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МІГРАЦІЯ ЧИ ЕВАКУАЦІЯ?
УКРАЇНА ПЕРЕТВОРИЛАСЯ НА ОДИН ВЕЛИКИЙ ВОКЗАЛ, ЗВІДКИ
ГРОМАДЯНИ РОЗ’ЇЖДЖАЮТЬСЯ ПО ВСЬОМУ СВІТУ…

Черги за паспортами. Черги на кордонах.
Люди від'їжджають на заробітки, робити
бізнес, на навчання, причому багато хто назавжди. Виїжджають робітники, студенти,
бізнесмени, вчені, молоді жінки - щоб вийти
заміж за іноземця. Навіть ті дані статистики,
які стають публічно доступними, дозволяють
зрозуміти драматичні масштаби міграції:
українці масово виїжджають з країни,
втративши віру в зміни на краще.

Читайте на СТОР.2

ЯКІЙ УКРАЇНІ СЛАВА?
Перші весняні дні не принесли на Україну тепла…
Закономірно це чи ні – судіть самі. Але кожному з нас
хочеться тепла душевного, тепла у відносинах один до
одного, спокою та миру в державі, соціальної справедливості
та життєвого достатку.
Що відбувається в країні, що відбувається зі свідомістю
людей? Як закінчити конфлікт на Донбасі? США та Євросоюз
- наші союзники чи приховані вороги?
Про це та про подальші перспективи життя нашої Вітчизни в
інтерв’ю ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА сайту From-UA
– Олександре Олександровичу,
Ваші спостереження щодо
того, що відбувається в
країні? Як Ви оцінюєте
ситуацію?

Загалом йде процес знищення держави. Процес цілеспрямований, здійснюється
владою під зовнішнім управ-

лінням. Складовою цього
процесу є зруйнована повністю економіка, тому, зокрема, ніякої гарантії щодо
зростання бюджету немає.
Відбулася абсолютна деградація виробництва. Масове
безробіття спонукає людей
продуктивного віку втікати

з України. Маємо приблизно
половину населення від того,
що було в 1991 році. Якщо ж
взяти до уваги ще й структуру
населення, то ситуація взагалі трагічна, оскільки і за
віковим складом, і за рівнем
народжуваності (вона вдвічі
менше від смертності) процес розвивається небезпечно,
вже тільки цього достатньо
для зникнення держави. В цей
же час владою підтримуються
різні протистояння всередині
суспільства, і окрім балачок
про єдність нічого не робиться насправді. На історичній,
етнічній, релігійній, культурній і інших підставах відбувається те, що не допустимо
у нормальній державі. Раніше

я обурювався, дивувався байдужістю влади до цих проблем, а тепер переконуюсь, що
так і сплановано, вона «при
ділі». А практичні кроки до
нищення державності полягають у тих псевдореформах,
котрі відомі всім людям – це
пенсійна, медична, готується
земельна, адміністративнотериторіальна, судова і інші,
які об'єднуються лише одним
– всі вони антиконституційні.
Влада діє злочинно, використовує методи, які відповідно
класифікуються Кримінальним кодексом.
Нинішній етап характерний і тим, що всі суб'єкти політичного дійства (вони всі,
як правило, входять у певні

фінансово-кримінальні групи) стали на страт політичних
кампаній, щоб знову дістати
владу і використовувати її,
як і раніше, – для особистого
збагачення. Саме тому загострилися дискусії, проводяться різні акції. Акції небезпечні, бо у багатьох випадках в
руках «мирних» протестантів
є зброя. Це посилює тривогу
у суспільстві, певні виклики створює і для влади. Вона
ж, однак, бореться за владу,
їй ніколи займатися тим, що
найбільше турбує людей, в
першу чергу припиненням війни і збереженням країни.

Далі на СТОР.5
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Україна перетворилася на один великий вокзал,
звідки громадяни роз'їжджаються по всьому світу

РЕАЛІЇ

МІГРАЦІЯ ЧИ ЕВАКУАЦІЯ?
Олександр ПОЛУЯНОВ

Черги за паспортами.
Черги на кордонах. Люди
від'їжджають на заробітки,
робити бізнес, на навчання,
причому багато хто назавжди. Виїжджають
робітники, студенти,
бізнесмени, вчені, молоді
жінки - щоб вийти заміж
за іноземця. Навіть ті дані
статистики, які стають
публічно доступними,
дозволяють зрозуміти
драматичні масштаби
міграції : українці масово
виїжджають з країни,
втративши віру в зміни на
краще.
МІНУСИ "БЕЗВІЗА"

За загальноприйнятою версією, головним чинником, що
штовхає українців до виїзду
за рубіж, являється погана соціально-економічна ситуація
в країні. Тільки за останні два
роки реальні доходи населення
впали на 32,5% - або майже на
третину. Причому, перспектив
для швидкого поліпшення положення доки не спостерігається. Але головне, що люди вже і
не бачать сенсу чекати якихось
поліпшень : правляча верхівка
загрузла у брехні та корупції,
влада навіть не робить спроб
вивести країну з соціальноекономічного "штопора", а ті
цінності, за які люди стояли на
Майдані, - обпльовувані, розтоптані, забуті.
Вже зараз, за приблизними
підрахунками експертів, на
закордонних заробітках знаходиться 7-8 млн українців. Не
секрет, що значна частина з них
планує назавжди залишитися в
тій країні, в яку вони відправилися працювати.
"Сьогодні багато хто в Україні голосно кричить про "плюси
безвізового режиму з ЄС". Але
я і мої колеги-працедавці вже
зіткнулися з величезним мінусом "безвіза" - це масова трудова міграція за кордон наших
співгромадян, які тепер піднімають економіку не України,
а сусідніх країн. Чомусь мало
хто в державі зараз розуміє, що
проблема трудової міграції - це
справжня "бомба уповільненої
дії". Проблема збільшується з
величезною швидкістю, вже зараз я майже щодня стикаюся з
гострою нестачею професійних
кадрів в Україні. Але цього чомусь не бачить (чи не хоче бачити) наша влада", - говорить глава Асоціації власників малого і
середнього бізнесу Руслан Соболь.
За його словами, від'їжджають
самі кращі молоді фахівці провідних галузей, в основному
високого рівня - інженери і будівельники. При цьому Україна
не може скласти конкуренцію
європейським і навіть російським зарплатам, тобто нас неминуче чекає подальший витік
робочих рук, мізків, і як наслідок - соціальний колапс.
"Це сама працездатна частина населення країни, яка могла б відновлювати і піднімати економіку України. Якщо

ціональну академію наук залишили 2730 людей, з них 95
докторів наук та 511 кандидатів
наук. З 1991 року кількість учених в країні зменшилася втричі. Це найбільші втрати серед
усіх галузей і сфер діяльності.
Одна з причин - дуже низька
зарплата та матеріально-технічна база. Минулого року
середня зарплата по Академії
наук була 3999 гривень", - розповідає голова профспілки
працівників НАН України
Анатолій Широков.

І ДАЛІ - ЗА СПИСКОМ

більшість таких людей поїдуть,
незабаром нікому буде формувати Фонд соціального страхування. А це відіб'ється на усій
українській "соціалці" - державі нічим буде платити пенсії та
зарплати бюджетникам. Тільки
у Польщі офіційно зареєстрований один мільйон українців.
А скільки їх працює в цій країні
нелегально, можна тільки здогадуватися. Думаю, йдеться ще,
як мінімум, про один-півтора
мільйони заробітчан", - зробив
висновок експерт.

МАТИ ЧИ МАЧУХА?

Сьогодні вже практично усі
аналітики сходяться на думці,
що трудова міграція - це одна
з найнебезпечніших, і в той
же час нестримно зростаючих
проблем України, яка ставить
жирний хрест не лише на економічному зростанні і соціальній стабільності, але і на самому майбутньому нашої країни.
"Український ринок вже зараз страждає від нестачі кваліфікованих кадрів. Ще трохи, і в
Україні не залишиться достатньо людей, щоб обслуговувати
навіть ті об'єми виробництва,
які існують на даний момент.
Влада стверджує, що українські заробітчани нібито "рятують" Україну грошима, які
вони присилають додому, адже
за рахунок цих коштів стало
можливим збільшення валютних резервів НБУ.
На перший погляд це схоже
на правду: минулого року наші
закордонні робітники дійсно
направили в Україну близько
7 млрд доларів. Але економісти
підрахували: якби цим людям
дали робочі місця у виробничій галузі нашої держави, вони
створювали б близько 40 млрд
доларів прибутку в рік. Тому
що головне багатство будь-якої
країни - це людський капітал",
- заявив заступник Голови партії “О. Мороза “За правду і справедливість” Василь Петрович
Цушко.
Цікаво, що наша міграційна катастрофа є справжнім
порятунком для низки європейських країн, які свідомо
використовують українських
трудових мігрантів як дешеву
робочу силу, і тим самим підтримують власне економічне
зростання. Найбільш яскравий
тому приклад - Польща, яка за
рахунок українців покриває

дефіцит робочих рук, успішно
розвивається, і навіть розширює соціальні гарантії власним громадянам. Наслідуючи
цей приклад, і Чехія збільшила
квоту для українців, яких там
готові прийняти на роботу.
В Україні ж, навпаки, продовжує нестримно зростати нестача доступної робочої сили.
Число вакансій в переробній
промисловості, торгівлі і будівництві за останній рік зросло
на 40-60%.
"З початком літнього робочого сезону у багатьох регіонах України спустіють села,
та і в містах багато квартир залишаться порожніми - люди
поїдуть. За попередніми підрахунками, цього року в теплі
місяці за кордоном опиниться більше половини наявного
трудового потенціалу держави.

"Кількість українських студентів, які їдуть на навчання
за кордон, збільшуватиметься.
Вступаючи до зарубіжних вузів, наша молодь сподівається
на краще майбутнє в країнах
ЄС", - констатує Єгор Стадний,
виконавчий директор аналітичного центру CEDOS.
За його словами, найбільшою
популярністю серед української
молоді користуються польські,
німецькі, канадські, французькі та навіть австралійські ВНЗ.
"Досить часто освіта за кордоном виходить доступнішою,
ніж в Україні, особливо, якщо
ви - здібна людина. Чехія і
Німеччина пропонують безкоштовне навчання для іноземців за своєю Конституцією.
У Франції плата чисто символічна, Польща пропонує немало стипендій і безкоштовне

Усі вони працюватимуть на добробут чужих країн, бо рідна
країна ним стала мачухою. При
цьому значна частина трудових
мігрантів вже ніколи не повернеться додому - хіба що на
Паску або Різдво, щоб відвідати родичів. Опитування свідчать: 65% українців у віці 14 - 35
років хочуть поїхати за кордон
тимчасово або назавжди. При
цьому міграційні настрої найближчими роками тільки посилюватимуться", - відмітив
Василь Цушко.

навчання для поляків за походженням. Тобто, в таких випадках ви витрачаєте гроші тільки
на проживання, а іноді вам навіть дають стипендію".
Що стосується представників науки, то після розпаду СРСР (з 1991 року) Україну
покинули як мінімум близько 100 000 учених. За словами
директора Державного фонду
фундаментальних досліджень
Бориса Гриньова, кількість
молодих українських учених,
прагнучих виїхати за кордон і
реалізувати себе в розвинених
країнах, просто вражає: в одній
тільки Німеччині в даний момент вчаться і працюють 25 000
громадян з України, які отримують грантову підтримку від
держави, що прийняла їх.
"За даними ЮНЕСКО, останніми роками кількість учених
у світі збільшилася на 20%. А в
Україні тільки в 2015 році На-

БЕЗ МІЗКІВ

Ще одним украй негативним
аспектом масової міграції є посилений відтік "мізків" - без
яких будь-яка країна приречена на деградацію і повний занепад, гарантовано виявляючись
на узбіччі прогресу. Це стосується не лише науковців, але і
студентів.

Як відмічають експерти, все
більше українських підприємців
тепер реєструють свій бізнес за
кордоном. Найчастіше - у балтійських країнах, а також Польщі, Словаччині, Чехії, Угорщині. За їх словами, на відміну від
України там можна спокійно
працювати - немає корупції,
криміналу, численних перевірок. Головне - платити податки і
не порушувати закони.
За всяку ціну вирватися з
України прагнуть і молоді
українки. Працівники київських загсів зізнаються: якщо
до 2010 року вони реєстрували
до десятка браків з іноземцями
в рік, то тепер - по декілька сотень. Не цураються українки
укладати шлюбні стосунки з
вихідцями із Сирії, Іраку та
Йорданії - вони мають високі
шанси на легалізацію в Європі.
Але найчастіше (за статистикою) українки віддають перевагу нареченим з Німеччини,
Франції, Італії, Іспанії, Греції,
США, Канади, Ізраїлю, Туреччини, Єгипту, Бельгії, Великобританії, Китаю, Ірландії
та Австралії. У Києві майже
кожен десятий зареєстрований
брак - з іноземцем.
"Інтернаціональних браків
дійсно стало набагато більше,
- розповідає експерт Оксана
Виговська. - Наші представниці прекрасної статі мріють
про стабільність і матеріальне благополуччя. Вони вірять,
що шлюб з іноземцем, навіть
з африканцем, може це їм забезпечити. Моя однокласниця
вийшла заміж за камерунця,
який тут вчився в медичному.
Пам'ятаю, усі були в шоці - знайомі, друзі, сім'я. Вона поїхала
з ним в Африку і говорить, що
щаслива. Та і з чого дивуватися?! Адже по рівню життя ми
вже відстаємо від багатьох африканських країн".
Активно виїжджають українці в інші країни і на постійне
проживання. Найбільше людей
виїхало в Ізраїль, Росію, США
і Німеччину. Крім того, щороку
приблизно 900 000 наших співгромадян подають заявки на
отримання грін-карти США.
Виграти цю лотерею вдається
приблизно 5 тисячам українцям, і вони їдуть жити і працювати в Штати.
Підводячи підсумок, можна
сказати: Україна перетворилася
на один великий вокзал, звідки
громадяни роз'їжджаються по
всьому світу. Вони біжать від
убогості, корупції, тотальної та
цинічної брехні влади, розгулу
криміналу (частенько - узаконеного), нескінченної війни
і повної відсутності перспектив. Це і є результати "реформ",
якими ще мають нахабство
хвалиться представники влади.
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Украинцам курятина продается по более высоким ценам, чем для зарубежных потребителей
Александр МИХАЙЛОВ

Не успел утихнуть скандал с безумно
дорогим отдыхом семьи Порошенко
на Мальдивах, как уже отличился
друг и советник президента,
владелец ПАО "Мироновский
хлебопродукт" (более известный
простым украинцам, как "Наша
Ряба"), Юрий Косюк. Надо сказать,
что на примере этого агрохолдинга
можно проиллюстрировать всю
уродливую сущность украинского
олигархического капитализма:
тесная спайка с властями,
коррупция, грабеж населения
и вызывающая роскошь самих
олигархов. Впрочем, судите сами.

С ЖИРУ БЕСЯТСЯ

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?

В принципе, поводом для написания
этого материала стало видео, выложенное группой "Євромайдан" в социальных сетях (Facebook). Оно о том, как
наш аграрный олигарх, а по совместительству друг и внештатный советник
президента Петра Порошенко Юрий
Косюк - поразил всех своим банкетом
на самом шикарном курорте Франции
"На одном из самых дорогих горнолыжных курортов мира – Courchevel
1850, в ресторане La Mangeori весь зал
поет гимн Украины вместе с "простым
работником птицефабрики" Юрием Косюком, и запивает это все его заказом на
Dom Peregnon по €1200 за бутылку (не
более 50 бутылок)", – говорится в сообщении.
На видео показано, как гости вечеринки, в образах индейцев с перьями
на головах, под гимн Украины (что
можно расценивать как издевательство
над нищим населением и мерзнущими
в окопах солдатами) заносят в зал безумно дорогое шампанское с горящими
огнями.
"Спасибо парламентариям и правительству за то, что они выделяют
миллиардные субсидии и дотации отечественному птицеводству. Покорили
Куршевель, покорим и Сейшелы", –
комментируют это действо участники
группы.
Если кто из читателей не в курсе

"миллиардных субсидий и дотаций отечественному птицеводству", о которых
говорят люди, то сообщаем: при всей
скудости бюджетной поддержки отечественным аграриям, именно МХП остается главным потребителем государственных дотаций на поддержку АПК в
Украине. Только в 2017 году ПАО "Мироновский хлебопродукт" (ТМ "Наша
ряба") получил из казны (то есть – за
наш с вами счет) 1,4 млрд гривен – что
составляет 40% от всей суммы государственных дотаций, выделенных в бюджете для всего украинского АПК.

СВОИМ – ДОРОЖЕ

Но, может быть, Косюк и его теплая
компания заслужили такие "маленькие
радости жизни" - хотя бы тем, что реализуют свою продукцию обнищавшим соотечественникам по доступным ценам?
Отнюдь. Как сообщают СМИ, "Мироновский хлебопродукт" реализует украинцам курятину дороже, чем в Европу
(несмотря на миллиардные дотации).
При этом стоимость куриного мяса, реализуемого "Нашей Рябой" на внутрен-

Везунчик Ляшко
Олексій ГРАДОВ

Днями українські ЗМІ повідомили про те, що
детективи Національного антикорупційного бюро
зацікавилися методами збагачення Олега Ляшка.
Зокрема, тим, як він примудряється жити на виграші
в лотереї. З цією метою співробітники НАБУ отримали
тимчасовий доступ до документів "Української
національної лотереї" (УНЛ), що стосуються виграшів
лідера Радикальної партії України.

І хоча ця інформація є конфіденційною, доступ до документів по усіх виграшах (призам) Олега Ляшка за період з
01.01.2017 по 24.10.2017 включно дав Соломенський суд (постанова діє впродовж одного
місяця). Повідомляється, що

усі ці заходи проводяться у
рамках досудового розслідування в кримінальному впровадженні - за фактом отримання
неправомірної вигоди посадовцем, що займає особливо
відповідальне положення.
Нагадаємо, що в якості дже-

нем рынке, постоянно растет рекордными темпами – только за 2017 год она
выросла в долларовом эквиваленте на
21%. Об этом говорится в публикации
издания "Бизнес медиа" (статья "Покупатели курятины. Наша Ряба кормит 70
стран мира").
Авторы публикации приводят данные, согласно которым стоимость 1 кг
тушки курицы ПАО "Мироновский
хлебопродукт" ("Наша ряба") в 2014 году
составляла на внутреннем рынке 20 грн,
в 2015 – 31,5 грн, а в 2017 – 55 грн. При
этом, по расчетам издания, украинцам
курятина продается по более высоким
ценам, чем для зарубежных потребителей. "Оказывается, цена на курятину в
Украине равна цене мяса на экспорт! А
учитывая, что в экспортной цене заложена также дорогая логистика, выходит,
что мясо в Украине стоит дороже, чем
на экспорт! В других странах Косюку
приходится конкурировать с Америкой
и Бразилией и, соответственно, предлагать покупателям более привлекательные цены, а в Украине монопольное
положение позволяет компенсировать

рел доходу в декларації від
24 жовтня лідер Радикальної
партії Олег Ляшко вказав три
виграші в УНЛ на суми 283,5
тисячі гривень (близько $10,
6 тисяч), 134 тисячі гривень
(близько $5 тисяч) і 153,4 тисячі
гривень ( близько $6 тисяч). В
той же час організатори лотереї повідомили, що впродовж
того періоду виграшів в таких
розмірах не зареєстровано.
Характерно, що інших доходів політик не вказав, проте
за наявними даними тільки за
останній рік Олег Ляшко разом
з цивільною дружиною Роситой
Сайранен придбали нерухомості на 20 мільйонів гривень.
Крім того, купівлею-продажем нерухомості після виходу на пенсію зайнялася і мати
Ляшка: в сюжеті програми
"Наші гроші" стверджується,
що на елітну нерухомість вона
витрачає мільйони.
Як відзначається, Любов
Ляшко встигла придбати 13
земельних ділянок під Києвом,
купила три квартири в центрі
столиці та трикімнатна квартира чимдалі від центру.
При цьому Ляшко стверджує, що не допомагав матері
з купівлею нерухомості. Для
довідки: до виходу на пенсію
Любов Ляшко жила в квартирі

площею 47 кв.м. в селі Варва
Чернігівської області і працювала оператором котельної.
Також повідомляється, що ще
в 2008 році держава передала
ряд земельних ділянок матері
Ляшка, ряду інших його родичів,
а також однопартійцям. Характерно, що на момент передачі
ця земля мала сільськогосподарське призначення.
Лідер Радикальної партії позбавився від цієї нерухомості, а
його мати досі володіє сімома
наділами в Нижній Дубечні. У
2012 році вона придбала в елітній новобудові в центрі Києва
три квартири по 100 кв. м. кожна.
За оцінкою рієлторів, на момент будівництва цього будинку вартість одного квадратного
метра досягала трьох тисяч доларів. Тобто, за триста квадратних метрів мати нардепа заплатила близько мільйона доларів.
А в 2016 році вона придбала
ще одну трикімнатну квартиру,
ринкова вартість якої складає
більше 1,5 мільйонів гривень.
В зв'язку з цим як мінімум
дивно виглядають гнівні тиради
Олега Ляшка про те, що в нашій
країні жебракують пенсіонери.
Принаймні, це стосується не
всіх - виявляється, колишні оператори котельних (кочегари) ворочають мільйонами…

“За правду і справедливість”

РЕЗОНАНС
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потери за счет высокой цены", - говорится в публикации.

ДЛЯ ДРУГА НИЧЕГО НЕ ЖАЛКО

При этом, получая госдотации и
продавая курятину по конкурентным
мировым ценам, компания получает
сверхприбыли и постоянно выплачивает дивиденды акционерам (пикантная
деталь: налоги с дивидендов они платят
в казну Люксембурга). Так, в 2014 году,
получив прибыль в 555 млн долларов,
компания выплатила акционерам $50
млн дивидендов, а в 2015 и 2016 (из $459
млн и $415 млн прибыли соответственно) - уже по $80 млн дивидендов.
"Не все знают, что компания не обязана выплачивать дивиденды каждый год,
- ведь акционеры зарабатывают на росте
стоимости акций, а не на дивидендах.
Это по сути своей "лишние" проценты
от сверхприбыли, которые компании
уже некуда вкладывать. Таким образом,
факт выплаты ежегодных дивидендов
красноречиво показывает, что "Мироновский хлебопродукт" имеет в достаточной степени и оборотные средства, и
деньги на инвестиции в развитие своих
активов", - говорится в публикации.
Иными словами, в государственных
дотациях Юрий Косюк явно не нуждается. Чего не скажешь о других украинских аграриях. Взять хотя бы фермеров,
которые понесли колоссальные убытки
из-за эпидемии АЧС (африканская чума
свиней). Как известно, государство пообещало выплатить им компенсации
за уничтоженное поголовье, однако на
деле не спешит выполнять взятые на
себя обязательства.
Так, по сообщениям "ПроАгро", в
результате АЧС в прошлом году было
уничтожено 35,6 тыс. голов свиней.
Убытки украинских фермеров оценили
в 15,4 млн грн, из которых государство
выплатило только 37% - 5,8 млн грн.
А уже с начала 2018 года в Украине изза АЧС было уничтожено 2,8 тыс. голов
свиней - за них украинские фермеры вообще еще не получили никакого денежного возмещения. При этом в Госпродпотребслужбе объясняют, что выплаты
компенсаций за уничтоженных из-за
АЧС свиней осуществляются из местных бюджетов.

О ЧЕМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР

ВОЛКЕР
РАССКАЗАЛ…
Специальный представитель
Государственного департамента
США Курт Волкер считает, что
жители ОРДЛО имеют такие же
права как и другие украинские
граждане и это условие является
одним из базовых для успешной
реинтеграции Донбасса. Об
этом сказал в эксклюзивном
интервью собственному
корреспонденту Укринформа.
«Важно иметь перспективу для реинтеграции этих территорий. Это значит
– рассматривать население, проживающее на этих территориях, украинскими
гражданами, которые имеют все права,
как и все другие украинские граждане.
Также речь идет об экономической реинтеграции, доступе к административным
услугам, возможности получения информации», – отметил Волкер комментируя закон о реинтеграции Донбасса.
Кроме того, Курт Волкер сказал, что
очень важным является вопрос изменения статуса военной операции. «…Ведь
некорректно рассматривать только антитеррористическую операцию. Это
война, развязанная Россией на украинской территории».
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4 ТОЧКА ЗОРУ
ЖИТИ СТАНЕ КРАЩЕ?
“За правду і справедливість”

Олександр ПОЛУЯНОВ

Незважаючи на оптимістичні
заяви уряду про "зростання
реальних доходів
населення", в поточному
році легше жити не стане.
Це як мінімум. За словами
експертів, в 2018-му
спостерігатимуться усі ті
ж негативні тенденції, які
викликали зростання цін в
попередні роки, а виробники
і торговці отримали повне
право встановлювати будьякі ціни, які їм заманеться.
НА ГОЛОДНОМУ ПАЙКУ

Нещодавно компанія Nielsen
провела дослідження в 56 країнах світу за визначенням рівня
витрат людей на продукти харчування. Згідно з отриманими
даними, на їжу і товари повсякденного попиту середньостатистична українська сім'я
витрачає 3140 гривень або приблизно 90 євро в місяць. Для
порівняння: у Білорусі така ж
сім'я може собі дозволити витратити на ці ж цілі 192 євро, в
Польщі - 178 євро, в Литві - 231
євро, в Росії - 269 євро.
Природно, така вимушена
"економія" наших співвітчизників позначається на якості
харчування. Якщо виходити
з рекомендацій Українського НДІ харчування, то в раціоні середньостатистичного
українця "недобір" по м'ясу та
м'ясопродуктам складає майже 30%, по молоку і молочним
продуктам - 38,1%, по яйцях -

Такого тотального подорожчання можна було б уникнути,
якби усі передумови для цього не створювала сама держава

22%, по рибі і морепродуктам 72%, по фруктах - 62%, і т.д.
"Навіть картоплі, про яку
дуже часто говорять, що ми її
переїдаємо, ми споживаємо на
35% менше, ніж треба згідно з
фізіологічними показниками
людини. Маса хвороб виникає
саме через неякісне і незбалансоване харчування. єдине, що
українці стали споживати набагато більше - це соняшникова олія і рослинні жири", - вважає експерт Фонду громадської
безпеки Юрій Гаврилечко.

ЛАНЦЮГОВА РЕАКЦІЯ

Найгірше те, що практично
всі продукти харчування продовжують дорожчати - тобто,
стають усе більш недоступними
для багатьох громадян. І кінця
цьому не видно - прогнози експертів на осяжне майбутнє не
радують. За різними оцінками,
середній показник інфляції в
поточному році складе від 15%
до 18% - а це означає, що ціни
на продукти (у цьому сегменті
завжди спостерігається випереджаюче зростання) виростуть не менше, ніж на 30% що значно більше, чим обіцяє
український уряд.
"Минулого року овочі подорожчали на 300-400%. У поточному році такого зростання
не буде, але, як мінімум, подвоєння ми побачимо. Тобто,
вони подорожчають на 100%.
Молоко і молочні продукти в
середньому за рік подорожчають на 30%. Те ж саме можна
сказати і по м'ясу - африканська чума свиней нікуди не

поділася, поголів'я падатиме.
В цілому картина невтішна,
негативні тенденції минулого
року нікуди не поділися. Те, що
стимулювало зростання цін на
продукти минулого року, стимулюватиме і в цьому", - вважає виконавчий директор Економічного дискусійного клубу
Олег Пендзин.
За прогнозами аналітиків,
вже в травні - червні ціни на
цукор піднімуться на 10-15%,
хліб впродовж року подорожчає на 20-30%, дорожчатимуть
яйця, крупи, борошняні вироби. Змінять цінники й імпортні
товари : чай, кава, какао - зростання цін на цю групу товарів
залежатиме від рівня девальвації гривні.
Що стосується "шкідливих
звичок", то в 2018 році підвищення акцизу приведе до зростання цін на сигарети - на 18%,
а на алкоголь - на 11%. Про це
говориться в звіті, який був
складений експертами Національного банку.
В цілому, життя дорожчатиме по "усіх напрямах": аналітики прогнозують зростання
вартості одягу та взуття, ліків
і електроніки, тарифів ЖКГ,
бензину і усього іншого.

ВЖЕ У ЄВРОПІ

В той же час експерти стверджують: такого тотального
подорожчання можна було б
уникнути, якби усі передумови
для цього не створювала сама
держава. У цьому плані особливо багато претензій до відміни
державного регулювання цін -

адже тепер виробники і торговці можуть встановлювати ціни
довільно, "від ліхтаря", ні перед
ким не звітуючи.
Так, економічний експерт
Олексій Лупоносов нещодавно привів дані, які показують:
українські супермаркети роблять просто грабіжницькі націнки на свою продукцію. Вони
у будь-якому разі не менше
100%, проте зараз можуть досягати і 400-500%. На думку експерта, зараз просто необхідно
ввести обмеження на націнки
торгових мереж, а цю ситуацію
повинен регулювати Антимонопольний комітет. Проте існуючі реалії в Україні такі, що
зараз відсутня навіть спеціалізована служба, яка приймала б
скарги на порушення прав покупців (вона була скасована).
Справедливості заради варто
сказати, що у справі грабунку
українського народу торговці
не самотні. Узяти хоча б виробників курятини - такої популярної серед небагатих верств
населення : як повідомляють
ЗМІ, пташине м'ясо вони реалізують співвітчизникам набагато дорожче, ніж продають
у Європу - і це незважаючи на
мільярдні дотації від держави.
Це ж можна сказати і про
багато інших продуктів харчування.
"В результаті більшість продуктів харчування в Україні
вже наздогнали, а то і перегнали за ціною аналогічну продукцію в Східній Європі, незважаючи на колосальну різницю в
доходах громадян", - підсуму-

вав глава Асоціації постачальників торгових мереж Олексій
Дорошенко.

І "ВИШНЯ НА ТОРТІ"

Говорячи про споживчі проблеми українців, неможливо
обійти і тему захмарних тарифів на житлово-комунальні послуги. Як відомо, на сьогодні
від повного зубожіння багатьох
громадян ще рятують субсидії,
проте в квітні їх усім перерахують. І вже зараз зрозуміло,
що це приведе до скорочення
розмірів допомоги для багатьох українських сімей. Річ у
тому, що згідно з постановою
Кабміну, при розрахунку субсидій враховується дохід за два
квартали (півроку), передуючі
місяцю призначення знижки.
Іншими словами, при перерахунку субсидій враховуватимуть розмір доходу сім'ї з жовтня 2017-го по квітень 2018-го.
А оскільки в жовтні 2017-го
сталося "осучаснення" пенсій, а
потім - і підвищення мінімальних зарплат, то і розміри субсидій для пенсіонерів, а також
українців, одержуючих "мінімалку", значно скоротяться.
Для прикладу: сім'я з двох
пенсіонерів до осучаснення
пенсій мала сукупний дохід в 3
тис. грн і платила за комуналку
з субсидією не більше 415 грн.
В середньому пенсії українцям
підняли на 400 − 500 грн. В результаті, сукупний доход цієї ж
сім'ї за останні півроку виріс
до 4 тис. грн, і за комуналку у
такому разі доведеться платить
вже 705 грн .
За таким же принципом "уріжуть " знижки всім українцям
з мінімальними зарплатами,
бо дохід у них виріс в порівнянні з початком 2017 року.

О ЧЕМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР

НА СКОЛЬКО
ВЫРАСТЕТ
СТОИМОСТЬ ГАЗА?
Министр финансов Александр
Данилюк рассказал, что в
правительстве еще обсуждают
вопрос, на сколько и когда
вырастет стоимость газа для
населения. Об этом пишет РБКУкраина.
«Пока не могу назвать конкретную
дату. Важно понимать, что решение
правительства, которое касается пересмотра тарифов, начнет действовать не
ранее, чем через два месяца после его
принятия. В таком случае тарифы будут
пересчитаны для каждой компании на
рынке независимым регулятором – Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Это требует
времени», – заявил Александр Данилюк.
Он отметил, что любое решение по
тарифам так или иначе будет влиять на
объем субсидий.
По словам министра, нужно принять
справедливое решение. Оно должно
быть реалистичным как для бюджета,
так и обеспечить соцзащиту населения,
ускорить развитие конкуренции на газовом рынке.
«Тарифы – это не вопрос, который
должно решать правительство. Задача
правительства – проводить реформы, которые позволят создать в стране конкурентный рынок газа, а не определять тарифы», – подытожил министр финансов.

И ДО МЕРТВЫХ ДОБРАЛИСЬ
15 марта в Украине вступают в силу поправки к уголовному
кодексу, которые серьезно усложнят процедуру похорон,
а также работу судов и следствия. Речь идет о том, что
покойников, которые умерли естественным образом
(дома) можно будет похоронить лишь после проведения
экспертизы и разрешения суда.
"Ни мертвым, ни живым этот парламент, к сожалению, ничего хорошего не дает. Парубий и Порошенко с этим не согласятся, они говорили, что он очень эффективный, и все, что нужно президенту, он с первого раза принимает. Были радикальные поправки депутата Лозового,
который, я думаю, вносил их в первую очередь для себя и для других
коррупционеров, чтобы усложнить следствие – против него и его товарищей по „Радикальной партии Ляшко” открыто несколько дел. Думаю,
они делали это для своей защиты. Но это ударило по всем гражданам
Украины. Это может привести к значительному усложнению похорон,
если человек умирает естественно, у себя дома. Процедура таких похорон будет максимально усложнена.
Это может привести к тому, что и на такие случаи надо будет брать
разрешение в суде, проводить экспертизы. Это приведет к перегрузке
моргов и судов. Судьи уже в панике, они представляют себе, что начнется после 15 марта. В судах и так уже в коридорах не протолкнуться, а
судей не хватает. А представьте, что этих случаев сотни и тысячи по всей
стране. Это может привести к тому, что для того, чтобы похоронить человека, который умер естественным образом – дома, родным нужно будет
ждать по несколько недель. Это может привести к коллапсу", - заявил в
этой связи экс-депутат Верховной Рады Андрей Павловский.
После ознакомления с этой информацией начинает терзать всего один, но очень мучительный вопрос: зачем всем нам выделять
миллиарды гривен на содержание 450 воров, коррупционеров и идиотов в Верховной Раде, чтобы они в ответ принимали такие бредовые
законы и портили всем жизнь? Единственные, кто выиграет от этих поправок, так это те же морги, которые начнут расширяться за счет больниц (а день в морге стоит недешево), а также судмедэксперты и те же
судьи, которым все понесут взятки за скорейшее решение вопроса –
чтобы покойника можно было побыстрее предать земле. Не исключено,
что в селах люди вообще начнут закапывать родственников без всяких
формальностей - прямо в огородах или в полях.

ВОЕННЫЕ ПЕНСИИ:
КОГДА И СКОЛЬКО

Украинское правительство решило повысить
пенсии для военнослужащих как минимум в два
раза. Правда, делатся это будет на протяжении
трех лет.
Поднять пенсии сразу у власти попросту нет возможностей, ведь для этого нужны немалые деньги, поэтому
решили ограничиться поэтапным повышением, на которое
в этом году потребуется чуть больше 7 млрд грн.
«То, что сегодня требуют военные пенсионеры – это
плюс 43 миллиарда гривен. У нас дефицит Пенсионного
фонда 140 миллиардов уже сегодня. Вы хотите, чтобы у
нас было не 140, а 184 миллиарда? Мы хотим что, погубить
весь Пенсионный фонд страны?», – возмущался недавно
Владимир Гройсман в парламенте.
Но, даже вышеупомянутые 7 млрд грн, заложенные на
повышение пенсий, являются серьезной суммой, особенно, если учесть тот факт, что в бюджете на этот год ее не
предусмотрели. В Министерстве финансов рассчитывают,
что у Пенсионного фонда на конец года останется 7,8 млрд
грн собственных средств.
Эксперты отмечают, что денег в бюджете нет, и откуда их
будут брать для повышения пенсий – не особо понятно. Правда, если учесть то, что 2018 г. стал предвыборным, вполне реально, что власть попытается осуществить свое обещание и
наконец-таки поднять выплаты военным пенсионерам.
«Когда правительство найдет деньги и внесет изменения в госбюджет – трудно сказать. Но 2018 г.
– это предвыборный год, перед двумя большими
национальными предвыборными кампаниями: президентской и парламентской. В предвыборный год, конечно,
власть будет осуществлять много социально приятных
жестов, в том числе – это и повышение пенсий военнослужащим. Я не исключаю, что в этом году такая инициатива будет действительно реализована, но вопрос, когда
именно», – отметил глава комитета экономистов Украины
Андрей Новак.
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Нинішня влада знає, що вона не має підтримки у населення,
тому не готується до реальних виборів, вона хоче залишити все як є
Перші весняні дні не принесли
на Україну тепла… Закономірно
це чи ні – судіть самі. Але
кожному з нас хочеться тепла
душевного, тепла у відносинах
один до одного, спокою та
миру в державі, соціальної
справедливості та життєвого
достатку.
Що відбувається в країні, що
відбувається зі свідомістю
людей?
Як закінчити конфлікт на
Донбасі? США та Євросоюз наші союзники чи приховані
вороги? Про це та про подальші
перспективи життя нашої
Вітчизни в інтерв’ю
Олександра Мороза
сайту From-UA

ДЕРЖАВА

ЯКІЙ УКРАЇНІ СЛАВА?

(Початок на стор.1)
Нинішня влада знає, що вона не має
підтримки у населення, тому не готується до реальних виборів. Вона хоче
залишити все як є, вкинувши в стіни
парламенту (для годиться) недолугий
виборчий кодекс, який не буде прийнятий (ним не можна було б користуватися
навіть в разі прийняття). Влада орієнтується на власний досвід, на підтасовку
голосів, на заміну протоколів комісій.
Не випадково не проводиться вже 18-й
рік перепис населення, щоб мертві і
живі (емігранти також) «голосували» як
треба. З цією ж метою прискорюється
«добровільне» об'єднання громад, щоб
спростити можливість фальшування
виборів. Враження таке: влада народу
чужа. Так воно і є, бо вона неконституційна. Адже Конституція не дозволяє ні
президенту, ні депутатам, ні урядовцям
займатися прибутковою діяльністю,
а вони всі свої зусилля зосереджують
лише на власному збагаченні. Принаймні так це сприймається людьми, особливо після інформації про офшори і
декларації.
Та найбільша тривога виникає з приводу того, що вже найближчим часом
може загостритися ситуація на сході
України, платою за збереження нинішньої влади стануть сотні і тисячі смертей. Це надто висока небезпека і нічим
не виправдана ціна. Уважно переглядаю
матеріали в Інтернеті, чую різні коментарі. Інколи здається, там маскуються
істинні наміри влади. Боюся, що в декого, вибачте, з придурків клепки вистачить, щоб вдатися до сили. Це передбачає змогу, оголосивши військовий стан,
припинити всілякі політичні кампанії,
зберегти свою присутність у владі. Тут
не йдеться ні про територіальну цілісність держави, ні про захист України,
там є лише персональний інтерес людей, які давним-давно себе бачать поза
межами України. Це видно з їхніх статків, офшорних рахунків, з маєтків, які
вони мають у Лондоні, в Іспанії, в інших
країнах. І безперечно, це все в сукупності підтверджує сказане раніше – ми
знаходимося в процесі фактичної ліквідації держави.
– Ваше бачення – як закінчити конфлікт
на Донбасі мирним шляхом?

Треба тим займатися. Є основа – це
наша земля. Чому офіційно влада ні
разу не спілкувалася з тамтешніми
людьми? Чого вони добиваються? Чого
вони хочуть? Влада все зводить до одного – втручання Росії. І все? Ясно, один
з суб'єктів кривавого конфлікту (опосередковано чи безпосередньо) є Росія.
Є президенти двох країн – чому вони
разом не займаються цією проблемою?
Адже шкода наноситься Україні в першу
чергу, але й Росія нічого не виграє. Кажуть, це аргумент на президентських виборах в Росії. Та ні, конфлікт уже давній,
всі політичні дивіденди з нього в Кремлі
вибрані. Був би набагато більший ди-
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Нинішній етап
характерний і тим, що
всі суб'єкти політичного
дійства стали на старт
політичних кампаній,
щоб знову дістати владу
і використовувати її, як і
раніше, – для особистого
збагачення.
віденд, якби припинилась бойня, бо
жертви з російської сторони теж не малі.
Тому зустрічатися слід двом президентам, маючи узгоджену основу – Україна
позаблокова, без’ядерна, постійно нейтральна держава. Це не поступка Кремлю. Це норма нашої Декларації (ініціатива колишніх Рухівців), прийнятої в
1991 році, як одна з мотивацій Акта про
незалежність, як ідея для Конституції.
Контраргумент давно відомий, – ми
йдемо в НАТО. Так говорять ті, хто краще від інших знає, що нас там не ждуть,
по-перше, а по-друге, за статутом НАТО
ми не можемо там бути. Тоді навіщо дурити людей, закликати їх до жертовних
кроків, при тому уникаючи ризиків?
Потрібен позаблоковий, нейтральний
статус держави під егідою Ради безпеки
ООН, так, як в Австрії, Швейцарії і інших країнах. Це не заважає відновленню оборонного комплексу країни. Ми
не маємо його тепер, він розікрадений,
хоча був один з найпотужніших в складі
колишнього СРСР. Затим – дипломатичні кроки для відновлення кордону
на сході України так, як він був проголошений у 1991 році. Одночасно слід
розпочати надзвичайно важку роботу з
консолідації суспільства, зважаючи й на
те, що відбулося за останні 4 роки. Багато чого втрачено, адже тривалий час в
Донбасі пропагандою оброблялось населення стосовно повернення через РФ
до Союзу, до соціалістичного ладу. Це
бальзам на душу людям старшого по-

коління, які на тлі нинішніх нестатків і
ностальгії не звертають увагу на те, що
в Росії такий же дикий капіталізм, як
і в нас, що ніякого Союзу і соціалізму
там немає. З іншого боку, недопустимі
перекоси бачимо на інших територіях
України. Влада ніби не знає, що у кожної території країни є своїх цінності,
свої традиції, свої уподобання людей.
І коли сьогодні, наприклад, у Львові
руйнують пам'ятник воїнам радянської
армії, які звільняли місто від фашистів,
то донеччанами це не може сприйматись
нормальним. Вони бачать ненависну
позицію нарваних молодиків з числа
націоналістів, а де ж позиція влади? Тим
паче, що Львів звільнили 1-й і 2-й Українські фронти, себто хлопці, яких у 4344 роках призивали на недавно окупованій території зі сходу і центру України.
Вони за кого поклали в Галичині своє
життя? Вони воювали не за Сталіна, а
проти загарбника. Львів'яни, котрі байдуже спостерігають за святотатством,
видно забули, що до війни у Львові переважно жили поляки і євреї, українці там
були упосліджені. А тепер, бачте, чиїсь
«активісти» трощать пам’ятники, а місцева влада вважає це мало не проявом
патріотизму. Ні, це ідіотизм! Влада здогадується, як це сприймають луганчани,
чи й скрізь в Україні? Чи владі байдуже?
Вона мовчить, стоїть осторонь. А процес іде, виходить – влади або немає, або
вона ворожа більшості населення. Мовчання – дія, що суперечить Основному
Закону. Адже всі декомунізації, люстрації, перейменування… разом означають
переполітизацію. Це те, що заборонено
Конституцією, тому що державною не
може бути ніяка ідеологія в Україні.
В нас є віце-прем'єр з відповідних питань, є Міністерство пропаганди, є інші
структури. Вони сліпі чи глухі? Чи байдужі до потреби єднати людей?
Один лише приклад. Недавно познайомився із заслуженим артистом
України Михайлом Джаманом. Він розпочинав з Яремчуком, Івасюком, Зінкевичем, іншими майстрами (іще – він
доктор економічних наук, нині працює
в Полтаві). М.Джаман побачив у Полтавському драматичному театрі талано-

виту виставу одного актора, зроблену
за творами Кобзаря. Це нова сторінка
Шевченкіани. Слід було дещо погодити
в Міністерстві культури. Я переговорив
з міністром: прийміть, якщо можна, у
людини цікава пропозиція. Ніщук запевнив: «Хай приїжджає», назвав дату.
Натомість, М.Джаман попав до якогось чиновника, той сказав, що міністр
приймає людей один день – на початку
місяця, а перед тим чиновнику письмово треба викласти суть пропозиції.
Як таке сприймати? Чим так сьогодні
переймається міністерство культури? Я
10 (!) років на громадських засадах вів
на радіо “Культура” передачу “Обличчям до вогню”, популяризував майстрів
слова, письменників, художників, співаків (колишніх і нинішніх, дисидентів
і підтримуваних владами, емігрантів і
розстріляних, самодіяльних і професійних). Рейтингову передачу закрили
через те, що вона була… рейтинговою.
Зустрічаючись з митцями, переконався,
що ніхто в державі не займається обміном здобутками культури між регіонами
України. Все пущено на самоплив, культура також переведена на рейки ринку.
А цього не можна робити, Європа навіть
офіційними документами те підтверджує. Байдужість держави, її влади плодить псевдокультуру, принижує митців, блокує порозуміння в суспільстві.
Невже це нікого не турбує? Це теж іще
одне свідчення знищення держави і суспільних зв'язків, бо одне з другим тісно
зв'язане.
– Що сьогодні відбувається зі
свідомістю людей?

Дійсність тяжко впливає на свідомість
людей. Спостерігається розчарування,
безнадія, соціальна апатія, роздратування. На людей впливає інформаційний простір. А його «підчищають». Черговий, вибачте, недоумок пояснює, який
фільм можна дивитися, а який не можна. Чому сьогодні таким попитом користуються фільми “Любовь и голуби”,
«В бой идут одни «старики» чи “Москва
слезам не верит” (останній нібито попадає під заборону)? Тому, що в тих фільмах є людина з її життєвими справжніми ситуаціями. Є доброта. А які сюжети
з нинішнього екрану? Бойовики, кров,
мораль з о н и. Більше немає про що говорити? І при цьому лунає: там «совки»,
а ми – сучасні! А хто ж ви? Нелюбі вам
«совки» створили державу, базу економіки, дали всім роботу, забезпечили
перший у світі політ людини у космос.
Вони гарантували всім достаток, хай
середній, але в цьому сенсі ми не поступалися багатьом іншим країнам. А що є
від «антисовків»? Для чого ж ви ганите
людей, котрі вам забезпечили життя?
Вас нібито і вчили не так і не тому, і лікували не так. То спочатку зробіть щось
краще, хоч що-небудь, а потім, якщо немає глузду і совісті, кивайте на минуле.
Була ж, наприклад, визнана в світі передовою профілактична система в медицині. Ви її зруйнували, тому сьогодні
немає навіть вакцини від кору, правця
(стовбняку) та інших хвороб. А офіційні
медіа гримлять про зрушення в медицині. Я кілька днів тому був на своїй малій
Батьківщині. У селі немає фельдшера,
дочекатися «швидкої» – фантастика. У
районній лікарні немає ні інструменту,
ні матеріалів…, про профілактику вже
ніхто не згадує. Про плату за лікування
страшно говорити. Хтось із патріотівреформаторів (звісно, «несовків») думає
про те, як це виглядає на тлі тих статків,
що є сьогодні в українців?

Продовження в наступному номері
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“За правду і справедливість”

Цілих півроку потрібно було нашим військам,
щоб повністю визволити від ворога територію Черкащини

НАША ПОШТА

ЦЕ ТРЕБА НЕ МЕРТВИМ, ЦЕ ТРЕБА ЖИВИМ
Володимир ВЕРЕТІЛЬНИК,
голова Черкаської обласної організації
ветеранів

В березневі дні нинішнього року
ми відзначаємо 74-ту річницю
визволення Черкащини від
німецького агресора. Чорна ніч
фашистської неволі, яка висіла над
краєм 930 днів, канула у вічність.
Визволення розпочалося восени
1943 року. Цілих півроку потрібно
було нашим військам, щоб повністю
визволити від ворога територію
Черкащини. Два місяці йшли
виснажливі бої за Черкаси і 14 грудня
місто було звільнено. Мужність і
героїзм виявили представники 120
національностей і всіх родів військ.
…Велике угрупування німецько-фашистських військ було в районі м. Корсунь-Шевченківського. На площі близько 10 тисяч квадратних кілометрів у
ворога було зосереджено 9 піхотних дивізій, танкова дивізія СС “Вікінг”, моторизована бригада «Валонія», окремий
танковий батальйон і 6 дивізій штурмових гармат. Зазначені формування налічували близько 80 тисяч солдат і офіцерів. Проаналізувавши становище, що
склалося, Ставка Верховного Головнокомандування поставила перед 1-м і 2-м
Українськими фронтами завдання завдати з двох напрямків потужних ударів
під основу Корсунь-Шевченківського
виступу і з’єднатися в районі м.Шпола.
24 січня 1944 року розпочалася операція на Корсунському напрямі, яка називалася Корсунь-Шевченківською битвою, або «Українським Сталінградом».

Аби дезорієнтувати гітлерівців, операцію було розпочато дещо раніше запланованого. Стрімкий наступ військ 1-го
і 2-го Українських фронтів примусив
німців терміново перекидати танкові
з’єднання з Кіровоградського напряму,
щоб перешкодити утворенню КорсуньШевченківського «котла». Однак механізовані підрозділи 20-го гвардійського
корпусу генерала І. Г. Лазарєва не тільки
відбили атаки німців, а й 27 січня 1944
року визволили місто Шполу, 28 січня
1944 року – визволили місто Звенигородку і зустрілися з танкістами 233-ї
бригади 6-ї армії. Кільце замкнулося.
Та це була лише половина справи. Во-

рог неодноразово намагався здійснити прорив, на заклики і ультиматуми
радянського командування для уникнення непотрібного кровопролиття скласти зброю, відповідали відмовою
і новими боями. Та все ж під час Корсунь-Шевченківської операції нашими
військами 30 січня було визволено місто
Канів, 10 лютого – Городище. Ставка
Верховного Головнокомандування 12
лютого доручила маршалу Конєву керівництво військами для найшвидшого
знищення Корсунь-Шевченківського
угрупування. Одночасно були вжиті заходи по посиленню військ, що діяли на
зовнішньому кільці в напрямку на Ли-

сянку, і встановлення тіснішої взаємодії
з військами 1-го Українського фронту.
Продовжуючи напружені бої, війська
2-го Українського фронту стиснули
кільце оточення. 14 лютого війська 52-ї
армії зайняли місто Корсунь-Шевченківський. Війська противника охопила паніка, особливо, коли стало відомо
про втечу на літаках деяких німецьких
генералів. На світанку 17 лютого німці,
побачивши всю безнадійність свого становища, великими групами почали здаватися в полон.
17 лютого і селище Лисянку було
звільнено. Тож 17 лютого з угрупуванням ворога було покінчено. За офіційними даними, в ході Корсунь-Шевченківської битви противник втратив 55
тисяч солдатів і офіцерів вбитими і 18
тисяч військовополоненими. 18 лютого
Москва салютувала військам 1-го і 2-го
Українських фронтів за успішне проведення Корсунь-Шевченківської операції. А 23 частинам і з’єднанням 1-го та
2-го Українських фронтів присвоєно почесні найменування «Корсунських», 6 –
«Звенигородських». Тисячі радянських
солдатів і офіцерів були нагороджені
орденами і медалями, 86 присвоєно
звання Героя Радянського Союзу. У 1945
році відкрито музей Корсунь-Шевченківської битви, нині – Корсунь-Шевченківський меморіальний комплекс у
складі Корсунь-Шевченківського історико-культурного заповідника.
З 5-го березня по 17 квітня тривала
Умансько-Ботошанська операція, яка
серед значних подій і перемог Другої
Світової війни займає помітне місце і
яка, врешті-решт, привела до визволення Черкащини від німецько-фашистських загарбників.

О ЧЕМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР

Мужики перевелись?

Чем больше женщину мы знаем, тем меньше доверяем ей

Можно по-разному относиться к
тому, стоит ли привлекать женщин
к службе в армии. Особенно на
должностях, которые предполагают
участие в боевых действиях. Тема эта
дискуссионная, но поскольку в Европе и
Америке к этому относятся очень даже
положительно – то и в Министерстве
обороны Украины решили похвастаться
своими достижениями в данной сфере.
Показательно, что это произошло
накануне Международного женского дня.

Перед 8 Марта украинские социологи провели
любопытное исследование: они проследили связь
между уровнем известности женщины-политика
с одной стороны - и доверием к ней со стороны
граждан, с другой.

По информации пресс-службы Минобороны,
в зоне боевых действий на Донбассе выполняют
боевые задачи две тысячи женщин. В целом участниками "АТО" являются более шести тысяч женщин.
"На сегодня в Вооруженных силах Украины (ВСУ)
проходят службу около 25 тысяч женщин, из них
более 3 тысяч – офицеры. 10 тысяч женщин служат
на должностях, определяющих боеспособность
ВСУ", – говорится в сообщении.
Кроме этого, еще более 31 тысячи женщин работает в ВСУ на гражданских должностях.
В военном ведомстве также добавили, что
в вооруженных силах за последние два года
был существенно расширен перечень военноучетных специальностей, которые могут занимать
военнослужащие-женщины (а это около 100 специальностей) – в том числе такие, как гранатометчик, водитель БМП и пр.
"В связи с этим ориентировочное количество
воинских должностей, на которые разрешается
назначать женщин, составляет свыше 90 тысяч (до
2016 года – лишь 38 тысяч должностей)", – отметили в пресс-службе МО. И напомнили, что в 2018
году введен в действие План по реализации соблюдения гендерных вопросов в военной сфере,
согласно которому предусмотрено обучение женщин во всех высших военных учебных заведениях.
К тому же в министерстве обороны создан отдел
по вопросам гендерного равенства.

Исследование было проведено Киевским международным институтом социологии.
В случае если респонденты
"знают" ту или иную женщину-политика, они должны ответить на вопрос: "Насколько
вы ей доверяете или не доверяете?".
Результаты опроса показы-

вают, что наиболее известными из предложенных социологами женщинами-политиками
являются: председатель ВО
"Батькивщина" Юлия Тимошенко (ее знают 98% опрошенных),
внефракционная
нардеп Надежда Савченко
(95%), депутат от фракции
"Блок Петра Порошенко" Оль-

га Богомолец (77%), а также
первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко (74%);
При этом заместитель спикера парламента Оксана Сыроид (47%) и уполномоченная
Верховной Рады по правам
человека Валерия Лутковская
(35%) имеют наименьшую известность среди озвученных
социологами кандидатур.
В целом опрос показал, что
"чем больше уровень знакомства – тем выше уровень недоверия".
Характерно, что по "балан-

За что боролись – на то и напоролись
Когда еще только
начиналась вакханалия
с "декоммунизацией"
памятников (под которую
попали даже памятники героямосвободителям и неугодным
культурным деятелям),
наиболее здравомыслящие
люди предупреждали: рано
или поздно этот вирус станет
неуправляемым, и приведет к
массовому, самому циничному
вандализму. Так и случилось.
Ночью, третьего марта, в Киеве был
украден бюст поэтессы Леси Украинки
– его украли прямо c фасада здания музея, названного её же именем.
"3 марта, ночью был цинично похищен
бюст Леси Украинки с памятной доской,
который уже более 40 лет украшал и
выделял мемориальный дом в Киеве по
ул. Саксаганского, 97. Здесь с 1899 по

1909 жила Леся Украинка и ее семья, а
с 1960 г. работает музей поэтессы", –
говорится в сообщении пресс-службы
музея. По данному факту открыто уголовное производство.
А чуть раньше, 24 февраля стало известно, что в Киеве осквернили и могилу Леси Украинки - с памятника были
похищены бронзовые гирлянды.
Об этом сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил
Сидоржевский. По его словам, акт вандализма был совершён аккурат в день
рождения Леси.
"25 февраля – день рождения Леси
Украинки. Накануне, как и в предыдущие
годы, к её могиле на Байковом кладбище
пришли писатели, работники Публичной библиотеки имени Леси Украинки,
поклонники таланта Леси. И буквально остолбенели, увидев разорённый
памятник великой поэтессе. От
величественных бронзовых гирлянд,

су доверия и недоверия" (от
процента доверяющих отнять
процент тех, кто не доверяет)
все без исключения женщины-политики оказались в минусах. При этом "лучшие" показатели оказались у тех, кого
меньше всего знают. Так, у Оксаны Сыроид и Валерии Лутковской показатель баланса
составил -11%, у Ольги Богомолец -14%, у Ирины Геращенко -19%. В то же время, у Юлии
Тимошенко баланс доверия и
недоверия составил -44%, а у
Надежды Савченко -56%.

которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические
штыри", – написал он в соцсети.
Сидоржевский добавил, что в союзе
намерены обратиться в полицию в связи
с произошедшим, а также в Министерство культуры с просьбой восстановить
памятник.
Но и это еще не все: в городе Стрый
Львовской
области
неизвестные
вандалы отбили голову памятнику Тарасу Шевченко. Поврежденный монумент
в городском парке культуры и отдыха
правоохранители обнаружили утром в
воскресенье, 11 февраля.
Отбитой головы рядом с памятником не было, уточнили правоохранители. Силовики проводят доследственную проверку для установления
злоумышленников.
Бронзовый памятник Тарасу Шевченко в парке его имени в Стрые был
установлен в 1958 году, то есть, еще при
Советской власти. Может, его таким образом тоже "декоммунизировали"?
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ДОМАШНІЙ КЛУБ

Флорариум, сделанный своими руками, украсит любой интерьер
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

УГОСТИ
ДРУЗЕЙ!
Греческий Салат
Ингредиенты: Помидоры 200г,
огурцы 200г, перец сладкий 200г,
сыр брынза или адыгейский сыр200г, черные маслины - 1 банка,
зелень, лук-порей (или обычный зеленый), соль, уксус (или лимонный
сок), оливковое масло 100г.
Способ приготовления: Овощи и лук порезать крупно. Сыр и
маслины выложить поверх овощей,
присыпать зеленью, посолить, полить лимонным соком и оливковым
маслом. Можно употреблять, как отдельное блюдо, либо в дополнении
к любым рыбным или мясным блюдам. Запивать белым сухим вином.

Салат "5 кучек"
Ингредиенты: морковь, свекла,
капуста, грецкие орехи, картофель
"пай" (тертый тоненькой соломкой,
жареный во фритюре), майонез,
соль, перец.
Способ приготовления: Сырые
морковь и свеклу натереть на "корейской" терке, орехи порубить,
капусту тонко нарезать и помять.
На большое блюдо кучками по кругу выкладывем все ингредиенты (в
равных количествах). В середину
наливаем майонез и его же солим
и перчим и подаем к столу. Смешиваем салат перед едой. Очень свежий, сочный салат. Любители могут
добавить кукурузу и изюм.

Салат-цветок
Ингредиенты: свекла - 1 шт.,
морковь - 1 шт., кислое яблоко - 1
шт., чернослив - 6 шт., сметана - 50
гр., майонез - 50 гр., чеснок - 2 зубчика.
Способ приготовления: Как-то
придумалась мне такая подача простого (но полезного!) салата))))))))
Свеклу, яблоко и морковку трем на
крупной терке, чернослив мелко
нарезаем. Чеснок пропустить через пресс. Майонез и сметану смешать, добавить туда чеснок. Из тертых овощей выложить на плоской
тарелке цветок и "обрисовать" его
заправкой.

САМ СЕБЕ МАСТЕР

ФЛОРАРИУМ СВОИМИ РУКАМИ
Флорариум, сделанный
своими руками, украсит
любой интерьер, ведь
эти мини-садики
могут помещаться
в любом месте – на
мебели, на стенах,
на полу или же в виде
подвесных сооружений.
Флорариум представляет
собой композицию,
составленную из
специальных растений,
сухоцветов, мха и
различных декоративных
элементов по типу
красивых камушков,
гальки, песка, бусин,
ракушек и других деталей.
Помещаются все эти
элементы, расположенные
в определенном
порядке, в специальную
стеклянную форму или же
в стеклянный бокал .

Для того, чтобы сделать
необычную композицию из
натуральных компонентов
в домашних условиях, необходимо приготовить прозрачную стеклянную колбу
или вазу, может подойти и
большой бокал. Форма вазы
для флорариума может быть
самая разная: круглая, квадратная, овальная, трапециевидная или многоугольная. Также понадобятся
живые растения, специаль-

но предназначенные для
выращивания мини-садиков. Это могут быть фитонии, миниатюрные фиалки
или синполии, орхидеи,
азалии, бромелии, маранты, плющи, папоротники,
цикламены, различные суккуленты или дифенбахии.
Подойдут любые растения
с мелкими листьями и компактной формы. Также нам
понадобится мох и декоративные элементы на выбор.
Лучше сочетать несколько
видов украшений для флорариума, например, округлые камешки и стеклянные бусины, или ракушки
и засушенные цветы. В этом
случае флорариум будет
смотреться очень нарядно и
привлекательно.

ПОРЯДОК РАБОТ

◆ Перед изготовлением
флорариума
необходимо
определиться с местом расположения мини-сада, от
этого зависит его композиция. Если флорариум будет
размещаться в центре стола или полки, то его детали
должны распределяться примерно одинаково, а самые
большие элементы располагаются в средине композиции. При настенных флорариумах крупные и высокие
элементы и растения располагают сзади, ближе к стене,
а более мелкие элементы располагают спереди.
◆ Затем подготавливают все
элементы флорариума: проводят дезинфекцию и моют
их при необходимости. Это

необходимо для предотвращения размножения грибков
и бактерий, приводящих к
гибели растений. Грунт для
высадки надо прокалить в
духовке, камни обдать кипятком, а ракушки обработать спиртом.
◆ После окончания дезинфекции можно приступать
к посадке растений. В приготовленную вазу насыпают
грунт слоем в 5 сантиметров
и размещают все растения на
своих местах. Затем их прикапывают в почве, слегка утрамбовывают и размещают сверху
грунта мох для придания ровного фона композиции.
◆ Затем укладывают в художественном порядке ракушки, камушки, бусины, гальку, декоративные коряги и
другие декоративные элементы. Особо внимательно надо
раскладывать камни: они
должны выделяться цветом и
оттенять другие элементы, не
загораживая их.
◆ После завершения составления композиции и расставления главных акцентов
необходимо выставить свет
над флорариумом. Для этого
над вазой с композицией размещают небольшой светильник в виде крышки. Таким
образом, растениям обеспечивается необходимый свет,
а сам флорариум выделяется
в интерьере.

БАБУШКИНА АПТЕКА

ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН
Одно из наиболее распространенных
и неприятных заболеваний вен,
выражающееся в потере венами
эластичности, в результате чего они
растягиваются, а в отдельных местах
значительно расширяются, образуя
так называемые узлы. Ток крови в
расширенных венах замедляется, а
это ведет к образованию в них тромбов

утром, не вставая с постели, на слегка приподнятую ногу, стопа должна
быть поднята под прямым углом к голени. Начинать бинтование следует от
основания пальцев стопы, бинтовать
до нижней трети бедра или до колена,
оставив пятку открытой. Можно также
использовать эластичный чулок. Полезно заниматься лечебной физкультурой.

тангутского и 5 частей травы астрагала
сладколистного. Залить 2 столовые ложки смеси 2 стаканами кипятка, кипятить
5 минут, настаивать до охлаждения, процедить. Пить по полстакана 4 раза вдень
при варикозном дерматите. Одновременно делать местные ванны из отвара корневищ мужского папоротника.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОГО
РАСШИРЕНИЯ ВЕН

мельченной коры 2 стаканами кипятка,
кипятить 15-20 минут на слабом огне.
Применяется для ванн (до колена) при
болях в ногах и при болях в руках (до
локтей), а также при мышечной усталости. Продолжительность ванны полчаса. После ванны перебинтовать ноги
или руки эластичным бинтом.
ТРАВА ПОЛЫНИ СЕРЕБРИСТОЙ. Только что сорванные листья и цветочные
головки полыни тщательно растереть
в ступке. Соединить 1 столовую ложку
полученной кашицы с 1 столовой ложкой кислого молока, тщательно размешать и нанести ровным слоем на марлю,
которую затем наложить на участки с
расширенными венами. Лечение проводить 3-4 дня, сделать перерыв на несколько дней и снова повторить.
ТРАВА ПАПОРОТНИКА МУЖСКОГО. Истолочь наземную часть только что сорванного папоротника в кашицу. Смешать кашицу с равным количеством
кислого молока. Лечение такое же, как в
предыдущем рецепте.
СОЗРЕВШИЙ ПОМИДОР. Разрезать
его на дольки и приложить их к расширенным венам. Через 3-4 часа заменить
ломтики свежими.

НАСТОЙКА ТРАВЫ РУТЫ ДУШИСТОЙ.

Картофельные
шашлычки
Ингредиенты: Продолговатый
картофель, варено-копченный бекон, лук, постное масло, соль, приправы, укроп.
Способ приготовления: Картофель тщательно вымыть, нарезать на кружочки. Лук - колечками.
Смешать лук и картошку, посолить,
приправить, полить постным маслом. Бекон порезать небольшими
ломтиками. На деревянные шпажки
нанизать поочередно картошку с
беконом и выкладывать их на предварительно выстланный фольгой
противень. Сверху засыпать луком
и полить маслом. Накрыть плотно
фольгой и отправить в духовку на
40 минут при t 200. Затем фольгу
снять, посыпать укропом и печь
еще минут 7-8. Подавать к столу немедленно!

7

Залить 100 г сухой измельченной травы
0,5 л водки, настаивать 10 дней в темном
месте. Принимать по 10 капель на столовую ложку воды 3 раза в день.
НАСТОЙКА ЛИСТЬЕВ ЛЕЩИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (ОРЕШНИКА). Листья не-

Для предупреждения осложнений необходимо проводить профилактические
мероприятия. Аккуратно выполнять советы врача. Постараться устранить все,
что мешает нормальному кровообращению.
Если по характеру работы приходится долго сидеть, больной ноге нужно
придать горизонтальное положение.
Рекомендуется каждые 1,5 часа немного
походить или 10-15 раз подняться на носки. Полезны вечерние спокойные прогулки на небольшие расстояния.
Рекомендуется бинтование эластичным бинтом. Бинт надо накладывать

обходимо собирать в мае. Залить 2
столовые ложки листьев 2 стаканами
кипятка, настаивать 2 часа. Пить по
полстакана 4 раза в день до еды.

ОТВАР ШИШЕК ХМЕЛЯ ОБЫКНОВЕННОГО. Залить 1 столовую ложку раз-

мельченных шишек стаканом кипятка,
нагревать на водяной бане 15 минут,
остудить, процедить. Отвар пить по 1/3
стакана 3 раза в день до еды. Марлю,
смоченную отваром хмеля, можно прикладывать на участки ног или рук с расширенными венами.
СМЕСЬ. Смешать по 1 части плодов
каштана конского, коры березы пушистой, коры дуба обыкновенного, по 2,5
части слоевищ «мха» исландского, травы хвоща полевого, 1,5 части цветков
бессмертника песчаного, корня ревеня

ОТВАР КОРЫ ИВЫ БЕЛОЙ (ВЕТЛА,
РАКИТА). Залить 2 столовые ложки из-
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В Каирском музее собрано множество конкретных доказательств того,
что Древний Египет возник на осколках высокоразвитой цивилизации

Х-ФАЙЛИ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА ЕГИПЕТСКИЕ ПИРАМИДЫ
Источник: "Мир непознанного"

О происхождении пирамид есть несколько версий - от усыпальницы египетских
фараонов до якобы сделанных инопланетянами. Публикуем еще одну, новую
теорию создания египетских пирамид.
Только в последние годы обнаружено больше сотни артефактов, указывающих
на то, что в незапамятные времена существовала мощная доегипетская
цивилизация, на остатках которой возникло царство фараонов...

ЧТО СКРЫВАЮТ ОТ ТУРИСТОВ

В нижнем течении Нила, на западном
его берегу, стоит около ста пирамид. Наибольшей известностью пользуются так
называемые Большие, или Великие пирамиды, казалось бы, изученные вдоль и
поперек. Однако до сих пор так и осталось
загадкой назначение и самих пирамид, и
их внутренних помещений.
До сих пор не обнаружено ни одного
описания или рисунка, связанного с возведением этих грандиозных сооружений.
Хотя по логике вещей строительство такого масштаба должно было найти отражение в местных хрониках.
Каждый год находят все новые доказательства того, что пирамиды были
возведены задолго до появления первых династий фараонов. Например, если
внимательно осмотреть южную сторону
пирамиды Хефрена, станет очевидным:
ее основание выложено не наклонно, что
было бы логично при строительстве пирамиды, а вертикально, как если бы клали стену. Поверхность кладки тщательно
отполирована. На ней видны фрагменты
орнамента. Причем такого качества, что
для его создания требовались не примитивные, а гораздо более совершенные орудия. Правда, следы примитивного ручного труда тоже заметны. Это грубые сколы:
кому-то не понравились "архитектурные
излишки", и он решил их убрать.
Даже неспециалист увидит громадную
разницу между высоким качеством каменной кладки нижних рядов и грубой
- верхних. Скорее всего, фараон приказал выстроить пирамиду на основании
какого-то гораздо более древнего сооружения, которое было плоским и приземистым.

БРАКОДЕЛЫ ДЖОСЕРА

В пятнадцати километрах от Гизы, в
Саккаре, находится так называемая Ступенчатая пирамида. Считается, что именно она была построена самой первой.
Историки сходятся на том, что фараон
Джосер строил ее в несколько этапов, постепенно надстраивая все новые уровни.
Эти надстройки хорошо видны.
Первая, начальная часть конструкции
представляет собой вертикальную стену,
сложенную из крупных, хорошо обработанных и тщательно подогнанных блоков,
крепко стоящих без цементирующего раствора. Второй уровень сделан из таких же
блоков, но уложенных под углом, как при
постройке пирамиды.
Третий сложен из крупных необработанных камней. Четвертый представляет
собой просто груду камней, кое-как скрепленных глиняным раствором. В общем,
начали за здравие, а кончили за упокой.
Казалось бы, мастерство строителей
должно совершенствоваться, а налицо явный регресс. Судя по всему, те, верхние,
"этажи" пирамиды возводились на какойто древней конструкции, которая ко времени Джосера была частично разрушена.
Следы подобного "ремонта" можно обнаружить тут же, в Саккаре, в пирамиде Унаса.
Исследуя пирамиду в местечке Медум,
ученые-египтологи обнаружили, что верхняя ее часть на тысячу лет "моложе" основания. Доказательство тому - толстый слой
соли, которая могла попасть сюда только из
подпочвенных вод во времена, когда климат
в этом регионе был куда более влажным. А
это XI тысячелетие до нашей эры, эпоха быстрого таяния ледников.
Иногда создается впечатление, что истинные строители пирамид специально

оставляли рядом с ними нечто вроде знаков-ориентиров, связанных с событиями
или явлениями, свидетелями которых
стали первые поселенцы здешних мест. В
Гизе рядом с пирамидой Хеопса (Ху-фу)
нашли пять(!) так называемых лодочных
ям, в которых хранились мореходные суда.
Именно мореходные! Весили они около 16
тонн, длина составляла 32,3 метра, ширина 5,9 метра, водоизмещение - около 45
тонн. Спрашивается, зачем стране, находящейся на территории пустыни, корабли? И почему их постарались сохранить
рядом с пирамидами?
Не является ли это прямым указанием
на то, что во времена, когда были построены пирамиды, здесь было не море песка,
а море воды?
Есть в Медуме еще одно очень странное сооружение - так называемая Мастаба
(древнейший вид гробниц, в которых хоронили египетскую знать). Снаружи она имеет вид усеченной пирамиды. Выглядит она
очень непривлекательно, зато скрывает от
глаз туристов самый настоящий бункер с
мощными перекрытиями из известняковых
плит. Такое сооружение гораздо логичнее
смотрелось бы среди современных построек. Или в годы "холодной войны".
Очевидно, война в этих местах действительно была. В противостояние согласно
преданиям вступили боги. Как говорят легенды, в ходе войны бог Сет спрятался от
бога Гора "под землю". Может быть, именно
в такой вот бункер? Подобных "убежищ" в
Египте обнаружено множество!

О ЧЁМ ВОПИЮТ АРТЕФАКТЫ

Между тем настоящий фурор среди
"технарей" произвел фрагмент надписи в
храме фараона Сети в Абидосе. Среди иероглифов в ней есть нечто вроде "каталога"
технических средств того времени: самолеты, вертолет, какие-то механизмы, в
которых специалисты разглядели подобие
лазерной установки, и аппарат, предназначенный для передвижения по поверхности земли на "воздушной подушке".
Исследователи приводят убедительные доказательства того, что само учение
древних египтян о загробных странствиях
души - не что иное, как отголосок знаний
о дальних космических путешествиях
богов, во время которых они пребывали
в состоянии сна, а их саркофаги - аналог
капсул космических странников.
В Каирском музее собрано множество
вполне конкретных, вещественных доказательств того, что Древний Египет
возник на осколках высокоразвитой цивилизации. По мнению независимых
экспертов (в том числе причастных к ракетостроению), подобные изделия можно
сделать лишь с помощью высокотехнологичного оборудования.
Многие артефакты скрыты от глаз посетителей. Невиданный размах в последние
годы приобрели якобы реставрационные
работы, хотя на самом деле памятники
древности под благовидным предлогом
просто переделываются, "подгоняются"
под стандарты восприятия древней истории Египта. Так проще. Потому что иначе
придется признать существование могущественной доегипетской цивилизации.
Но тогда необходимо в корне изменить
взгляд на всю историю человечества.
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Наш щотижневик
“За правду і справедливість”
виходить на 8 сторінках
ВИДАВНИЧА ВАРТІСТЬ ГАЗЕТИ
НЕ ЗМІНИЛАСЬ – 2,00 ГРН. ЗА 1 НОМЕР!
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19 серпня 2016 року
Міністерство юстиції
зареєструвало
політичну партію
“Олександра МОРОЗА
“За правду і справедливість”

ЖА

ДУ
МУ НЕ БАЙ
ДО ТИХ, КОИЧНА ІДЕЯ!
СОЦІАЛІСТ

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.

Контактні телефони регіональних
осередків політичної партії
“Олександра Мороза
“За правду і справедливість”

м. Київ 073-074-00-80
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Херсонська
Харківська
Хмельницька
Черкаська
м. Черкаси
Чернівецька
Чернігівська
м.Чернігів

098-898-85-83
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099-506-02-51
098-233-59-53
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093-991-32-40
050-689-09-59
063-736-26-61
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
067-424-85-06
050-396-07-29
067-572-38-37
066-227-22-87
0472-72-00-01
097-343-05-26
067-576-57-63
068-235-95-89
050-935-84-26

Щоб подивитися ролики
Олександра МОРОЗА на YouTube

в пошуковик пишемо українською мовою:
«За правду і справедливість»
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