Мы ее, к сожалению, прошли. При нынешнем отношении к
энергетике катастрофа неминуема, – відповів Великий Інженер, інтелігент, інтелектуал, Людина…
***
пробуємо уявити ситуацію, коли в країні розвалюється енергосистема. Вона жахлива: суцільна темінь вночі, не працює побутова техніка, транспорт, магазини, заправки і т.д., паралізовані
будь-які виробництва, немає водопостачання в містах і містечках, не
працює каналізація і все інше, що забезпечує життєдіяльність людей.
Це катастрофа, колапс, що є цілком можливим в сучасній Україні через безглуздя владного керівництва. Варто нагадати й представникам влади, що внаслідок колапсу не працюватимуть системи зв’язку,
авіація тощо. Роботоздатною залишиться хіба-що зброя, вона сконструйована з урахуванням автономного (від енергосистеми) використання.
Якщо уяві читача доступні жахіття цілком припустимого стану, тоді
він уважніше вчитається в главу з другого видання книги В.Склярова
«Сублимация времени».
З Віталієм Федоровичем Скляровим ми особисто знайомі більше
25 років, знав про його діяльність і раніше. Він енергетик за покли-

С

канням і… станом душі. Пройшовши шлях від рядового інженера до
міністра, він 11 років (при різних режимах) очолював енергетичне відомство, – приклад унікальний для України. Унікальність пояснюється його винятковим професіоналізмом, масштабом кругозору, величезним досвідом роботи в Батьківщині і за кордоном. В час складних
реформацій такі люди були на вагу самородків, але втрачали можливість приносити користь суспільству і державі, зіткнувшись з невіглаством примітивних владців (Л.Кучма, зокрема), тих, хто на надбанні народу – енергетиці – намагався творити власні бариші.
(Міні-діалог з однією дамою:
- Ви не могли б підкоректувати на 2 коп. тариф на Запорізькій АЕС?
- А що це дає?
- Це дає Вам мільйон і мені теж…
- Ви не розумієте, до кого звертаєтесь. Я – міністр, і поки я тут, афер
в енергетиці не буде…
- Тоді Ви недовго будете міністром.
Через три місяці найефективніший управлінець, патріот, д е р ж а
в н и к відправлений на «чорнобильську» пенсію, не добравшись іще
до пенсії за віком).
Віталій Федорович був радником Голови Верховної Ради України з
питань енергетики. З його експертними висновками я двічі офіційно
звертався до президентів і прем’єрів, б’ючи тривогу: треба зайнятися
енергетикою, інакше – біда! Даремно. Їм не дано… Просив Віталія Федоровича піти на колегію міністерства, пояснити суть небезпеки. Без
особливого бажання пішов, але повернувшись, зробив висновок:
- Там ні з ким говорити. Вони не знають закон Ома…
Олександр Мороз

Е

сть смысл начать с некоторых определений и допущений. Прежде всего,
речь идет только об энергетике, которая обязана обеспечивать общество
теплом и светом при любых исторических
формациях, для функционирования цивилизации в уже привычной нам ипостаси.
Нисколько не претендуя на полноту изложения, универсальность и оригинальность, простая систематизация довольно
известных положений.
Всем нам выпало жить в жуткое время
непредсказуемых и безрассудных перемен, с возможностью полной потери любой перспективы и неуверенностью даже
в завтрашнем дне – абсолютно очевидный
факт, понятный каждому человеку. Факты
и цифры, подтверждающие наши несчастья общеизвестны, красноречивы, вопиющи и непрерывно меняются в сторону
ухудшения. В силу этого нет смысла даже
их приводить. Единственное, что я хочу
подчеркнуть и опровергнуть – это распространенное мнение об избыточности
энергетических мощностей в стране.
Дело в том, что замедленная, в сравнении с другими отраслями, деградация
энергетики некоторыми ответственными
лицами принимается за ее опережающее развитие. Последствия такого заблуждения катастрофичны для всего сообщества и цивилизации, ибо нарушен
основополагающий принцип, требующий
опережающего развития энергетики,
обеспечивающий
функционирование
экономики. Он абсолютен для любых
исторических формаций. Поэтому необходимо настроить общественность на
полный аудит энергетических объектов,
с тем, чтобы привести в четкое соответствие установленные и располагаемые
энергетические мощности. Начать надо
со списания всех шести блоков 800 мВт,
которые уже никогда не будут работать
и по причине технического состояния,
и по топливным условиям, ибо они чисто газомазутные. Затем – продолжить
эту работу, учитывая критерии физического и морального износа основного
энергетического оборудования. И тогда
проявится истинная картина, и все зацветет совсем другими красками и, может
быть, изменится иждивенческое отношение к энергетике, и она снова займет
место локомотива экономики. Без этого
принципиального решения все разговоры
о развитии экономики, так и останутся

пустыми разговорами! А энергетика пре- тотальный характер. Никто, ни за что, ни
вратится не только в мощнейший тор- перед кем не отвечает. Ответственность
моз любых начинаний, но и в прямую перед народом, избирателями, совестью
угрозу безопасности страны. Очень со- носит абсолютно виртуальный характер.
ветую при первом же заявлении о росте Можно говорить и утверждать что угодпромышленного производства в государ- но, обещать и составлять какие угодно
программы, они всегда
стве, тут же обратить
носят исключительно
внимание на величину
Каждый должен
ритуальное обслужии структуру потреблезаниматься своим
вание или выборов, или
ния
электроэнергии
назначений и немедв промышленности и
делом и с этим
ленно выбрасываются
вам все сразу станет
не поспоришь.
в мусорную корзину и
предельно ясным. Если
Очень многие
начисто
забываются
оно не возросло, то это
после
окончания
проголословное заявлекрайне негативные
цесса.
ние или прямая дезинпоследствия для
А между тем ответформация.
ственность — это одно
Но существуют и
всех проистекают
из
основополагаюситуационные источот этого несчастья,
щих
составляющих
ники наших несчаскоторое называется любого государствентий. Что же привело и
ного устройства. Это
приводит к известнопростым словом
осударственный
му нам положению в
безответственность. гскреп.
энергетике, кроме дреКак пример конкретмучих заблуждений?
1. Первый и основополагающий ис- ной ответственности уместно привести
точник – БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ. (Ответ- милый обычай, существовавший в Хазаственность – необходимость, обязан- рии, где избирали Кагана – то есть верхоность давать кому-нибудь отчет в своих вного правителя – на определенный срок,
действиях, поступках. «Безответственный а он брал на себя необходимые обяза– не сознающий своей ответственнос- тельства, которые должен был исполнить.
ти, не отвечающий за свои действия. Когда срок наступал и оказывалось, что
Свободный от ответственности, не подле- он что-то не исполнил, его очень аккуратно душили красивым шелковым шнурком,
жащий контролю». Словарь Ефремовой)
У нас она приняла всеобъемлющий и специально подготовленном для этой

цели и висящем в кабинете верховного
правителя, как напоминание. Сразу, без
проволочек, избирали следующего. Необходимо подчеркнуть, что верховный главнокомандующий вооруженными силами
был всегда другим лицом, имел необходимое образование и военный опыт, но
тоже подпадал под это изящное правило.
Но князьям Олегу и Святославу эти демократические глупости были не по нутру, и
они разгромили хазарский каганат, дабы
другим было неповадно.
В нашей же действительности, максимальная ответственность существует в
виде почетной отставки, если дело полностью развалено, или кадр сильно проворовался, ну или откатывал не так как
надо, или не тому. Затем – поиски в интерполе, демонстрация золотых батонов,
безумно дорогих часов, автомобилей и
прочих воровских аксессуаров. Если кадр
не успел смыться, то его могут демонстративно арестовать даже в кабинете,
или на заседании правительства, с показом по ТВ в рубрике: борьба с коррупцией. Как правило, на этом все заканчивается, многоопытные адвокаты разваливают
дело, постепенно заменяяют формы содержания на все более мягкие, и клиент
спокойно дожидается нового назначения,
уже твердо зная кому заносить, сколько
и как откупаться, не жадничая или «не
крысятничая», по их терминологии.
Ответственность – это ключевое и технологически незаменимое понятие для
энергетиков. Без глубокого генетического
осознания своей ответственности перед
обществом за бесперебойную подачу тепла, воды и электричества (разумеется,
при разумных тарифах) производство
и электричества, и тепла теряет всякий
смысл. Прибыль – вещь хорошая, но весьма вторичная, в нашем понимании, во
всяком случае.
Посему, железная дисциплина, строжайшее соблюдение всех правил техники безопасности, высокая квалификация
специально подготовленного персонала
всех уровней и профессий, постоянные
противоаварийные
тренировки,
обязательная сдача экзаменов, обеспечение высокого уровня эффективности
энергетического производства, внедрение передовых технологий и новейших
достижений науки и еще многое другое –
это все есть ответственность за порученное дело.
Вы подумаете, что все эти качества
необходимы и работникам других отраслей, и я немедленно соглашусь. Но надо
всегда помнить, что только мы можем
погрузить всю страну в кромешную
тьму меньше чем за пять минут, допустив ошибочные действия операторов,
злой умысел или элементарную дурьбезграмотность. Никогда нельзя соглашаться с тем, что зубные врачи могут
управлять энергетическими объектами.
Любой монтер может элементарно удалить зуб методом тыка и все это делали в
молодости, особенно чужой, но наоборот
– никогда. Естественно, это гипербола, доведенная до абсурда, и я глубоко уважаю
зубных врачей, но каждый должен заниматься своим делом и с этим не поспоришь. Очень многие крайне негативные
последствия для всех проистекают от
этого несчастья, которое называется
простым словом безответственность. Лекарство простое: соответствующее воспитание, лучше всего на личном примере,
страх перед неотвратимостью наказания
при нарушениях, сопровождаемого обязательной и своевременной конфискацией всего имущества.
Продолжение в следующем номере
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“За правду і справедливість”

Поет кличе до пробудження, до підведення з колін,
до громадянської протидії, щоб схаменулися хоча б на краю прірви

НАША ПОЧТА

НАБАТ БЕНТЕЖНОЇ ДУШІ
Відгук на нову збірку Олександра Мороза
Євген ЛУК’ЯНЕНКО
У далекі – предалекі часи римлянин Горацій висловився: «Aut prodesse volunt,
aut delectare poetae» (Поети прагнуть
приносити або користь, або насолоду).
Мені здається, що через два з гаком
тисячоліття під цими словами міг би
підписатися і прекрасний український
поет – лірик Олександр Мороз... Якби
не жив і не писав у час другої всеукраїнської Руїни (з 2014 року).

В

такий час від поезії замало елементарної буденої насолоди і простої користі. Час вимагає іншого:
свідомої активної громадянської позиції
і дії. Звісно, що такий поет, як Олександр
Мороз, сам себе покликав до правди,
до справедливості, до принциповості в
оцінках, до боротьби проти руйнування
України. І бентежна його душа б’є в набат,
майстерне перо збуджує і піднімає співвтчизників до спротиву.
Саме в цей час у нього, як мені здається, не могла не народитися поема «Безсоння» - про справді неперехідне авторське
безсоння від дикої і жахливої дійсності,
нарастаючих тривог, гірких і одночас набатних роздумів. Про «Безсоння» я вже
недавно писав. Поема увійшла до останньої на сьогодні збірки поезій Олександра
Мороза «Долею оплачені слова» (вид-во
«Криниця», Київ, 2017).
Сам я вже книжок читати, на жаль, не

можу: майже втратив зір. Читала мені із
справді великим душевним хилюванням
дружина, а коли в поемі «Постріл» дійшла
до рядків про похорон школярів і вчительки, загиблих від влаштованої бандерівцями пожежі, читання перервала – від сліз.
От вам і насолода! Але саме такої, як це не
прикро, «насолоди» потребує сьогоднішнє українське суспільство. Цитую гіркий
сарказм О. Мороза:
Нам потрібен неодмінно
Варяг, москаль чи іудей...
Аби не так, як у людей.
Ми до чужих завжди уклінні,
Знаходячись поперемінно
В полоні придбаних ідей.
Нам цар потрібен неодмінно.
Відчутно, О. Морозу хочеться інших
мотивів. З якою ліричністю, пристрастю,
ностальгічно пише він про рідне село, насолоджується всим життєдайним... Але
такого роду вірші (в збірці вони є), в час,
коли країна під проводом отих олігархічних царків та їхніх чужинців – направників
явно чимчикує до прірви, свідомо віднесені автором на другий план.
Причім, у прірву скачемо першими. Радійте, українці: як нещодавно повідомили
соціологи, з «реформами» ви нині справді
перші в Європі за найнижчими зарплатами! І саме така «першість» світить нам у
всьому іншому.

Отже, не до лірики і лірику О. Морозу,
і всім нам!
Тому і кличе поет до пробудження, до
підведення з колін, до громадянської протидії, щоб схаменулися хоча б на краю
прірви.
Поет кличе образно, запально, доказово, переконливо! Кличе аж до «останнього окопу». І це зовсім не від радості.
Його збірка ,особливо блоки поезій «А
ми такі!» та розділ «Поеми» (Згадані вже
«Постріл» і «Безсоння») насичені промовистими висновками та гаслами:
Той, хто руйнує пам’ятник,
Здатен лише на зло.
***
... Покинутий Богом і ладом
злидень Землю трима на собі,
***
Патріотизм взяли у лізинг...
А за гроші –
при потребі
Взопіють «Інтернацьонал».
***
Злодюги зверху примостились,
Народ залишивши волом.
І так далі, і тому подібне.
Суцільна, доречна, переконлива афористичность нової збірки О. Мороза змушує зачудовано схилити голову перед
автором. І водночас збуджує негативні соціальні оцінки, адже характеризує він зо-

всім невтішний час української Руїни.
Окреме, але ідеологіно і стилістично
щільне, цілісне з усіма іншими блоками
поезій місце займають переклади частини творчого доробку самобутнього і потужнього російського поета – донбасівця
Володимира Калиниченка.
Сам я знаю цього автора зі своїх комсомольських часів, з 1968 року, від першої
збірки до окремих поезій, опублікованих
газетою «За правду і справедливість».
Осмілюсь заявити, що з О. Морозом
вони – творча рідня.
І , саме покладаючись на цю спорідненість, О. Мороз у кращому розумінні слова використовує поезію В. Калиниченка
для підкріплення власної ідеологічної позиції борця за правду і справедливість,
інтернаціоналіста, захисника прав національних меншин в Україні від націоналістичних посягнень влади.
У поезіях В. Калиниченка немає і не
може бути нічого не тільки анти – але і позаукраїнського, тобто нічого для українця
чужого, незрозумілого, неприйнятного...
Справді, хіба не одна та ж сама голодна
судьба була по війні у дитини в далекому
Салехарді та у львівського школяра?! І
хіба ж неоднаково слід уклонитися простій російській жінці і українці – шкільному завучу, які хоча б трохи порятували дітлахів від голодухи?!
А саме про таке пишуть і О. Мороз, і В.
Калиниченко.
Хвала обом поетам!
Хвала Олександрові Морозу за те, що в
наш тяжкий час дав нам можливість порадіти за творчий успіх, здобути користь,
насолоду і наснагу від незрадливості ідейно – художньої позиції, кличного голосу
Поета.

ПРОЩАЯСЬ С НАДЕЖДОЙ…
О беспросветной доле украинцев сегодня
Иван Лунченко,
пенсионер
И горизонт плывёт
печально
Мятежным отзвуком
души.
(Из собственного
cтихотворения)
В начале осени 1945 года мне,
шестилетнему, впервые было позволено пасти вместе со старшими мальчишками коров на выгоне за сельскими огородами.
Сторожа кормилиц, я ещё и
«гасал» за кураём для костра.
Чаще других – когда надо и не
надо. Делал перерывы, подбегая к костру, чтобы погреться в
сырой и холодный день.
Помню в последний мой
«прибег» наш «отаман» Грицько сочувственно сказал: «Да ты
совсем замёрз» и легонько подтолкнул меня к костру.
Перецепившись, я упал… В тот
же миг что - то страшно грохнуло и надо мной пронеслась обжигающая волна…
Я остался совершенно невредим. А вот мой спаситель Грицько лишился кисти левой руки.
С тех пор от старших я усвоил
на всю жизнь, что родился в сорочке.
И в самом деле, на протяжении всей моей 78-летней жизни
мне в общем –то везло.
Были, конечно, и «негаразды»,
порой довольно серьёзные. Доселе, например, простить себе
не могу, что неожиданно попав на комсомольскую работу
и, увлёкшись ею, бесповоротно
забросил заочную аспирантуру.
О других «синяках» упоминать

даже не хочу.
И мне никогда в голову не
приходило, что может, считай,
в конце жизни случится нечто
пострашнее того взрыва осенью
1945 года.
Но вот случилось…Моему
меньшему сыну и внуку выпала
доля заробитчан в Польше.
До недавнего времени все мы
как – то выдерживали «прелести» жизни в Украине при олигархическом «управлении» ею.
Сыну, кандидату технических
наук, приходилось бывать в
длительных рабочих командировках в Австрии, Израиле,
США. Но не помышляя покидать Украину, отказывался от
вариантов и всегда возвращался домой. Но вот сейчас фирма,
где он работает, предложила
выехать на работу в Польшу.
И на сей раз и сыну, и внуку
от безвыходности при «дбай-

ливому» (согласно назойливой
телерекламе) правительстве
В.Гройсмана пришлось согласиться. Увы! И я, и вся наша
родня по той же причине ни
слова возразить не посмели.
Скрутний час! Для всей Украины! Для каждой трудовой семьи!
Вот и нелегко семьям обоих
сыновей. Нам с супругой, «хворым», инвалидам – старикам
нынче уже не хватает средств
ни на полноценное питание,
ни на лекарства, ни на жёсткую коммуналку, ни на какую
– то помощь бедствующим родственникам в Донбассе.
Абсолютно точно знаю, что в
таком же положении оказалось
большинство из ещё остающихся в стране граждан Украины и
что «дбайливий уряд» вовсю
печётся о том, чтобы им жилось
ещё горше.

К сожалению, многие в таком
возрасте, как я, и так же, как я,
уже не надеемся увидеть просвет, простились с надеждой.
Как – то, ещё в 1998году к
опубликованной в московской
газете «Завтра» статье «Носороги у Днепра» о нарастающем
бесправье нашего народа пришлось мне взять эпиграф из
«Носорога» Эжена Ионеско о
топоте бегущих по городу тяжеловесных животных, их рёве и о
восклицании одурманенной героине пьесы Дези: «Они поют!
Они поют!»
Тогда я вовсе не думал, что с
жутким нарастанием «пение»
олигархических носорогов достигнет такой сокрушительной
звонкости, таких масштабов,
как в нынешней Украине.
Теперь же, затыкая уши от
этого пения, украинцы вынуждены, прощаясь с родиной,
мчаться стремголов в заробитчаны, подгоняемые сокрушительным носорожьим топотом.
Случается и похуже бегства.
Но, знаете вера в то, что нынешнее «щастя незалежної,
фаноменальної в реформах
(по П. Порошенко) Україні» всё
же не вечно, что уже грядущее
поколение украинцев этому
«щастю» даст откоша, мобилизовавшись в гражданском волевом единстве, в стремлении
к коренному оздоровлению
общества.
Хочу, очень хочу, прощаясь
с надеждой на свою собственную лучшую участь, чтобы
такое время скорее настало
для нового поколения соотечественников.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

УКРАЇНІ
ДОВЕДЕТЬСЯ
СКОРОТИТИ
ПРОГРАМУ
СУБСИДІЙ
Днями представник Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР)
заявив, що Україні доведеться переглянути програму субсидій, оскільки діюча
система занадто дорога.

Х

то може постраждати? В
першу чергу ті, хто приховує дохід. Програму
верифікації (перевірки) субсидіантів почали ще більше
року назад. Проте наступного року, якщо розроблений
Міністерством соцполітики
законопроект ухвалять, соціальні інспектори підуть по
будинках пільговиків і отримають права забирати "комунальну знижку" у тих, хто
живе не відповідно до статків. Також під ударом можуть
виявитися українці з хорошим майновим положенням
(є друга квартира, машина).
Як розповідає координатор
житлових програм "Опори" Тетяна Бойко, оцінювати
не лише офіційну декларацію, але і майно - нормальна
практика.
Крім того, без субсидії можуть залишитися ті українці,
у яких є великий депозитний
рахунок у банку. У Міністерстві соцполітики ще минулого
року заявляли, що варто розглянути можливість враховувати дохід субсидіантів, у тому
числі, відсотки по депозитах.
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Порой простой массаж может буквально вернуть вас к жизни

“За правду і справедливість”

ДОМАШНІЙ КЛУБ

НА ЗАМЕТКУ

ВКУСНО!

Новогодний аромат в доме

В

преддверии Нового года
наш дом должен пахнуть
по-особенному. Это создает
настроение и расслабляет, настраивая на праздничный лад этого
всеми любимого праздника.

Да, можно постоянно печь пирожки с корицей или поставить ёлку в
начале декабря, но у нас есть идеи
намного поинтереснее.
▶ Гирлянды и украшения из цитрусовых. Необходимо высушить
дольки апельсина или лимона в
печи, нанизав их после на нитку
и украсить палочками корицы —
украшение готово! Кроме того,
такая гирлянда будет волшебно
пахнуть.
▶ Вместо того, чтобы выбрасывать
апельсиновую кожуру, можно сде-

лать из неё потрясающе простой
и красивый светильник или подсвечник. Помимо эстетики, этот
светильник будет великолепно
пахнуть и наполнять ваш дом ароматами цитрусовых.
▶ Для души, красоты и обоняния
можно сделать «ассорти» из еловых веток, цитрусовых долек, шишек, корицы и всего остального,
чем для вас пахнет Новый год. Поместив все в красивую банку или
емкость, наслаждаться не только
зрительным эффектом.
▶ Аромасвечи с запахами корицы и

ели можно приобрести и в магазине, но вот выполненные своими
руками свечи будут намного дешевле и приятнее. Просто сделайте вокруг обычной свечи подобное
окружение из палочек корицы,
оберните холщовой тканью и бечевкой.
▶ Высушенные еловые или сосновые
шишки сушат в духовке и убирают
в плотный пакет, не остужая. Добавляя к ним капельки эфирного
масла, их отправляют томиться на
неделю. После можно разложить
их по дому — они будут источать
чудесные ароматы.
▶ Сложить в кастрюлю следующие
ингредиенты: корицу, цитрусы,
еловые веточки, гвоздику… Налить
в емкость немного воды и подогреть: приятным запахом пропитается весь дом.

БАБУШКИНА АПТЕКА

АКТИВНЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ МАССАЖА НА СТОПАХ

Э

на у основания большого пальца: ее массаж самым
благотворным образом сказывается на состоянии щитовидной железы, правильная работа которой так важна
для каждого.
4. А если помассировать впадину в самом центре
подошвы, ощущается приятное расслабление – эта зона
связана с нашей диафрагмой.
5. Мягко воздействуя на середину стопы, вы отлично справитесь со стрессом и избавитесь от лишнего напряжения.
6. Теперь стоит обратить внимание и на область возле середины внутреннего края стопы. Здесь расположен
«пульт управления» работой надпочечников. Им стоит
заняться, если начала одолевать необъяснимая усталость, и требуется срочно подзарядиться.
7. Ближе к пятке находится зона, позволяющая активизировать все выделительные системы организма. Проработав ее, вы избавитесь от лишних токсинов.

то важно запомнить – порой простой массаж
может буквально вернуть вас к жизни. Надавливать на биологически активные точки несложно, к тому же такое лечение практически не имеет
побочных эффектов.
Имейте ввиду, что результаты точечного массажа будут заметнее, если уделять ему несколько минут ежедневно!
1. На большом пальце ноги расположена точка, активирующая гипоталамус. Воздействие на нее помогает
контролировать аппетит и избавляться от лишнего веса.
2. В самом центре того же большого пальца найдите точку, связанную с гипофизом. Массируя ее, можно
предотвратить или устранить любой гормональный дисбаланс.
3. Еще одна универсальная область расположе-
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Человек, у которого знаний больше, чем ума. 6. Борец за
остроту ножей. 10. Болячка, которую можно подцепить от лопаты.
12. Нытик с тонким голосом. 14. Печаль, которую можно хлебнуть.
17. Темно-вишневый большой платок. 18. Неровность рельефа,
а уменьшительно - неровность на теле женщины. 19. Красный
купальщик с картины Петрова-Водкина. 20. «Изюмительная» булочка. 22. Жертва педагогических опытов Балды. 23. Надутый обитатель птичьего двора. 24. Деревня для джигита. 26. Гектарный
процент. 27. Музыкально звучащий предлог. 28. Горячительный
напиток для распития под «Веселым Роджером». 30. Гордый несдающийся крейсер. 32. Мужская «низость». 33. «Прижимистые» серьги. 35. Исправительное учреждение для отдыхающих пионеров.
37. Компьютерная зараза. 38. Снимок, на котором видны оба уха.
42. «Пряный» дипломат. 43. «Рыба» для бутылок. 44. Подзатыльник
этажом ниже. 49. Бог-милитарист. 51. Письменное сообщение о
том, что «у попа была собака». 52. Место, отведенное для брани.
54. Огненная неприятность. 57. Кто из животных самый лучший
лесоруб? 59. Лицевой мандраж. 60. Прием внутрь дозы радиации.
65. Светильник, не доставший потолка. 66. Этот ученый догадался,
что электрический ток может сопротивляться. 67. «Мадам» пошведски. 68. Разговор ветра с проводами. 70. Благими намерениями туда вымощена дорога. 71. «Буква» «сухого языка статистики».
74. Он делает мужчину кавалером. 76. Мероприятие, на которое
ехал ухарь купец. 78. Если его знать, то можно жить вольготно в
Сочи. 79. Материал, который умеет «тянуть» чиновник. 80. Завсегдатай храма Мельпомены. 82. Занимающийся самым грязным делом. 83. Произведение, которое можно сыграть «на флейте водосточных труб». 84. Танин утопленник. 85. Блеющий коллектив. 86.
Приспособление для «учета и контроля» за молитвами.
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ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Эрудит. 6. Оселок. 10. Мозоль. 12. Пискля. 14. Горе.
17. Шаль. 18. Ложбина. 19. Конь. 20. Кекс. 22. Поп. 23.
Индюк. 24. Аул. 26. Ар. 27. До. 28. Ром. 30. Варяг. 32. Бас.
33. Клипсы. 35. Лагерь. 37. Вирус. 38. Анфас. 42. Посол.
43. Ерш. 44. Пинок. 49. Арес. 51. Надпись. 52. Поле. 54.
Ожог. 57. Бобр. 59. Тик. 60. Облучение. 65. Бра. 66. Ом.
67. Фру. 68. Гул. 70. Ад. 71. Цифра. 74. Орден. 76. Ярмарка. 78. Прикуп. 79. Резина. 80. Театрал. 82. Политик. 83.
Ноктюрн. 84. Мяч. 85. Отара. 86. Четки.
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НОВОГОДНИЕ
РЕЦЕПТЫ

П

риближается 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.
Ни один новогодний стол не обходится без
вкусного десерта! Предлагаю вашему вниманию
десерты, которые потребуют от вас минимум
времени и усилий, но обязательно понравятся
гостям.

КОКОСОВЫЕ ПИРОЖНЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Ванильные сырки – 4 шт.
• Сливки 20% - 200 г
• Кокосовая стружка –
160 г
• Сахарная пудра – 3 ст.л.
• Желатин – 25 г
• Вода – 4 ст.л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сырки, с сахарной пудрой и сливками взбиваем
миксером.
Добавляем в массу кокосовую стружку.

Набухший желатин подогреваем до растворения и вводим чуть теплым
в сырную массу. Перемешиваем.
Полученную смесь разливаем по формочкам и
отправляем в холодильник застывать.
После застывания извлекаем пирожные из
формочек и украшаем свежей клубникой и мятой.

ДЕСЕРТ ИЗ ЗЕФИРА
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Зефир - 6 шт.
Киви – 2 шт.
Бананы – 2 шт.
Печенье песочное –
120 г
• Шоколад – 90 г
• Сметана – 3 ст.л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Из каждой половинки
зефира вынимаем середину.
Взбиваем блендером серединки зефира, бананы и

•
•
•
•

сметану.
Измельчаем печенье в
крошку.
Растапливаем на водяной бане шоколад со сметаной.
Собираем десерт в следующей последовательности. В каждую половинку
зефира кладем измельченное в крошку печенье, нарезанный киви, банано-зефирную смесь и поливаем
шоколадом.

КОНФЕТЫ ИЗ СУХАРЕЙ

КРОССВОРД
1

7

По вертикали:
2. Человеческое качество, измеряемое палатами. 3. Мраморная собака. 4. «Мутант» среди атомов. 5. Геометрически правильный бублик. 6. Жалящая особь женского пола с идеальной талией.
7. Взрыв страстей с потерей шерсти. 8. Подходящее дерево для
вороны с сыром. 9. Выше, чем соль. 11. Любимый пастух Снегурочки. 13. Вкалывающий упрямец. 15. Птица с «хохотливым» именем.
16. Лечебное средство, которое можно подсластить. 19. Монарх,
который может сделать рокировку. 21. В песенке мушкетеров его
«заносит к черту». 22. Троллейбусная спальня. 25. Самый большой
из лесных рогоносцев. 29. Нота, расположенная на нижней линии нотоносца в скрипичном ключе. 30. Собачий променад. 31.
Гончарный «пластилин». 32. Большинство отечественных самолетов амфибий имело именно эту марку. 34. Рынок в Одессе, где
маленькие раки по три рубля, но вчера. 36. Карандашный писака.
39. Самовольная амнистия. 40. Любитель почесать языком. 41.
Русский чемодан. 45. Мягкий подход начальства к исполнителям.
46. Кларнетист, обчистивший Клару. 47. Начальник экспедиции
греков за Золотым руном. 48. «Мелированная» лошадь. 50. Фортуна, навсегда отвернувшаяся от человека. 53. Выше него уши уже
не растут. 54. Внезапный «паралич» от испуга. 55. Горючее, затаившееся в болоте. 56. Провальная оценка. 58. «Коренной» знак,
ушедший в политику. 61. Непогода, воющая зверем и плачущая как
дитя. 62. Волосок, в который можно дуть, но чаще всего не дуют.
63. «Сердитый недотрога живет в глуши лесной, иголок очень много, а нитки ни одной» (загадка). 64. Что наша жизнь? 67. Балерун на
коньках. 69. Гадательная единица ромашки. 72. Лагерь советской
пионерии. 73. Плащ по-королевски. 74. Греческое «беспредельное море». 75. Часть шевелюры, не поддающаяся причесыванию.
77. Одноразовый ветер. 80. Властелин джунглей. 81. Постель в
царской опочивальне.

Ингредиенты:
• Сухари (ванильные) –
300 г.
• Масло сливочное – 100 г.
• Сахар – 1 стак.
• Какао – 2 ч.л.
• Молоко – 1 стак.
• Кокосовая стружка – 1
упак.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Перемалываем на мясорубке сухари в крошку.

Смешиваем сахар с какао и добавляем горячее
молоко.
Молочно – шоколадную
смесь и растопленное сливочное масло добавляем в
крошку из сухарей, перемешиваем.
Формируем конфеты,
обваливаем их в кокосовой стружке или измельченном печенье.

МУСС «ТЫКВЕННОЕ ФУЭТЕ»
Ингредиенты:
• Тыква тушеная – 200 г
• Творог – 200 г
• Апельсин – 1 шт.
• Сахар – 3 ст.л.
• Желе лимонное –
1 пач. (90 г)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Заливаем желе (можно
использовать лимонное
или апельсиновое) холодной водой.
Выжимаем сок из апельсина.

В отваренную тыкву, добавляем сахар и творог и
измельчаем блендером.
Подогреваем желе, но
не кипятим.
Небольшими порциями
добавляем желе к тыквенно-творожной массе,
добавляем апельсиновый
сок и еще раз взбиваем
блендером.
Разливаем по креманкам и отправляем в холодильник на пару часов.

ДЕСЕРТ «ЕЛОВЫЕ ШИШКИ»
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Кукурузные хлопья глазированные - 2 упак. (по
80 г.)
• Сгущенное молоко Ириска – 1 бан. (380 г.)
• Орехи грецкие (дробленые) – 100 г
• Сахарная пудра – 2 ст.л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Смешиваем в емкости
кукурузные хлопья, орехи,

сгущенное молоко.
Выкладываем массу в
конусообразные рюмки,
предварительно смочив
их водой.
Отправляем в холодильник на 3 часа.
Вынимаем
готовые
шишки из рюмок, выкладываем на тарелку и посыпаем сахарной пудрой.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА И СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!

По вертикали:
2. Ум. 3. Дог. 4. Изотоп. 5. Тор. 6. Оса. 7. Склока. 8. Ель.
9. Ля. 11. Лель. 13. Ишак. 15. Ржанка. 16. Пилюля. 19.
Король. 21. Сударь. 22. Парк. 25. Лось. 29. Ми. 30. Выгул. 31. Глина. 32. Бе. 34. Привоз. 36. Графит. 39. Побег.
40. Трепач. 41. Короб. 45. Нажим. 46. Карл. 47. Ясон. 48.
Зебра. 50. Рок. 53. Лоб. 54. Оторопь. 55. Торф. 56. Неуд.
58. Радикал. 61. Буря. 62. Ус. 63. Еж. 64. Игра. 67. Фигурист. 69. Лепесток. 72. Артек. 73. Мантия. 74. Океан. 75.
Вихор. 77. Вихрь. 80. Тигр. 81. Ложе.
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В древние времена люди владели такими технологиями,
о которых современный человек может только мечтать
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ировые средства массовой
информации, точно так же,
как широкая общественность, не обсуждают возможность существования какого-то другого взгляда на историю, нежели официально
принятые наукой.
В настоящее время существует официальная история, которая
лишь в малой степени объясняет те
многочисленные находки, которые
были обнаружены в ходе археологических раскопок.
Сторонники официальной истории
на вооружение берут даже идеологию
и политику, проводя активную антипропаганду любого другого взгляда
на прошлое человеческой цивилизации. Выглядит это очень странно и
вызывает немало вопросов.

Археологические раскопки, между тем,
подтверждают, что древние люди и динозавры жили одновременно, а технологии
прошлых цивилизаций были на таком
уровне, что приходится лишь догадываться. Однако само обнаружение предметов
и останков животных и людей свидетельствует о глобальной катастрофе, уничтожившей древний мир.
Чаще всего необъяснимые находки официальная наука опровергает, потому как
они не могли быть изготовлены в тот или
иной исторический период, и не должны
были существовать в принципе. Но факт
остается фактом: обнаруженные предметы являются доказательством того, что
древние технологии значительно превосходили современные.
Так, к примеру, недалеко от американского города Лондон летом 1934 года был
найден молоток 15 см в длину и с диаметром около 3 см. Он находился в куске известняка, возраст которого оценивается в
140 миллионов лет. Проведенные исследования дали совершено неожиданный
результат: химический состав металла
удивлял (около 97 процентов железа, 2,5
процента хлора и около 0,5 процента
серы). Никаких других примесей не было.
За всю историю металлургии такого чистого железа получить не удавалось. В
найденном железе не найдено следов
углерода, а ведь в руде всегда содержится
углерод и немало других примесей. Кроме
того, обнаруженный железный молоток
совершенно не поржавел. К тому же, изготовлен он по совершенно неизвестной
технологии.
Ученые пришли к выводу, что находка
относится к раннему меловому периоду, то
есть, его возраст составляет примерно 65140 миллионов лет. Согласно официальной
науке, люди научились делать железные
молотки лишь 10 тысяч лет назад.
В 1974 году на территории Румынии в
песчаном карьере рабочие нашли неизвестный предмет длиной около 20 см.
Решив, что это каменный топор, они отправили находку на исследование в археологический институт. Ученые отчистили
ее от песка и обнаружили металлический
прямоугольный предмет, на котором было
два разных по размерам отверстия, которые сходились под прямым углом. В нижней части большего по размеру отверстия
была заметна небольшая деформация,
словно в нем укрепляли стержень или
древко. А боковые поверхности и верхняя
часть были покрыты вмятинами от сильных ударов. Все это дало возможность уче-

ным предположить, что находка является
частью какого-то более сложного приспособления.
После проведения исследований было
установлено, что этот предмет состоит
из весьма сложного сплава, состоящего
из 13 элементов, основным из которых
является алюминий (89 процентов). Но
алюминий начали использовать для производства промышленных изделий лишь
в XIX столетии. А обнаруженный образец
был значительно старше, свидетельством
чему является глубина залегания находки
– более 10 метров, а также останки мастодонта, которые были захоронены там же (а
эти животные вымерли примерно миллион лет назад). В пользу древности находки
свидетельствует и пленка окисления на ее
поверхности. Непонятно и то, для каких
целей применялся этот предмет, но вполне
очевидно, что знания о древних технологиях утрачены полностью, а открытия, сделанные когда-то, сейчас неизвестны.
В 80-е годы прошлого столетия рабочие
южноафриканского рудника «Вандерстоун» нашли в залежах пирофиллита (минерал, возраст которого оценивается 3 миллиардами лет) необычные металлические
шарики – немного приплюснутые сферы,
диаметр которых варьировался от 2,5 до
10 см. Они были опоясаны тремя желобками и изготовлены из какого-то материала,
очень похожего на никелированную сталь.
Подобный сплав в природных условиях не
встречается. Внутри шариков был неизвестный сыпучий материал, который при
контакте с воздухом испарился. Один такой шарик поместили в музей, где и было
замечено, что под стеклом он медленно
вращается вокруг собственной оси, полный оборот совершая за 128 дней. Ученые
данный феномен объяснить не смогли.
Существует немало других загадок древности. Так, в частности, Великая Пирамида – последняя из 7 чудес света. Несмотря
на то, что она была тщательно исследована, официальная наука не дает исчерпывающих объяснений. Неизвестно, кто
ее построил и с какой целью. Как дикие
и неграмотные египтяне смогли возвести
сооружение из более чем 2 миллионов
огромных каменных блоков, общий вес
которых превышал 4 миллиона тонн, подогнанных идеально друг к другу при помощи неизвестного раствора и образующих
совершенное строение? Даже сейчас, при
наличии новейших технологий, человек
вряд ли способен повторить это сооружение. Кроме того, существует немало других необъяснимых фактов, в частности,
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бесшовная поверхность (для того, чтобы
известняк выровнять до такой степени, необходимы лазерные технологии, точно так
же, как и для столь точных расчетов основания пирамиды).
Стометровый,
идеально
ровный
тоннель-спуск, который прорублен в скале
под углом 26 градусов, при строительстве
которого не использовались факелы. Каким образом без освещения и специальной аппаратуры выдерживался угол наклона. Более того, все строение выровнено
с минимальной погрешностью по сторонам света, для чего необходимы серьезные знания по астрономии.
Гармонично выстроенная, очень сложная
внутренняя структура, которая превращает
пирамиду в 48-этажное здание, с загадочными дверями, вентиляционными шахтами,
в прорубании которых должны были использоваться пилы с алмазными наконечниками, машинная шлифовка камня – все
это официальная наука объяснить не может.
Еще одна загадка, которая покрыта мраком, еще больше, нежели Египет, — это
собаки. На первый взгляд, ничего необычного в этих животных нет, это всего лишь
одомашненные потомки, лис, волков, койотов. Но на самом деле их происхождение
не так очевидно. Недавно генетики заявили о том, что антропологи, археологи и зоологи на протяжении веков заблуждались
на счет собак. Ошибочными, в частности,
оказались убеждения, что собака стала
домашним животным примерно 15 тысяч
лет назад. При этом первые исследования
ДНК собаки показали, что все они были
выведены только от волков примерно 40
тысяч лет назад. Казалось бы, что в этом
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необычного, но интересно то, каким образом из волка вдруг получилась собака. На
этот вопрос вообще ответа не существует. Домыслы о том, что древний человек
каким-то непостижимым образом подружился с волком, после чего животное превратилось в волка-мутанта, не выдерживают критики. Совершенно непонятно, как у
родителей-волков появился совершенно
другой зверь, который только выглядел,
как волк, но в характере которого остались
лишь черты, необходимые для совместного с человеком проживания. И каким
образом этот мутант сумел выжить в стае
со строгой иерархией? Поэтому ученые и
предположили, что без генной инженерии
в данном случае не обошлось…
Официальная наука не спорит, что человечество жило без удобств вплоть до прошлого века. Никакой канализации в древних городах не было. Но, как оказалось, не
во всех. Так, в частности, жители древнего
города
Можендж-Даро,
который существовал в
2600-1700 годах до н.э., использовали блага цивилизации, которые не уступали современным. Вообще,
необходимо отметить, что
этот город удивителен не
только наличием общественных туалетов и водопровода, но и отлично
продуманной и спланированной структурой. Вполне очевидно, что город
был спланирован заранее
и построен на двух уровнях на специальной подвесной системе. Строения
выполнены из стандартных размеров обожженного кирпича. Город был насыщен всем необходимым
даже по современным стандартам: четкой
системой улиц, зернохранилищами, домами с удобствами, банями.
Официальная наука не может ответить,
как люди, которые не могли обжечь кирпич, сумели построить подобный мегаполис?
Первым городом в Америке был Теотиуакан. В годы расцвета там проживало
около 200 тысяч жителей. Об этом городе
неизвестно практически ничего. Откуда
произошли люди, которые построили город, каким образом было организовано их
общество, на каком языке они говорили…
Здесь, кстати сказать, были обнаружены
пластины слюды, закрепленные в вершине пирамиды Солнца. Казалось бы, ничего впечатляющего, но на самом деле, это
очень важная находка. Слюда в качестве
строительного материала не используется,
зато она является отличной защитой от радиоволн и электромагнитного излучения.
О чем свидетельствуют все эти находки
и загадки? А говорят они о том, что современная историческая наука далеко не безгрешна. Во-первых полностью опровергает теорию Дарвина. Во-вторых, в древние
времена люди владели такими технологиями, о которых современный человек может только мечтать.
Знания о древних цивилизациях и их
технологиях практически утеряны. Более
того, свидетельства большого числа катаклизмов в древности говорят о том, что
современные методы датировки находок в
корне неверны. Что со всем этим делать –
пока не понятно, потому как ученые предпочитают оставаться в плену собственных
домыслов и догадок.
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