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ХАЙ БУДЕ СВІТЛО!
АБО АПЕТИТ ПРИХОДИТЬ ПІД ЧАС ЇЖІ

Судячи з усього, при антинародній владі
олігархату зростання тарифів на житловокомунальні послуги не закінчаться ніколи.
Вже з 1 квітня - якраз в день сміху, в Україні
вступить в силу RAB- регулювання тарифів
на постачання електрики, що спричинить
чергове її подорожчання.
Монополісти йдуть на будь-які хитрощі,
вигадують усе нові лазівки для того,
щоб "економічно обгрунтувати" чергове
пограбування народу. Та ще й цинічно
прикриваються при цьому "світовим
досвідом" і "європейською практикою".

Читайте на СТОР.5

ЧЕЙ ХОЛОП БУДЕШЬ?
Когда смотришь на сотрудничество наших властей с "их
зарубежными партнерами", то зачастую вспоминается не
совсем приличная поговорка "жену отдай дяде, а сам иди
к …". Эта грубоватая формула очень точно отражает ту
ситуацию, когда "европейские реформаторы" добивают
остатки отечественной промышленности, закупая за рубежом
те товары, которые мы в состоянии производить сами.
КОГДА ЛУЧШЕ МОЛЧАТЬ,
ЧЕМ ГОВОРИТЬ

Вот лишь один из последних
примеров этого театра абсурда.
Государственное предприятие
"Укрзализныця" подписало контракт с американской корпорацией "General Electric" на общую
сумму в миллиард долларов. Он
предусматривает поставку от 150

до 200 американских дизельных
локомотивов, которые должны
заменить на украинских железных дорогах действующий там
сейчас подвижной состав.
Характерно, что речь идет об
откровенно устаревших локомотивах серии "Evolution", которые не эксплуатируются на территории самих США, а большая

часть этих машин производится
не за океаном, а в Казахстане.
Как водится, власти преподносят это в качестве выдающейся исторической "перемоги", а
в церемонии подписания контракта активно участвовал сам
президент Порошенко, который
постарался превратить ее в очередную акцию самопиара.
"Сегодня мы уже имеем и
американский уголь, и американское ядерное топливо, и
американское оружие. В этот
перечень добавляем американские локомотивы и производственное партнерство", — написал он у себя в Твиттере по
итогам сделки.

Эти унизительные восторги,
проникнутые самым откровенным холуяжем, не смогли бы себе
позволить даже лидеры "банановой республики" из классической книги О.Генри. Поэтому и
неудивительно, что сообщение в
Twitter украинского президента
возмутило общественность. Ведь
многие несознательные граждане до сих пор помнят, что в не
столь далекие времена мы могли
сами обеспечивать себя углем,
оружием, топливом, поездами
для железных дорог, и много чем
еще. А Украина успешно развивалась без выписанных из США
министров, вроде Ульяны Супрун и Натальи-Энн Яресько.

Пользователи соцсетей напомнили, что ещё совсем
недавно у страны были собственные атомная энергетика,
авиапромышленность, ракетно-космическая отрасль, первоклассный военно-промышленный комплекс и пр. Кто-то
поинтересовался, стоит ли
ждать в ближайшее время выдачи американских паспортов.
Некоторые и вовсе усомнились,
что Порошенко — президент
Украины, поскольку рабочие
места предоставляются американцам, а не местным жителям.

Продолжение на СТР.2
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Обнищавшая Украина, с ее колоссальным объемом внешнего долга,
послушно скупает все, что ей приказывают покупать из Вашингтона

РЕЗОНАНС

ЧЕЙ ХОЛОП БУДЕШЬ?
Александр МИХАЙЛОВ

Когда смотришь на сотрудничество наших властей
с "их зарубежными партнерами", то зачастую
вспоминается не совсем приличная поговорка "жену
отдай дяде, а сам иди к ...". Эта грубоватая формула
очень точно отражает ту ситуацию, когда "европейские
реформаторы" добивают остатки отечественной
промышленности, закупая за рубежом те товары,
которые мы в состоянии производить сами.
( Начало на стр. 1)

Заключая
эту сделку, Порошенко
пытается торговать
национальными
интересами своей
страны, чтобы
купить политическую
лояльность Белого
Дома, и продлить
свой ярлык на великое
княжение в Украине.

КУДА НИ КИНЬ –
ВСЮДУ КЛИН

Стоит сказать, что к общественности быстро подключились и специалисты - критика
"локомотивного" контракта пошла сразу по нескольким направлениям.
Во-первых, эксперты увидели в нем коррупционную составляющую — тем более, что
решение о покупке продукции
"General Electric" было принято даже без намека на модные
"прозрачные" тендеры. По данным бывшего зам. министра
инфраструктуры
Украины
Александра Кавы, тепловозы и локомотивы планируют
поставлять по завышенной
цене — по сравнению с реальной рыночной ценой этих же
машин для Индии и других
стран. В результате, украинская сторона переплатит за
каждый локомотив около 2
миллионов долларов. И наши
власти даже не пытаются объяснить, откуда взялись и куда
пойдут эти "лишние" деньги из
госбюджета.
Далее, эксперты указывают
на то, что украинское предприятие "Крюковский вагоностроительный завод" в состоянии
наладить
самостоятельный
выпуск тепловозов — в том
числе путем модернизации
старых моделей, которые выпускались и разрабатывались
на Луганском тепловозостроительном заводе.
Такие схемы уже предлагались в прошлом, но это не вызвало большого интереса в отечественном Кабмине.
Таким образом, этот контракт, по сути, убивает отрасль, лишая отечественных
производителей возможности возобновить выпуск собственных локомотивов.

энергию атомных электростанций — и в перспективе
отказаться от большей части тепловозного парка. На
это потребовалась бы сумма,
примерно
эквивалентная
миллиардному контракту с
американцами — однако, у
Порошенко предпочли закупать "локомотивы для третьего
мира", хотя они заведомо представляют собой вчерашний,

И хотя Порошенко заверяет,
что часть комплектующих к
тепловозам будет иметь украинское происхождение, а в
будущем "General Electric" может производить локомотивы
на основе того же КВСЗ, уже
известно, что американская
компания намерена открыть
в Украине собственный центр
по обслуживанию техники.
И мощности Крюковского
завода, в самом лучшем случае, будут использоваться для
производства американской
продукции, за счет дешевой
рабочей силы украинских специалистов.
Наконец, специалисты обоснованно говорят о том, что
"локомотивный"
контракт
ставит под вопрос полную
электрификацию
украинских железных дорог, которая была запланирована еще
задолго до Евромайдана.
Эта модернизация национальной железной дороги
позволила бы использовать
последний стратегический ресурс — относительно дешевую

или даже позавчерашний
день железнодорожных
коммуникаций.
Вдобавок, у украинской власти нет денег,
чтобы обеспечить такой
дорогой контракт — поэтому
правительству придется закупать локомотивы на условиях
лизинга — то есть в долг, за
счет привлечения валютных
кредитов под гарантии американского банка. Что, опятьтаки, выгодно американской
стороне — а не бюджету украинского государства.

ДЕЛО ПРИНЦИПА

Все эти аргументы критиков
выглядят разумно, однако, они
указывают на частности, не затрагивая основную проблему
этого позорного железнодорожного контракта. А главное
состоит в том, что украинское
правительство окончательно
превратилось в вассала американской администрации, и
вынуждено обслуживать экономические интересы своего
сюзерена.
Заключая эту сделку, Порошенко пытается торговать
национальными интересами
своей страны, чтобы купить
политическую лояльность Белого Дома, и продлить свой

ярлык на великое княжение в
Украине.
Или всё даже хуже — американская сторона просто ставит
его перед фактом, делая "предложения, от которых нельзя
отказаться" — в силу полной
зависимости от внешней поддержки, на крючке которой
оказался режим Порошенко.
При этом, США даже не предоставляет стране собственные кредиты — достаточно
того, что Штаты полностью
контролируют международные финансовые структуры, и
могут блокировать предоставление кредитов МВФ,
без которых невозможно
политическое существование Петра Порошенко.
И обнищавшая Украина,
с ее колоссальным объемом внешнего долга, послушно скупает все, что ей
приказывают покупать из
Вашингтона.
А гражданам объясняют, что без американского угля, тепловозов
и "джавеллинов" страну
ожидает полный крах
и оккупация странойагрессором.
Безусловно, эта губительная зависимость заведомо
лишает страну будущих перспектив. Власти уничтожают
остатки собственного производства, постепенно превращая Украину в рынок сбыта
для американского и европейского секонд-хенда (достаточно вспомнить историю
с бэушными импортными
троллейбусами, которые были
закуплены министром инфраструктуры Омеляном, несмотря на предложение возобновить выпуск троллейбусов
на украинских заводах).
По словам экспертов, уже в
ближайшее время это обернется катастрофическим отставанием в производственной сфере — в стране не
будет ни модернизированных
производственных мощностей, ни квалифицированных
кадров для их развития — а
огромные массы "лишнего"
населения будут все большими темпами покидать свою
родину, чтобы прокормиться
за рубежом.
Такой печальный исход может стать исторической расплатой за вассальную политику дорвавшихся до власти
царьков.

"ПРИКРУТИЛИ"
За матеріалами https://www.Epravda.Com.Ua

Ще не встигли розібратися, чому влада просила
населення економити газ та закрила навчальні
заклади? Пропонуємо ознайомитися з нижче
надрукованою публікацією.

В перший день весни
НАК "Нафтогаз України"
закликав всіх українців
економити газ і зменшити
температуру в оселях. А
уряд оголосив про "план на

5 днів" та спеціальний режим споживання газу для
підприємств, який передбачає перехід на альтернативні види палива.
Крім цього, Міносвіти
рекомендувало усім освіт-

Свой уголь за
гривны, или
импортный за
доллары?
Конец февраля
ознаменовался очередной
голодовкой шахтеров в
здании Минэнерго – они
требовали зарплату.
Почему в стране, где
катастрофически не
хватает угля, горняки
вместо ударной работы и
"стахановских смен" должны
протестовать?
Потому что ситуация сложилась
дикая: у нас есть свои шахты, свой
уголь, но мы покупаем антрацит за
границей: в Австралии, ЮАР, США и
России. За доллары, и в разы дороже. Только в прошлом году импортного угля было куплено на 2,2 миллиарда долларов. Естественно, что с этих
денег не было никаких отчислений в
украинский бюджет, в Пенсионный
фонд, и т.д. – а свои шахтеры голодают, требуя работы и зарплаты. Бред.
Проблема в том, что часть украинских ТЭС работали на антраците, который мы потеряли после оккупации
Донбасса. Их перевод на украинский
газовый уголь (марки "Г") стоит денег
и требует определенного времени.
Но это неизбежное решение – хотя
бы потому, что еще неизвестно, когда
мы вернем Донбасс и заработают ли
те шахты. А уголь газовой марки у нас
есть уже сейчас. Поэтому элементарная логика подсказывает: нужно
вкладывать туда деньги, платить
шахтерам нормальную зарплату, открывать новые лавы и увеличивать
добычу. Это же свое и для себя.
Недавно на пленуме Профсоюза
работников угольной промышленности даже целый Манифест по этому
поводу приняли. Требуют от кураторов отрасли – министра Насалика и
вице-премьера Кистиона – конкретных шагов для обеспечения приоритета украинского угля и скорейшему
избавлению от антрацитовой зависимости. Однако процесс перехода
украинских ТЭС с антрацита на газовый уголь идет слишком медленно.
Есть на этот счет и директива Кабмина, но выполняют ее "спустя рукава".
Хотя, это как раз блестящая возможность для Насалика, Кистиона
и Гройсмана показать, что в стране
есть власть, способная не только говорить об энергетической безопасности, но и что-то для этого делать.

млення здалися дивними,
тому що, як відомо, Україна уже 2 роки і 98 днів не
купує російське "блакитне
паливо". Принаймні, напряму його не купує. Газ,
який українці споживають, надходить з Європи, з
власних газових сховищ, і з
власного видобутку.

ВСЕ, ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО НОВУ
"ГАЗОВУ ВІЙНУ" І ЕКОНОМ-РЕЖИМ

ЩО СТАЛОСЬ?

ВДОГОНКУ ПО ТЕМЕ

ЧОМУ НАСЕЛЕННЯ
ПОВИННЕ
"ПРИКРУЧУВАТИ"
КРАНИ І ЕКОНОМИТИ?

нім закладам припинити
роботу з 2 до 7 березня. Теж
саме порадило Міненерго
обласним державним адміністраціям та мерам, а
через день вирішило зняти
обмеження.

Причиною для таких екстрених заходів, як зазначили в уряді, стало зниження
тиску в газотранспортній
системі з боку Росії.
Ймовірно, для багатьох
українців такі повідо-

По-перше, Україна продовжує перекачувати через
свою газотранспортну систему газ для Європи. Тож
зниження тиску в "трубі"
зводить до мінімуму і обсяги постачання для європейських клієнтів "Газпрому".

Зазначимо, що для постачання палива в Європу
потрібен певний тиск. За
контрактом з "Газпромом",
він повинен бути на рівні
60-65 кгс/см2.
Натомість, за даними,
"Укртрансгазу", з 1 березня "Газпром" знизив тиск
до найнижчого значення
в цьому році — 50,3 кгс/
см 2 .
По-друге, Україна повинна відновити закупівлю
газу у російського монополіста. Хоче вона цього чи
ні. Річ у тім, що відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу, яке було
винесене 28 лютого, "Нафтогаз" зобов'язаний це
робити.
До закінчення дії контр-
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Держборг: кожен з українців, від дитини до пенсіонера,
повинен був би віддати близько 1,8 тисяч доларів

РЕАЛІЇ

КУДИ ЙДЕМО?
Олександр ПОЛУЯНОВ

Сьогодні тільки самі непоправні оптимісти та безнадійні дурні ще вірять,
що в Україні нібито йдуть реформи, а країна йде курсом євроінтеграції і
трансатлантичної співпраці. За останні чотири роки ми всі бачили різкі зміни
громадських настроїв. Спочатку європейська ейфорія змінилася гнівом і
обуренням по відношенню до влади, яка «зрадила ідеали Майдану», а тепер
маси все більше опановують апатія і відчуття повної безвиході, коли вже ніхто
нікому і ні в що не вірить. На жаль, для цього є всі об’єктивні передумови.
Втім, надамо слово експертам.

ДИКІСТЬ В КВАДРАТІ

Політолог Андрій Єрмолаєв, вважає,
що в Україні побудований найгірший
варіант «дикого капіталізму» - і саме такий шлях розвитку нав’язують Україні
політики та їх покровителі за кордоном.
«Рівень показників мінімальної заробітної плати і пенсій, що закладаються в українське законодавство, свідчить
про те, що Україна була і залишається
№1 по рівню зверхексплуатації робочої
сили. Грубо кажучи, дикий капіталізм
«відпочиває» - в порівнянні з тим, як
зараз експлуатується людина праці, і на
що вона може розраховувати в старості
в Україні», - заявив політолог Андрій
Єрмолаєв.
На думку експерта, наявність роботи
в нашій країні зовсім не гарантує задоакту, термін якого спливає
в кінці 2019 року, Україна
буде викуповувати у "Газпрому" від 4 до 5 млрд кубів
газу щорічно.
Тому ще в лютому "Нафтогаз" перерахував російській компанії передоплату. Але "Газпром"
направив гроші в зворотному напрямку, відмовившись виконувати рішення
міжнародного суду.
Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв стверджує,
що такі дії "Газпрому" позбавляють компанію права на використання правила "бери або плати", за
яким українська сторона
зобов'язана викуповувати
певний обсяг газу у російського монополіста.

КОЖЕН ТРЕТІЙ - НЕЛЕГАЛ

волення навіть самих базових потреб
людини, і аж ніяк не страхує її від бідності - цей парадокс, який характерний
для найбідніших латиноамериканських
країн, прижився і процвітає в Україні.
Нинішня влада, як і попередня, змушує
людей до виживання в умовах криміналізованої тіньової економіки.
«Враховуючи рівень податків і нарахувань, затверджених законодавством,
ні працююча людина, ні той, хто хоче
реалізувати себе у бізнесі - не може вижити в запропонованих урядом умовах»,
- вважає політолог.
На його думку, в країні склалася політична ситуація, коли всі ідеологічні
сили лівого толку або оббрехані і дискредитовані (не без допомоги кишенькових ЗМІ), або фактично загнані в під-

НАВІЩО Ж ТОДІ ЦІ
ЕКСТРЕНІ ЗАХОДИ,
ЯКЩО УКРАЇНА І ТАК НЕ
КУПУВАЛА ГАЗ В РОСІЇ?

Проблема в сильних морозах і холодній весні, а також
у тому, що "Нафтогаз" розраховував на відновлення
постачання газу напряму з
Росії. Принаймні, так кажуть менеджери української
держкомпанії.
Холоди тривають і споживання газу Україною сягнуло
200 млн кубометрів на добу.
Якщо вірити уряду і "Нафтогазу", ця цифра була критичною. Хоча є три джерела
надходжень газу в українську
газотранспортну
систему,
які ми досі використовували:
імпорт газу з Європи, сховища і власний видобуток.

А ЩО ІЗ СХОВИЩАМИ,
ТАМ ХІБА МАЛО ГАЗУ?

Газу в сховищах достатньо: на 28 лютого було 9,985
млрд кубометрів. Минулого
року в цей час було взагалі
на 2 млрд кубометрів менше. Тобто, ситуація із запасами зовсім не є критичною.
Проблема в іншому: вибрати із сховищ весь газ
одразу неможливо. На добу
можна піднімати не більше 115 млн кубометрів,
враховуючи технологічні
особливості роботи ГТС. А
цього Україні не вистачало
під час сильних морозів.
А власний видобуток?
Щодоби українські компанії видобувають 57 млн
кубометрів. З них 41 млн
кубометрів
видобуває

пілля - і в цьому напрямі влада працює
дуже ефективно. Вона уміло знищує усіх
своїх ідеологічних опонентів, а замість
них, процвітають так звані «дуті лідери»
(типу Саакашвілі), які живуть в телевізорі 3-5 місяців, - і це вигідно владі.
Вони водять виборців за ніс, поки влада
робить те, що їй треба - запевняє Андрій
Єрмолаєв.
Вражаюче, але навіть самі «компетентні» відомства України не можуть
назвати більш-менш точну кількість
навіть офіційно працевлаштованих громадян, не кажучи вже про нелегальних
працівників.
Наприклад, в Державній службі статистики запевняють, що кожен третій
працівник (а це нібито 3,7 мільйона людей), не оформив жодним способом трудові стосунки зі своїм працедавцем. При
цьому найбільше таких співробітників
налічується в сільськогосподарському
бізнесі, торгівлі та будівництві.
Такими ж даними оперує і Міністерство
соціальної політики, а в Пенсійному фонді підкреслюють, що ці громадяни лише
за один рік нанесли їх відомству збитків
на суму більше 30 мільярдів гривень.
В той же час, за даними Державної
служби праці, в тіньовому секторі зайняті близько 5 млн людей.
«Міжнародна організація праці проводила оцінку рівня тіньової економіки,
і за її результатами виявилось, що близько 50% працівників на Україні від офіційно зайнятого числа людей працюють
в тіні, а зайнятих у нас 10-12 мільйонів.
Тобто близько 5 мільйонів, або кожен
третій, працює нелегально», - заявив
голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега.
В той же час, економічні експерти
відзначають: ніякими адміністративними заходами неможливо скоротити ні тіньову зайнятість, ні тіньову
економіку. А в існуючому стані речей
варто винити лише економічну політику уряду, який ставить український
бізнес у безвихідь : або плати зарплату
«по-білому» і одразу оформляй банкрутство - або йди в «тінь».
«Кризові явища в економіці і штучне,
необгрунтоване підвищення зарплат
привело до того, що українські підприємства навіть не можуть платити своїм співробітникам зарплату. Борги по
зарплаті, коли за рік вони збільшуються на 32% - це досить показово, такого
ніколи не було… Те, що підприємства
знаходяться в такій ситуації - це і характеризує діяльність економічного блоку
уряду по реформах - такі реформи, що
навіть не можна заплатити зарплату. І я
не бачу жодного позитивного чинника,
який привів би до поліпшення фінансового стану українських підприємств»,
- заявив економічний експерт Всеволод
Степанюк.

держкомпанія "Укргазвидобування", інші — приватні компанії. Не вистачає
близько 30 млн кубометрів.

ТАК З ЄВРОПИ Ж УЖЕ
ДВА РОКИ КУПУЄМО?

Купуємо, але менше. Європа також страждає від
сильних морозів, через що
ціни на їх паливо значно
зросли. Так, ще в лютому
заявка України на покупку
газу становила 12,5 млн кубометрів на добу, а з 1 березня — в 10 разів менше.
За оперативними даними "Укртрансгазу", імпорт
природного газу в Україну
1 березня становив 2,836
млн кубометрів (Словаччина — 2,539, Угорщина —
0,296, Польща — 0,001).
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ХТО ЗАЛИШАЄТЬСЯ В УКРАЇНІ

Найбільш розумні і працелюбні молоді громадяни України масово залишають країну, не бачачи в ній перспектив
для подальшого проживання. Таку думку в ефірі телеканалу «112 Україна» висловив журналіст Дмитро Гордон.
Він нагадав, що, за даними МЗС, в 2017
році з України виїхали близько мільйона
людей. «Думаю, відсотків п’ять повернулося, у кого не вийшло. Інші залишилися. Від’їжджають ті, хто може працювати
або руками, або головою. Тобто, як завжди, кращі. Не від’їжджають нерішучі,
тупі, такі, що не мають освіти, не мають
професії. Може, і патріоти, звичайно», заявив журналіст.
Згідно з опитуванням Київського
міжнародного інституту соціології,
найпривабливішими (за умови однакового рівня оплати праці) для українських гастрабайтерів є Німеччина,
Польща, Канада, США та Італія. Росія
в цьому списку зайняла лише 7-й рядок.
В той же час, найбільше грошових переказів в Україну йде саме з РФ (в 2017
році - $516 млн, для порівняння, із США
- $370 млн, з Польщі - $106 млн). А 41,9%
респондентів рахують трудову міграцію
в РФ цілком прийнятною, якщо немає
можливості заробити на Батьківщині.
«Будь-яка більш-менш нормальна людина, дивлячись на держчиновників,
на політиків, дивлячись на свої кишені, комуналку, бачачи безпросвітність і
відсутність усіляких перспектив, бачить
для себе єдиний вихід - встати і поїхати. Я знаю величезну кількість молодих
хлопців, які від’їжджають і говорять
одне, - тут толку не буде», - резюмує
журналіст.
Побічно слова Гордона підтверджують і прогнози Нацбанку : за розрахунками фахівців НБУ, впродовж найближчих 2-3 років трудова міграція з України
тільки посилюватиметься.

ДО РЕЧІ
Державний борг України вже досягає
85% ВВП - при критичній межі 60%. Якби
по ньому потрібно було розплатитися вже
сьогодні, то кожен з 42,5 млн українців
(якщо допустити, що нас дійсно залишилося стільки), від дитини до пенсіонера,
повинен був би віддати близько 1,8 тисяч доларів (близько 50 тисяч гривень).
Тільки відсотків по держборгу в 2018 році
Україна заплатить 130 млрд гривень – це
друга найбільша стаття витрат держбюджету, більше ніж на освіту, медицину або
оборону. За розрахунками експертів, в
середньому кожен платник податку на
доходи фізичних осіб віддає 12 тис. грн
в рік (чи 1 тис. грн в місяць) - тільки на
відсотки по обслуговуванню держборгу.
Такий борговий зашморг, окрім усіх інших
негативних ефектів, викликає подальшу
агонію промисловості та депопуляцію
країни.

ЧОМУ ТАК СТАЛОСЯ?

В "Нафтогазі" розраховували отримати газ з Росії.
Про відновлення купівлі
газу напряму у "Газпрому"
менеджмент НАКу заявляв ще у лютому.

ЩО ДАЛІ?

Україна з 3 березня збільшує імпорт природного газу
з боку Європи до 25 мільйонів кубометрів на добу, що
дозволить повністю закрити
потребу країни.
"Ми повинні були отримувати від "Газпрому" 18
млн кубометрів газу на
добу. З завтрашнього дня
(3 березня) будемо отримувати з Європи 25 млн
кубометрів", — повідомив
головний
комерційний

директор НАК "Нафтогаз
України" Юрій Вітренко.

СКІЛЬКИ УКРАЇНА
ПЕРЕПЛАТИТЬ ЗА ГАЗ?

За словами Вітренка, ціна
закуповуваного в Європі
газу на "10-20-30% вище"
ціни для "Нафтогазу" за
контрактом з "Газпромом".
Президент Петро Порошенко уточнив, якими
саме будуть ціни.
Як він зазначив , Україна в березні повинна була
отримувати природний газ
за контрактом з "Газпромом" за ціною 238,55 доларів
за 1 тис. кубометрів. В той
же час ціни на спотовому
ринку, за якими країна в даний час купує газ у Європі
— від 250-300 до 500 доларів.
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“За правду і справедливість”

ДЕРЖАВА

В нашей семье никогда не делили Украину на «східняків» и «західняків»

ОТЕЦ СКАЗАЛ МНЕ:

ВУНДЕРКИНД НА
КАРАНДАШЕ У КГБ

«БОЮСЬ, ЩО УКРАЇНИ
ЗНОВУ НЕ БУДЕ»
По материалам
http://news24today.info/otetsskazal-mne-boyus-scho-ukraniznovu-ne-bude.html
(Окончание. Начало в №№7,8)

Профессора Национальной
академии изобразительного
искусства и архитектуры,
член-корреспондент НАН
Украины Лариса Павловна
СКОРИК, «маму» Народного
руха, закаленную в
парламентских баталиях
первых лет украинской
независимости пугает
будущее страны.
Опыт событий последних лет
подсказывает, что делать
прогнозы об этом будущем
— занятие неблагодарное и
бессмысленное. Но у кого
еще, как не у архитектора,
спросить: что же мы
построили за
27 лет независимости и что
продолжаем строить?
ТОТАЛЬНАЯ
ГАЛИЧИНИЗАЦИЯ ВСЕЙ
СТРАНЫ
— «Я очень раскаиваюсь,
что вернулся из Америки.
Сегодня Украина — это
худшая страна в Европе
для жизни, где правды нет,
законов нет, порядка нет. А
если нет законов и порядка
— нет и государства. Почему
бегут люди из Украины?
Потому что жить хотят...»
Знаете, чьи это слова?
— Знаю, это Иван Марчук сказал, когда пожил здесь, вернувшись из Америки, и прозрел. Он,
конечно, очень талантливый и
оригинальный в технике исполнения художник. Но всегда был
очень амбициозным человеком,
и я его пыталась просветить по
поводу происходящего.
Во время первого майдана он
просто с ума сходил от радости. На
мое удивленное: «Ну чого ти так
радієш?» — восторженно отвечал:
«Так прийдуть же свої люди!» Тогда мне не удалось его переубедить,
но я предупредила: «Ти ще побачиш своїх людей і те, що вони нароблять для твоєї Батьківщини!»
Когда пришел Ющенко, он
сделал Марчука своим приближенным художником, пообещав
создать ему музей. Иван действительно очень работоспособный человек, у него тысячи работ. Но чем
плох такой же лауреат Шевченковской премии Валерий Франчук?
Или прекрасный художник Дмитро Стецько? Или Александр Дубовик? Их творчество разве не заслуживает музейного статуса?
— Тем не менее именно Иван
Марчук называет нашу
страну «антимузейной» и
«антикультурной»...
— Ну... Ющенко же ему музей
не создал! Не сдержал обещание.

Художники ведь эмоциональные
и доверчивые, как дети. Пообещали игрушку и не дали. А вот
насчет «антикультурности» страны Иван прав.
— Возможно, я ошибаюсь,
но мне кажется, эта
излишняя доверчивость
и импульсивность в
ментальности ваших
земляков. И этим умело
пользуются политики.
— Это не доверчивость, а желание подняться на дурнячке — с
криками, воплями, патриотическими лозунгами. Хотя в Библии
написано: «В поте чела будешь
есть хлеб свой...» Но им не хочется в поте чела. Поэтому они
так быстренько покинули свою
черноземную Тернопольщину с
великолепными маслянистыми
грунтами, где были богатейшие
хутора, где хозяин со своей большой семьей и парой наемных рабочих обрабатывали огромные
участки земли и собирали отличный урожай. Теперь эта земля стоит пустая, потому что они
бросили ее и рванули за границу
получать доляры. Мамы поехали туда домработницами, а дети
здесь подрастали — мальчики на
их доляры наркотиками баловались, девочки — еще кое-чем. И
так постепенно все разрушалось.
А потом появился новый способ, революционный: придем и
заберем, завоюем и присвоим! Вы
же посмотрите, как глубоко это
все пустило корни — происходит
тотальная галичинизация всей
Украины. Но самое ужасное, что
все это творят люди невежественные, ничего не знающие об истории Галичины и ее возвращении
в украинское «тело». У меня вызывают чувство глубочайшей брезгливости те, кто сейчас себя называет украинской интеллигенцией,
галицкой в первую очередь. Да нет
ее, нет! Осталось то «миршаве»,
которое что-то возомнило о себе.
Потому что интеллигент — это
прежде всего человек чести.
Иван Франко писал: «народ
без провідної верстви — німий».
«Провідна верства» — это лучшие
из лучших, честнейшие из честных. А где сейчас эти интеллигенты? Покажите мне их! Сплошь
и рядом — одни приспособленцы,
дрожащие твари, извините, но
это библейское выражение. И они
еще называют себя христианами?!
Это псевдохристианство, не имеющее ничего общего с христианскими ценностями. Какие ценности они принимают сейчас, на что
они нацелились?
— Ну почему, вот сейчас они
украинский язык спасают.
Закон об образовании
приняли, языковые
квоты ввели на радио и
телевидении, российским
фильмам и книгам барьеры
выставили. Вы разве не
согласны с этими мерами?
— Их мова меня доводит иногда

до состояния глубокой депрессии.
Потому что это не тот литературный украинский язык, на котором
я разговаривала всю свою жизнь и
на котором говорили мои родители. Коренные галичане, педагоги,
они очень блюли чистоту языка
и считали, что ни в коем случае
нельзя засорять свою родную речь
диалектами, но можно использовать в обиходе иностранные слова,
взяв их в кавычки. Родители часто
употребляли в разговоре отдельные немецкие, польские, чешские
или латинские фразы, отлично
владея этими языками. Это обогащало их речь.
— Так нужно нам сейчас украинский язык спасать или нет?
— Покажите мне страну, которая считается цивилизованной,
культурной и которая ввела бы
запрет на ввоз какой-либо литературы. Или запрещала бы вещать на том языке, на котором в
этой стране разговаривают. Это
немыслимо! Многоязычие, знание языков — это не красивая
фраза. Так же, как мелкая моторика развивает мозг, так знание
языков развивает интеллект и
дает дополнительную информацию, обогащая личность.
Вот сегодня сопляки, которым
по 15 лет, устраивают блокаду
Лавры, проводят какие-то антицерковные акции. Скажите, что
они в религии понимают?

ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ:
ДЬЯВОЛ БДИТ
— Скандал вокруг Лавры
способен перерасти
в священную войну
канонической и
неканонической церквей или
вся эта история — очередная
попытка власти отвлечь
народ от насущных проблем?
— Заметьте, все это происходит
в большие церковные праздники.
Как говорится, дьявол бдит. Есть,
конечно, и внутренние причины,
и внешние спонсоры, которые
люто ненавидят каноническое
православие. Об этом очень точно сказал один весьма известный
журналист, имени которого я не
буду называть: «А вам не кажется,
что это бесконечное шпыняние
православной церкви — что-то из
ряда вон выходящее? Если бы подобные выпады осуществлялись
против ислама, магометанства
или против иудаизма, вы представляете, какой протестный
крик стоял бы во всем мире? А
против православной церкви это
только поощряется».
Я не могу себе представить, как
может священнослужитель призывать к оружию или говорить,
что Донбасс должен заплатить
своими страданиями. За что?!
Если он христианин, который
обязан любить ближнего, как он
может поощрять убийства этих
граждан, убийства детей?
— Как вы считаете, Киев сможет

договориться с Донбассом?
— Этот Киев? Нет. Надеяться,
что придут другие? Откуда? Из
этой же обоймы, где сегодня меряются рейтингами, а не способностями что-то решать для пользы своей страны?
— Что вы думаете о
восстановлении отношений
с Россией, которую признали
агрессором?
— Сложный вопрос. Если бы в
нем не увязло столько рук, и не
было завязано столько интересов
всех этих прагматиков... Самый
прагматичный сегодня — Запад,
и самый циничный — тоже он.
Та же Азия — верующая, и она
гораздо духовнее сейчас. Японцы
каждый выходной день поднимаются в горы к своим трепетно
хранимым тысячелетним храмам
— для них это важно, это их внутренняя потребность. А в Европе
этого нет. Там в церквях — кафе
со стриптизом, у них однополые
браки разрешены и уже церковно
освящаются. Православная церковь всего этого не приемлет, так
как же им ее принимать?
Но я убеждена, что с Россией
нам необходимо искать компромисс. Потому что невозможно
разорвать все то, что складывалось
столетиями, где существует такое
смешение, такая связь и ближайшее соседство. Мы же не можем
посадить этих соседей на звездолет
и отправить в другую галактику!
— Я не задаю вам любимый
вопрос моих коллег «чей
Крым?», но как в этой
ситуации можно найти
компромисс?
— Скажу вам так: Никита был
дядька весьма единоначальный
и считал себя вправе делать любые подарки. Я видела, как тот
же Ельцин, будучи хорошо подшофе, на экономических переговорах в Бишкеке царственно
распоряжался: «Дать!»
Но какой смысл был Хрущеву
отдавать Крым? Он что, исторически был населен украинцами?
Студенткой я часто ездила туда
с друзьями на недельку автостопом, и мы облазили на полуострове все уголки. Но у нас и подозрения не возникало, что в Крыму
имеет место быть т. н. коренной
украиноязычный этнос. Он на
90% был населен россиянами, которые как-то одномоментно оказались в составе Украины.
А потом уже после 1991 г. туда
начали возвращаться татары. И
работая в Верховной Раде, я занималась вопросами их репатриации. Безусловно, это был гуманный и правильный шаг. Другое
дело, как им воспользовались
разные люди. Некоторые, как
Мустафа Джемилев и иже с ним,
получив для переселенцев землю,
слишком ловко использовали помощь — от Турции, от Европы и
от Украины — с низменными человеческими чувствами, о которых не хочется и говорить.

— Лариса Павловна, вы позволяете себе непопулярные для
своей среды высказывания, в
то время как многие из ваших
земляков на полном серьезе
утверждают, что Христос был
гуцулом. Не боитесь статуса
«врага народа»?
— Это не моя среда. Я не вижу
здесь настоящих галичан. Вижу
только неуемных горлопанов,
которые приезжают сюда качать
права. Это не государственники,
они пришли за властью для собственного кошелька. Скажите,
каким образом экс-министр обороны Украины за четыре месяца
пребывания на высоком посту
заработал на роскошный особняк в Великобритании? Вот такой у них патриотизм.
А «врагом народа» я была всегда, сколько себя помню. На архитектурный факультет Львовского
политехнического я поступила в
14 лет, еще не имея паспорта. Приемная комиссия сомневалась: как
брать малолетку? Но когда они
увидели на экзамене мои рисунки, и я им рассказала о стилях застройки Львова, сомнения отпали.
А в 16 лет меня уже взяли на карандаш в КГБ за мои высказывания — я иронически относилась
ко всему, что происходило тогда.
И в институте нашлись студентыстукачи, которые потом признавались, что были приставлены ко
мне. Впоследствии я эту стукаческую и сексотскую деятельность
во всей красе наблюдала в Раде.
— У Евтушенко есть
стихотворение, которое
звучит, как молитва, как
предостережение: «Дай бог
не вляпаться во власть и не
геройствовать подложно, и
быть богатым — но не красть,
конечно, если так возможно.
Дай бог быть тертым калачом,
не сожранным ничьею
шайкой, ни жертвой быть,
ни палачом, ни барином,
ни попрошайкой...» Мне
кажется, что вам это удалось.
Благодаря или вопреки чему?
— Думаю, что это «нравственные» гены, которые Господь посылает каждому человеку. Я родилась в семье учителей, и жили
мы в трудные послевоенные годы
очень скромно и бедно. Но я не
помню ни единого, даже мельчайшего момента, чтобы кто-то
из них оступился и сподличал. И
вот это главное, что мне передалось от родителей — отвращение
к приспособленчеству.
В нашей семье никогда не делили Украину на «східняків»
и «західняків». Папа всегда говорил: «Велика Україна (имея в
виду восточную ее часть) має величезний потенціал, і Галичина
без неї ні на що не здатна». Мои
родители понимали, что если мы
хотим стать сильным государством, то без Великой Восточной
Украины об этом не может быть
и речи. Оба они были образованнейшими людьми, много читали, знали по пять языков. И у них
была спокойная уверенность в
будущем нашей страны. Но когда
отец увидел, как неистово бьются за власть его земляки (отца
не стало в 1995 г.), он сказал мне:
«Боюсь, доню, що України знову
не буде». И сейчас я вижу, что это
горькое отцовское пророчество
начинает сбываться.
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RAB- регулювання тарифів на постачання електрики. Коли ж ви вже наїстеся?

Дорогі жінки!
ЗІ СВЯТОМ ВАС,
З ДНЕМ 8 БЕРЕЗНЯ!
Що би не вигадували нинішні фігляри при політиці, ми будемо відзначати цей день. Бо справа ж не в даті, не
в нинішній її політизації. Вона встановлена була як потреба вперше у світі
офіційно, на державному рівні висловити пошану жінці за місце, яке вона
відігравала в житті суспільства (світу,
країни, сім'ї), за місце, яке завжди
буде збережене за нею.
Пригадайте, навіть Творцю, щоб
направити на землю свого Сина –

РЕЗОНАНС
Учителя людей, довелося звернутися за допомогою до жінки, відвівши
тим самим їй довічно святу роль не
десь, а поміж нами, скрізь і щодня.
Ми, чоловіки, маємо це завжди відчувати. А відчуваючи, ставитись до
неї відповідно, – до дівчинки, коханої, дружини, Матері.
В непростий і тривожний нинішній час чоловіки не в змозі придбати для жінок дорогі подарунки, не
скрізь вдасться принести їм навіть
квіти. Але скрізь можна пригорнути свою дитину, обійняти дружину
і матір, зателефонувати їм, якщо
вони далеко, привітати колег по роботі, подруг…, власне, всіх знайомих
жінок, знайти щирі слова, щоб вони
відчували: ми любимо їх, шануємо,
визнаємо їх вищість.
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P.S. Від редакції ми звернулися до Голови партії Олександра Мороза з проханням знайти в його віршах рядки, що найточніше відображають його ставлення до
Жінки. Виявилося, що майже вся його поезія – це поклоніння жінці. Підтвердження
тому в кількох рядках українською і російською:

…Бо мати не живе – вона чекає.
Пахнет тобой подушка,
Крохи храня тепла.
А за окном кукушка
Утро подстерегла.
Дети сопят нечасто.
Ходиков ровный ход.
Видно, таким вот счастье
Определил Господь.

ДОРОГІ ЖІНКИ!
МИРУ ВАМ, ТЕПЛА І ЛЮБОВІ!
ЗІ СВЯТОМ, РІДНІ НАШІ!
Політвиконком політичної партії
О. Мороза «За правду і справедливість»

ХАЙ БУДЕ СВІТЛО!
АБО АПЕТИТ ПРИХОДИТЬ ПІД ЧАС ЇЖІ

Олександр МИХАЙЛОВ

Судячи з усього, при антинародній владі олігархату зростання тарифів на
житлово-комунальні послуги не закінчаться ніколи. Монополісти йдуть на
будь-які хитрощі, вигадують усе нові лазівки для того, щоб "економічно
обгрунтувати" чергове пограбування народу. Та ще й цинічно прикриваються
при цьому "світовим досвідом" і "європейською практикою".

І ЖАРТИ У ВАС БЕЗГЛУЗДІ

Вже з 1 квітня - якраз в день сміху,
в Україні вступить в силу RAB- регулювання тарифів на постачання електрики, що спричинить нове її подорожчання. Вже близько 30 обленерго
звернулися з відповідними заявами в
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг (НКРЕКП), щоб
погодити підвищення цін.
Правда, поки що йдеться тільки про
підвищення тарифів для непобутових
споживачів - установ, підприємств і організацій : з 1 квітня вони зростуть на
5-20%, залежно від області.
Побутових споживачів це нововведення поки не торкнеться. Проте не
варто радіти, адже кінець кінцем бізнес
включить ці витрати у вироблювану їм
продукцію (у тому числі - продукти харчування), і у результаті споживачеві все
одно доведеться платити більше.
Більше того, в НКРЕКП вже оголосили про свої плани істотно збільшити
вартість електроенергії для українців
в липні 2019 року - мовляв, нинішній
тариф покриває усього лише 51% від

економічно обгрунтованої вартості
електрики, і енергетики вже буквально
потопають у збитках.
За словами представників НКРЕКП,
в Україні один з найнижчих тарифів на
електричну енергію серед європейських
країн (про найнижчі зарплати і пенсії
вони "делікатно" промовчали). При цьому
підсумковий тариф для населення повинен збільшитися через підвищення вартості палива на міжнародних ринках, падіння національної валюти, інфляції і т. п.
За підрахунками НКРЕКП, вже сьогодні "ринковий" тариф нібито складає
2,5 грн за кВт - тоді як громадяни України, як справжні ''халявщики’’, платять
за кожний кВт всього 0,9 грн (при використанні до 100 кВт) і 1,68 грн за кВт
(при використанні понад 100 кВт).

ТИ ПАМ'ЯТАЄШ, ЯК ВСЕ
ПОЧИНАЛОСЬ?

В зв'язку з цим варто нагадати, що відносно нещодавно, на початку 2015 року,
Нацкомісія по регулюванню енергетики
і комунальних послуг анонсувала поступове (у 5 етапів) підвищення тарифів
на електроенергію для побутових спо-

живачів - і перший етап почався вже 1
квітня того ж року. Тоді влада стверджувала, що після проходження усіх п'яти
етапів, а саме до 1 березня 2017 року,
Україна вийде на економічно обгрунтовані тарифи, і на цьому зростання цін на
електроенергію закінчиться.
Нагадаємо, що до 1 квітня 2015-го діяли такі тарифи: до 150 кВт/год в місяць
- 30,84 коп/ кВт, 150-800 кВт/год в місяць - 41,94 коп/кВт, від 800 кВт і більше
- 134,04 коп/кВт.
Проте після цієї дати (01.04.2015) категорії споживачів "оптимізували": мінімальний об'єм споживання скоротився
з 150 до 100 кВт/год в місяць, "середнячки" отримали тариф від 100 до 600 кВт/
год, а "марнотрати" - від 600 і більше.
Відповідно, підтягнулися і тарифи: при
споживанні до 100 кВт/ год в місяць ціна
збільшилася на 19% (37 коп./кВт), при
споживанні від 100 до 600 кВт/год в місяць стали платити вже по 63 копійки за
1 кВт/год (+ 50%), а домогосподарства з
об'ємом споживання понад 600 кВт/год
в місяць - 1,4 грн за 1 кВт/год.
Повторимося: тоді в уряді стверджували, що і це набагато нижче ринкової
вартості електроенергії - а до заповітної
"ринкової межі" ми підійдемо тільки до
1 березня 2017 року.
Підішли: рік тому мінімальний
("пільговий") тариф підвищився з 71,4
до 90 копійок за кВт/год, а починаючи з
101-го кіловата усі стали платити за загальним тарифом - 1,68 грн/кВт (було -

1,29 грн при споживанні від 100 до 600
кВт, і 1,638 грн при споживанні понад
600 кВт).
І ось, через всього один рік після цього "останнього" підвищення, виявилось,
що і це - усього 51% від ринкового тарифу. У зв'язку з цим виникає тільки одне
питання: коли ж ви вже наїстеся?

ДЛЯ ДОВІДКИ
ЩО ТАКЕ RAB- ТАРИФИ?

Як говорять експерти, це просто інша
(європейська) методологія розрахунку тарифу на електрику. Зараз тарифи
в Україні рахують по формулі "витрати
плюс прибуток" - і вже цим прибутком
компанії розпоряджаються на власний
розсуд.
Нове ж тарифоутворення включає ще
і інвестиційну складову. Тобто в них закладають кошти на модернізацію мереж. Ідея проста : в Україні хочуть зробити енергетику цікавою для інвесторів,
щоб вони приходили і вкладали гроші в
нові лінії ЛЕП, трансформаторні станції і
багато що інше.
Але тут же виникає резонне питання:
а як проконтролювати використання цих
коштів? Особливо в умовах тотальної
української корупції та повного беззаконня монополістів? Що перешкодить
компаніям отримувати додаткові (нібито
"інвестиційні") прибутки, і просто їх тупо
привласнювати, списуючи ці гроші на
які-небудь інші витрати?

ЩО ТА СКІЛЬКИ?

Фахівцями підраховано, скільки по нині чинним тарифам коштує одна година
роботи найчастіше використовуваних електроприладів. При цьому врахуємо, що тариф при споживанні до 100 кВт/год в місяць складає 90 копійок, а при споживанні
від 100 кВт/год в місяць - 1,68 грн

Побутовий прилад

К-ть
споживаної
електрики
(кВт/г)

Вартість при
Вартість при
споживанні від
споживанні до
100 до 600 кВт
100 кВт (грн)
(грн)

Електрична кухонна плита,
пральна машина

1,0

0,9

1,68

Електрочайник

2,2

2,0

3,7

Пилосос, бойлер

2,0

1,8

3,4

Обігрівач, мікрохвильова піч,
кавоварка, фен

1,5

1,35

2,5

Праска, кондиціонер, тостер

1,1

1,0

1,85

Плазмовий телевізор

0,34

0,3

0,57

Холодильник

0,18

0,16

0,30

Духовка

2,3

2,07

3,86
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Якщо вже всі жінки унікальні та неповторні,
то і єдиного рецепту для подарунків просто не існує

НАША ПОШТА

СЬОГОДІ СВЯТО У ДІВЧАТ
Олексій ГРАДОВ

Чесно кажучи, на 8-е Березня мені
завжди трохи шкода нас, чоловіків.
Адже кожного разу перед нами встає
величезне, як телеграфний стовп
питання: що подарувати? Адже не
даремно французи говорять: чого
хоче жінка, того хоче Бог, а бажання
Бога незбагненні. Ось і не дивно,
що багато з нас поздоровляють
своїх мам, коханих, дружин і сестер,
керуючись якимись стереотипами.
Якщо вже неможливо зрозуміти
жіночу логіку та дамські бажання
в тій частині, чого вони хочуть,
спробуємо хоча б розібратися - чого
вони НЕ хочуть.
Маючи великий життєвий досвід і
(в силу своєї професії) спілкуючись
щоденно з багатьма людьми,
автор накопичив деякий об'єм
спостережень з цього питання. Отже,
чого не хочуть жінки?
НІЯКИХ ДОМАШНІХ ЗНАРЯДЬ!

Одного разу один мій хороший знайомий рано вранці 8 Березня, поки дружина ще солодко спала, потихеньку встав
з ліжка, одягнувся, непомітно вислизнув з квартири і пішов купувати квіти
- щоб до моменту пробудження зробити
їй приємний сюрприз. На ринку він зустрів свого давнього друга, який діяв так
само. Як повелося, випили спочатку "за
здоров'я своїх дружин" (кожної окремо),
потім загалом "за жінок", потім "за любов", і тільки після цього стали шукати
подарунки.
Купивши букетик, знайомого раптом
відвідала "геніальна" ідея - придбати ще
який-небудь корисний, практичний подарунок. Прийшовши додому, він урочисто подарував своїй "половинці" і те,
і інше, але в результаті отримав по пиці,
після чого дружина ще тиждень з ним не
розмовляла. Річ у тому, що корисним,
практичним подарунком виявилася…
швабра. "Напевно, дружина це сприйняла на свій рахунок", - ділився він потім зі мною наболілим...
Ну, гаразд, він це зробив з п'яної голови.
Але інший мій знайомий - при тверезій
думці і здоровій пам'яті - чотири роки підряд стабільно дарує своїй дружині кухонну обробну дошку! Правда, при цьому він
до неї чіпляє червоний бантик і 100-гривневу купюру, але це справи не міняє.
Уявляєте, який у нього політ фантазії!
Я думаю, що по цьому пункту його за-

клинило на дитячих спогадах, коли щорічно перед 8 Березня на уроках праці
ми всі старанно випилювали лобзиком
з шматка фанери обробну дошку, потім випалювали на ній трояндочки або
лебедів (хто на що здатен) - і урочисто
підносили мамам. Але якщо мами приймали такий продукт дитячої творчості з неприхованою вдячністю і розчуленням, то дружину цим "не візьмеш".
Правда, його дружина не ображається і
якраз - 7 березня викидає стару дошку.
Ось така у них сімейна традиція. Є і такі
товариші, які вважають, що кращим подарунком буде яка-небудь сковорідка
з антипригарним покриттям. Мовляв,
тримай, люба - з тебе котлети або, у
крайньому разі, млинці.
А деякі вибирають дорогу, але зовсім
не потрібну чергову каструлю. Або тостер, який так і припадатиме пилом на
кухні в оточенні хлібних крихт.
А якщо хочеш, щоб дружина взагалі
вигнала тебе з будинку - вручи їй підлогові ваги. Мовляв, раскабаніла ти, дорога, потрібно менше жерти і стежити за
своєю вагою. Загалом, мужики, сподіваюся ви зрозуміли - всякі електрочайники, сковорідки і праски краще всього
купуйте просто так, з сімейного бюджету в якості домашніх покупок, але ніяк
не на 8 Березня.

ПАРФУМИ ІЗ АРОМАТОМ ПІНКИ
ДЛЯ ГОЛІННЯ

Розповідала сусідка: її чоловік щорічно дарує їй на 8 Березня парфуми. Презент ніби як хороший, вишуканий, але
завжди "не в тему". Адже в своїй біль-
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ВХІД ВІЛЬНИЙ
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шості не розуміє мужик, що "мускусний
запах" дещо відрізняється від аромату
пінки для гоління. Тому якщо ти точно
не знаєш (а переважна більшість з нас
просто не звертає уваги на аромат парфум його пані), то вгадати, що їй сподобається - майже нереально. Простіше
вже зірку з неба дістати. Тому, якщо вже
вирішив порадувати жінку парфумами,
то не полінуйся переписати на папірець
назву її улюблених. А якщо не шукаєш в
житті легких шляхів, то дізнайся, який
аромат їй до душі. У такому разі досвідчений продавець-консультант зможе
вам підібрати правильний флакон.
Від довільної купівлі косметики теж
треба відмовитися. Адже навряд чи ви
знаєте, який тип шкіри у вашої дами серця. І не надумайте купувати всілякі креми від зморшок - це може бути сприйнято
як вульгарний натяк. Та і колір помади не
підберете - це занадто інтимне питання.
Більшість з нас навіть не підозрюють, як
ретельно жінки підбирають губну помаду - під колір шкіри, очей, нової сукні і
навіть її улюбленої сумочки.

ТРОЯНДИ З БЛИСТІВКАМИ

Якби ви подарували німкені або американці гель для душу чи іншу банну нісенітницю, напевно отримали б ляпас. У
всьому цивілізованому світі такий презент вважається просто непристойним.
Мовляв, тримай дорога і мийся частіше.
Погодьтеся, некоректно. Забудьте також
про банальні рушники, постільні приладдя та сервізи-пилозбиральники.
З практики також відомо, що у багатьох випадках не варто тішити жінок

різноманітними солодощами: тортами,
шоколадами і коробками цукерок. Поперше, це не День святого Валентина.
А по-друге, багатьма пані такий подарунок може сприйматися як витончене
знущання. Адже березень – це самий
початок загальної весняно-хронічної
жіночої дієти. Тому не варто збивати їх
з шляху істинного і "дарувати" талії пару
зайвих сантиметрів.
Про те, що кращі друзі жінок - це золоті вироби, знає, напевно, кожен собака. Але цей шлях годиться тільки для
заможних чоловіків, яких в нашій конкретній країні зовсім небагато. Але і тут
треба діяти з розумом. "Якось наречений
подарував мені на 8 Березня сережки, згадує одна моя знайома. - Відкривши
коробочку, я декілька хвилин захоплювалася їх красою. Але ось конфуз - мій
майбутній чоловік якось не помітив, що
мочки у мене не проколені. Проте моє
захоплення було таке велике, що довелося піти на цю операцію". У цьому випадку все закінчилося благополучно, і
юнак був пробачений.
Тепер про головне - про квіти. Стандартний букет троянд напевно пройде,
але троянди не зовсім доречні на "святі
весни, любові і краси". До того ж багато
чоловіків просто не в курсі, що витіювато загнуті пелюстки - це вірна ознака
того, що квітка зів'яла. А якщо вже краї
пелюстків ретельно покрили лаком з
блистівками - то такий букет не простоїть у вазі і до 9 березня.
Оглянтесь: навкруги море різноколірних тюльпанів, ірисів та інших чудових
весняних кольорів. І кожен пристойний
продавець (правда, якнайдорожче, але
тут вже нікуди не подінешся - день такий) скомпонує для вас чудовий букет.

РЕЗЮМЕ

Прочитавши свій опус, я і сам жахнувся: адже виходить, що дарувати просто нічого. А згодом згадалося, що все
геніально просто. Якщо вже всі жінки
унікальні та неповторні , то і єдиного
рецепту для подарунків просто не існує. Треба тільки знайти "слабке" місце
вашої жінки. Правда, для цього треба
включити розум і фантазію. А якщо того
бракує, то є один простий, але вірний
спосіб - гроші. Дарувати їх в конвертику
- неприпустимо, а зробити це треба так:
підійти до жінки напередодні 8 Березня, обійняти, і вимовити приблизно наступне: "Дорога (кохана), я маю в розпорядженні таку-то суму, але не знаю, що
тобі подарувати. Давай разом виберемо
тобі подарунок". Правда, після цього
доведеться витерпіти усі муки ходіння
магазинами, але раз на рік таку жертву
принести можна - і ваші страждання будуть винагороджені.

МЕХАНІЗМ НАРАХУВАННЯ ПЕНСІЙ ЗМІНЯТЬ?
Мінсоцполітики ініціює збільшення ролі
стажу роботи в порівнянні з зарплатою
при нарахуванні пенсії для пенсіонерів з
великим стажем роботи.
Про це повідомляє прес-служба
міністерства.
"Підготовка до другого етапу пенсійної реформи,
що реалізовуватиметься у 2019 році, вимагає нейтралізації сьогоднішніх дисбалансів, що їх виявила
реформа на першому етапі", - йдеться у прес-релізі.
Зазначається, що це стосується тих пенсіонерів,
котрі мають чималий стаж роботи, але надбавки
до пенсії у жовтні 2017 року вийшли не високими,
оскільки друга необхідна умова для адекватного
розміру осучаснення – отримувана за свою роботу
зарплата, виявилась не високою.
"Для цієї категорії пенсіонерів ми продумуємо
механізм, як зробити так, щоб роль стажу була більшою, ніж роль заробітної плати", - запевнив міністр
соціальної політики України Андрій Рева.
"Нагадую, що впроваджена пенсійна реформа
відобразила ту соціальну реальність, в якій жили

люди. І сьогодні ми вже по факту отримали результат, що змушує нас виправити декотрі перекоси", додав він.
Як йдеться у повідомленні, ще одна проблема,
що окреслилась, це – перерахунок пенсії вийшов
меншим від очікуваного у декотрих пенсіонерів, з
числа тих, хто працював, будучи на пенсії, а потім
звільнився.
Так складається тоді, коли заробітна плата була
меншою, ніж до виходу на пенсію. Тобто, стаж дорахували, а коефіцієнт упав. За словами Міністра,
зараз також готуються законодавчі зміни, за якими
стаж донараховуватиметься автоматично, а коефіцієнт заробітку встановлюватиметься за бажанням
пенсіонера.
Нагадаємо, 11 жовтня, в Україні набув чинності
закон про пенсійну реформу.
Закон передбачає, що положення про підвищення пенсій застосовуються вже з 1 жовтня поточного
року.
Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.
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ДОМАШНІЙ КЛУБ

Я люблю своего ребенка и желаю ему добра

НЕ НАВРЕДИ СВОЕМУ РЕБЕНКУ
Психологи утверждают,
что ребенок, растущий в
семье с гармоничными
отношениями, с любящими
друг друга родителями,
никогда не попадет в
плохую компанию. Он
психологически здоров и
притягивать к себе будет
таких же. Если ребенок
испытывает потребность в
дурной компании, семью,
скорее всего, нельзя
считать благополучной. Вот
примеры.
ЧАСТЫЕ ССОРЫ МЕЖДУ
РОДИТЕЛЯМИ

Ребенка мучает то, что его
родители ссорятся. Он хочет
понять, почему это происходит. Родители ему этого не
разъясняют, поэтому он ищет
похожих контактов вне дома,
тянется к детям-разрушителям. В конце концов, он просто не умеет общаться иначе!

РОДИТЕЛИ ПОЧТИ НЕ
ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЯ
НА РЕБЕНКА

Папа живет своей жизнью
(к примеру, много работает),
мама - своей (к примеру, увлечена заботами о внешности
и подругами). Ребенок не по-

лучает того общения, которое
ему необходимо, и старается
найти его на стороне. Но не
так-то просто найти хорошего, подходящего мальчика или
девочку. Легче примкнуть к
уже существующей активной
и даже агрессивной компании.

РОДИТЕЛИ ИЗЛИШНЕ
ОПЕКАЮТ РЕБЕНКА

По поводу первых двух
случаев вряд ли у кого-нибудь
возникнут вопросы: понятно,
что ссориться и не обращать
внимание на ребенка нехорошо. А вот стремление опекать
ребенка никогда не считалось
недостатком. "Я люблю своего
ребенка и желаю ему добра" -

БАБУШКИНА АПТЕКА

УКРАИНСКИЙ
ЖЕНЬШЕНЬ
Многие обращаются с просьбой
поделиться действенными
народными рецептами лечения
с использованием девясила —
украинского женьшеня.
Так вот, отвар, приготовленный из сорванного накануне Ивана Купала и высушенного
в тонкой холстине растения, применяют для
примочек и компрессов при экземе и чесотке. Порошком из сушеных листьев девясила
посыпают раны, что способствует быстрейшему их заживлению.
Для изгнания глистов траву растения варят с черным хлебом, чесноком и горькой полынью, а затем принимают этот отвар по 0,5
ст.л. утром натощак.
При болях, маточных кровотечениях, болезненных нерегулярных менструациях 1 ч.л. измельченного корня девясила заливают в эмалированной посуде стаканом воды, доводят до
кипения и кипятят ровно 1 минуту. После этого
2 часа настаивают, процеживают и принимают
по 1 ст.л. 3-4 раза в день до выздоровления.
Кроме этого, спринцуются этим отваром.
Справится девясил и с анемией (малокровием). Необходимо 1 ч.л. измельченного корня
растения залить в эмалированной посуде стаканом воды, довести до кипения, прокипятить
1 минуту, через 30 минут процедить и пить теплым по 1 ст.л. 3 раза в день за полчаса до еды.
Хорошие результаты при этом заболевании
дает и прием отвара девясила на вине «Кагор».
Вино должно быть качественным. Залейте 0,5
л вина 1 ст.л. измельченного корня растения,
доведите до кипения и прокипятите 10 минут.
После охлаждения процедите и принимайте по
1 ст.л. 3 раза в день за 30 минут до еды. Принимать до выздоровления.
При золотухе, поносе (диарее), диатезе, аллергическом дерматозе 1-2 ч.л. корня
девясила заливают стаканом кипятка, настаивают до охлаждения, процеживают и
принимают по 1-2 ст.л. 3 раза в день до выздоровления.

это железное оправдание как
будто бы дает родителям право
контролировать каждый его
шаг.
А между тем психологи считают, что контроль и гиперопека не имеют ничего общего с
подлинной любовью к ребенку. Контроль и опека - вещи
похожие, но не совсем. Контроль - где был, кто звонил и
проч. - это самая натуральная
агрессия по отношению к ребенку. Легко контролировать
ребенка, когда он дома, на
глазах. Уследить за тем, что
происходит, когда за ним захлопывается дверь, сложнее.
Но родители и это «навострились» делать очень неплохо.

Ведь родители для ребенка на
протяжении долгого времени
- носители истины. А на самом деле они просто отобрали
у него кусочек жизни, прожив
его вместо него.
Гиперопека, то есть почти
все то же самое, но «в шоколаде», - это подавленная агрессия. Родителям кажется, что
они заботятся о ребенке. Время сейчас беспокойное, люди
всякие попадаются...
«Нет», - ответят за вас на этот
вопрос психологи. Ведь если
вы боитесь, к примеру, отпускать подростка в гости, значит, вы подозреваете, что он
способен на что-то нехорошее.
Или допрашиваете его, с кем
он был, а значит, допускаете,
что он может общаться с плохими людьми. Такой тревожный родитель очень опасен. У
него нет своей жизни. Он живет жизнью ребенка и панически боится, что ребенок лишит
его этой возможности. Станет
взрослым, сильным, самостоятельным и просто уйдет
от него. Постоянно «помогая»
ребенку, «тревожные» родители стремятся сделать его зависимым от себя и удержать.
Это сказывается не только на
психологическом здоровье ребенка, но и на иммунитете. У
детей «тревожных» родителей
инстинкт
самосохранения
значительно слабее.

НА ЗАМЕТКУ

ДАЧНИК СОВЕТУЕТ ДАЧНИКУ
Весна наступила по календарю (правда по погоде не чувствуется).
Дачники между собой обмениваются советами, не забывают и нашу
редакцию. Вот о чем они рассказали на прошлой неделе.
НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА
советует, как залечить
повреждения у садовых
деревьев:

- С наступлением весны надо провести “ревизию” тех бед, которые
нанесла деревьям и кустарникам
зима – тщательно проверить, нет
ли на стволах и ветвях трещин или
ран. Следует помнить: даже самая
мизерная ранка – это “ворота” для
инфекции.
Приготовьте замазку из глины и
коровяка, взятых в равных частях.
Если рана большая, застарелая, то ее
края до живой ткани надо очистить
острым ножом и наложить заплатку
из коры, взятой с какой-нибудь ветки, подлежащей обрезке или удалению. Место операции обмазывают
той же замазкой или садовым варом
с добавлением рыбьего жира.
Для изготовления вара необходимы: 70 % пчелиного воска, 10 % – канифоли и остальное – рыбий жир.
Воск и канифоль растапливают,
смешивают, к ним добавляют рыбий жир.

МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
о семенах для цветника:

Вряд ли вам захочется встретить
дачный сезон с проплешиной вместо
цветника. Самое время теперь обзавестись для него семенами. Стручки,
коробочки и прочую наполненную
семенем упаковку, собранную летом,
набиваете в плотный полотняный
мешочек произвольного размера и
колотите по нему скалкой, пока хватит сил и терпения. Затем, изобра-

жая семяочистительную машину,
просеиваете через несколько решет с
последовательно уменьшающимися
ячейками. Когда уже решет не хватит, засыпьте все это в наполненную
водой тарелку, и поскольку мусор
всегда легче семян, он-то и всплывет на поверхность. Семена потонут.
Извлеките их, просушите, рассортируйте и разложите по бумажным
пакетикам. Оставьте понемногу для
проверки на всхожесть.
Если через 25 дней они не только
не проклюнулись, но и покрылись
плесенью, смело выбрасывайте.
Остальные берегите для посадки расцветут пышным цветом.

ИВАН ИЛЬИЧ
сортирует семена так:

- Для посева необходимо использовать наиболее жизнеспособные
семена. Отбор таких семян можно
провести, используя 3-5 - процентный раствор поваренной соли (30-50
г. на 1 л. воды).
Семена томата, моркови или другой культуры высыпают в раствор
небольшими партиями и помешивают для удаления с их поверхности
пузырьков воздуха.
Семенам в течение 1-1,5 минуты дают намокнуть и расслоиться.
Всплывшие семена удаляют. С осевших семян аккуратно сливают раствор, а семена дважды промывают
чистой водой и просушивают.
Семена огурцов обычно сортируют в чистой воде, если предварительно для обеззараживания их не
прогревали.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ДЛЯ МИЛЫХ
ДАМ
Тертый пирог
Ингредиенты: 1 стакан сахара,
2 яйца, 1 пачка маргарина, 2-3 ст.л.
сметаны, 3,5 стакана муки, 0,5 ч.л.
соли (без горки), 0,5 ч.л. соды, варенье или повидло с кислинкой 3-5
ст.л.
Способ приготовления: Взять
миску, насыпать туда муку, поставить в муку терку и потереть на ней
пачку маргарина, периодически макая его в муку.
Перетирать муку с маргарином до
тех пор, пока не будет кусочков.
Добавить сахар, соль и перемешать.
Сделать углубление в центре.
Вбить туда яйца, добавить сметану,
гашенную уксусом соду и хорошо
вымешать.
Поставить в холодильник на 30-60
мин.
Разделить тесто на две части:
одну часть равномерно распределить по дну протвиня (раскатать,
размять пальцами) с небольшим заходом на бока, промазать вареньем
или повидлом (мне нравится, как получается с перетертой черной смородиной или облепихой), а другую
часть теста равномерно натереть на
крупной терке сверху варенья.
Выпекать 25-30 мин. при t 210230°C.

Мясной рулет
"Сытый удав"
Ингредиенты: Мясной фарш - 1
кг, лук репчатый - 1 шт., блинчики 5 шт., грибы жареные, сыр твердый,
яйцо, зелень, соль, перец, масло
растительное.
Способ приготовления: Испечь
5 блинчиков по вашему любимому
рецепту. Начинить часть их сыром с
зеленью, часть - жареными с луком
грибами. Свернуть блинчики трубочкой.
В фарш добавить порезанную
кубиками луковицу, добавить соль,
перец, вымешать.
Форму выстелить фольгой и смазать ее слегка растительным маслом. Выложить половину фарша,
придав ему прямоугольную форму.
Выложить на фарш блинчики, заполняя пространство между блинчиками фаршем. Выложить сверху
оставшийся фарш, придав рулету
форму батона. Накрыть сверху листом фольги.
Запекать в духовке. Остудить. Нарезать ломтями.

Салат "НЕЖНЫЙ
МУЖЧИНА"
Ингредиенты: свинина, лук репчатый, майонез, уксус, сыр
Способ приготовления: Свинину отварить, порезать на мелкие
кусочки. Лук порезать мелко или
полукольцами (по вкусу), замочить в
9%-ном уксусе на полчаса, затем отжать и смешать со свининой.
На тарелку вылить майонез (по
вкусу), сверху выложить смесь из
мяса и лука. Сверху посыпать тертым сыром.
И приятного аппетита!
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8 Х-ФАЙЛИ
ДРЕВНИЕ РУДНИКИ
“За правду і справедливість”

Сотни миллионов тонн переработанной породы и добытой руды...
А куда исчезали «излишки» металла, неизвестно

ПРИШЕЛЬЦЫ ПРИСВОИЛИ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ЗЕМЛИ?
По материалам http://paranormal-news.ru

Если судить по общему объему добытой в древних рудниках
медной руды или олова, человечество бронзового века
должно было буквально завалить себя изделиями из меди
или бронзы. Медь в далеком прошлом производилась в
таких количествах, что ее хватило бы на нужды многих
поколений людей. Тем не менее в захоронениях знатных
людей археологи находят лишь отдельные предметы из
меди, которая в то время ценилась очень высоко.
Куда исчезали «излишки» металла, неизвестно.
Любопытно, что в районе многих древних рудников
не обнаружено следов плавильных печей. Видимо,
переработка руды в металл производилась в другом месте
и централизованно.
Древние шахты каменного
века, в которых трудились наши
предки, добывая полезные ископаемые, находят в различных
регионах планеты – на Урале, Памире, Тибете, в Западной Сибири, Северной и Южной Америке,
Африке. Но вот куда они девали
все то добытое – загадка.
А вот в более поздний период
люди использовали старинные
шахты уже для собственных
нужд, извлекая из них руду для
производства меди, олова, свинца, железа.
У народа, проживающего около озера Виктория и реки Замбези, сохранилась легенда о загадочных белых людях, которых
называли «бачвези». Они построили каменные города и поселки, проложили каналы для
орошения, вырубили в скальных
породах шурфы глубиной от трех
до 70 метров, траншеи длиной в
несколько километров. Согласно
легенде, бачвези умели летать,
лечить все болезни и сообщали о
событиях, происходивших в далеком прошлом. Пришельцы добывали руду и плавили металлы.
Исчезли с лица Земли они
столь же неожиданно, как и появились...
В 1970 году горнодобывающая
корпорация «Англо-Американ
корпорэйшен», чтобы уменьшить
затраты на поиск новых месторождений полезных ископаемых
в Южной Африке, привлекла археологов к поиску заброшенных
древних рудников. На территории Свазиленда и в других местах
были обнаружены обширные
участки с шахтами глубиной до
20 метров. Возраст обнаруженных в шахтах костей и древесного
угля составляет от 25 до 50 тысяч
лет. Археологи пришли к выводу,
что в древности в Южной Африке применялась технология
горных разработок. Артефакты,
обнаруженные в рудниках, свидетельствуют о достаточно высоком уровне применяемых технологий, которые вряд ли были
доступны людям каменного века.
Шахтеры даже вели учет выполненной работы. Обнаруженную здесь печь для производства
железа специалисты датируют
500–450 годами до н. э. Она имела

цилиндрическую форму и была
сделана из глины. Ямы для шлака
были углублены в грунт, а трубка
для мехов находилась на уровне
земли.
В Северной Америке обнаружено несколько рудников, в которых неизвестная цивилизация
добывала полезные ископаемые.
Например, на острове Ройал (озеро Верхнее) из древней шахты
были добыты тысячи тон медной
руды, которая затем загадочным
образом была вывезена с острова.
На территории Мексики обнаружено немало древних шахт,
в которых ранее добывалось золото, серебро и другие цветные
металлы. Заметим, ацтеки не
знали железа, а потому вопрос
о горнодобыче шахтным способом… практически не стоит. Но
современные изыскатели обнаружили в Мексике древние шахты и
свидетельства шахтных разработок, которые они сочли местами
доисторической горнодобычи.
В Китае добыча меди велась с
древнейших времен. К настоящему времени китайские археологи
исследовали 252 вертикальные
шахты, опускающиеся на глубину до 50 метров, с многочисленными горизонтальными штольнями и лазами. На дне штолен и
шахт были найдены железные и

бронзовые орудия, когда-то потерянные горняками. Медные
залежи разрабатывались снизу
вверх: как только руда в штольне
иссякала, устраивалась новая,
расположенная выше, в вертикальном стволе шахты. Поскольку руда доставлялась на поверхность в корзинах, пустая порода
из новых штолен, чтобы не поднимать ее, просто сбрасывалась
вниз, в заброшенные выработки.
Штольни освещались раздвоенными палочками горящего бамбука, воткнутыми в стены.
В 1940 году геологическая экспедиция под руководством Е.
Ермакова обнаружила в труднодоступных отрогах Памира горизонтальный штрек с разветвлениями длиной около 150 метров.
О его местонахождении геологам
сообщили местные жители. В
древней выработке добывали минерал шеелит – руду вольфрама.
По длине сталагмитов и сталактитов, которые образовались в
штреке, геологи установили приблизительное время горной выработки – 12–15 тысяч лет до н.
э. Кому понадобился в каменном
веке этот тугоплавкий металл с
температурой плавления 3380 °C,
неизвестно.
Многочисленные
древние
шахты имеются и на территории
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стран бывшего Советского Союза. Старинные копи были обнаружены в предгорьях Северного
Алтая, Минусинской котловине,
в районе Оренбурга, озера Байкал, у реки Амур, на Южном Урале, в бассейне реки Ишим, в ряде
районов Средней Азии, а также
на Кавказе и Украине.
Л. П. Левитский опубликовал
в 1941 году брошюру «О древних
рудниках», где приведена карта с
указанием мест нескольких сотен
горных разработок земных недр,
в которых добывались в основном
медь, олово, серебро и золото.
В древних забоях многих копей
были обнаружены каменные молотки из твердой породы, выполненные в форме многогранника
или плоского цилиндра. Для откалывания руды служили бронзовые кирки, клинья и зубила. В
некоторых шахтах найдены скелеты погибших людей.
Общий объем доставленной
«на гора» и переработанной в
древних рудниках породы впечатляет. Например, в Средней
Азии, в районе месторождения
Канджол («тропа древних рудокопов»), имеются следы старинных
выработок, тянущихся полосой
на протяжении 6 километров. Ранее в шахтах добывалось серебро
и свинец. Общий объем рудничных отвалов – до 2 миллионов
кубометров, объем видимых горных выработок – около 70 тысяч
кубометров. На месторождении
Джеркамар обнаружено более ста
древних шахт с большими отвалами около них. Общее количество древних выработок Алмалыка – около 600. Объем вынутой
породы составляет более 20 тысяч
кубометров.
Джезказганские медные месторождения в Казахстане, вновь
открытые в 1771 году, разрабатывались еще в доисторические
времена, о чем свидетельствуют
огромные отвалы пустой породы
и следы горных работ. В бронзовом веке здесь было добыто около
миллиона тонн медной руды. Из
Успенского рудника было извлечено 200 тысяч тонн руды. В районе Джезказгана было выплавлено около 100 тысяч тонн меди.
В настоящее время в Казахстане
обнаружено свыше 80 месторождений медных, оловянных и золотоносных руд, которые использовались для добычи металлов в
глубокой древности.
Сотни миллионов тонн переработанной породы и добытой
руды... А куда исчезали «излишки» металла, неизвестно.
Возможно все гораздо проще? Пришельцы, оказавшиеся
на значительном расстоянии от
родной планеты и испытывавшие
дефицит в технологическом оборудовании для разработки месторождений, поступили просто
и гениально, создав рабов-шахтеров. Не вкладывая существенных инвестиций в производство
и переведя людей на самообеспечение, они беспощадно эксплуатировали своих рабов, которые с
помощью примитивных орудий
труда «выдавали на гора» необходимые пришельцам полезные
ископаемые?

19 серпня 2016 року
Міністерство юстиції
зареєструвало
політичну партію
“Олександра МОРОЗА
“За правду і справедливість”
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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
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
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
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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!

60003
вартість передплати:

6

місяців

70,62 грн.

+послуги пошти

35,31 грн. 3
місяці

+послуги пошти

1

місяць

11,77 грн.

+послуги пошти

Щоб подивитися ролики
Олександра МОРОЗА на YouTube

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