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УСТАНОВКА
НА ГЕНОЦИД
В Україні тривають експерименти над хворими
людьми і медициною : з початку квітня почне діяти
перший етап медичної реформи, прийнятої з подання
в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Його
суть полягає в тому, що тепер громадяни зможуть
вибирати свого лікаря, а терапевти, педіатри
та сімейні лікарі прийматимуть пацієнтів після
підписання з ними декларації про співпрацю.
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ЗБЕРЕГТИ СЕЛО

ЯК ЗАХИСТИТИ ЛЮДЕЙ І АКТИВІЗУВАТИ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД В ПРОЦЕСІ НИНІШНЬОЇ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ?
В державі продовжується реформа децентралізації і вже проглядаються різні ї ї результати
для громад, які об'єдналися, і для тих, які тільки планують об'єднання. При добровільному
об'єднанні в одну громаду (ОТГ), сільські ради ліквідуються, в кожному селі, чи селах, які
сьогодні об'єднані однією сільською радою, залишиться один депутат і староста. В середині
району відбудеться централізація повноважень місцевого самоврядування. Староста –
це посадова особа, яка буде отримувати з бюджету ОТГ заробітну платню, а депутат – як
і сьогодні, діятиме на громадських засадах. Тобто, робота депутатів (складання актів,
характеристик, обстежень, захист інтересів жителів виборчого округу та інш.), яку виконували
10-14 депутатів сіл, ляже на плечі одного депутата. Чи сприятиме це захисту інтересів
сільських жителів? Дайте відповідь самі.
Друга небезпека, яка вже
сьогодні проглядається – це
те, що обсяг робіт, які сьогодні виконує сільська рада, після об'єднання буде виконувати
рада об'єднаної територіальної
громади. Тобто, для отримання довідок, написання заяв,
вирішення комунальних, жит-

лових питань, питань благоустрою, соціальних питань,
охорони прав, земельних відносин, організації сільських
свят, та будь-яких справ, де потрібні бюджетні кошти, треба
буде звертатися до центральної
садиби через старосту чи безпосередньо. Чи сприятиме це

захисту інтересів сільських
жителів? Однозначно, ні. І ще
одна небезпека – села та сільські жителі ніяк не захищені
від узурпації влади майбутнім
головою ОТГ, який матиме
можливість, “знайшовши підхід до депутатів” бути єдиним
розпорядником
багатоміль-

йонного (сподіваємось) бюджету ОТГ. Очевидно, що потрібні
захисні заходи, їх необхідно готувати вже сьогодні, щоб після
об'єднання в одну громаду захистити людей, зберегти хоч ту
роботу сільської ради, яку вона
сьогодні виконує в селах, організувати роботу майбутнього
старости, створити умови для
того, щоб навіть один депутат,
який залишиться, міг виконати свої депутатські обов’язки
та унеможливити створення місцевої монархії нового
типу. А тим громадам, що вже
об'єдналися – негайно вжити
заходів, що пропонуються.
Чи можливо це в рамках чинного законодавства? Так, можливо. Відповідь дають Закон Укра-

їни “Про органи самоорганізації
населення” (далі Закон) та Постанова Верховної Ради України
“Про затвердження Положення
про загальні збори громадян за
місцем проживання в Україні”
(далі Постанова ВР). Закон містить норми, що передбачають
можливості отримати від місцевої ради частину повноважень,
фінансів та майна, староста (депутат) обирається на термін дії
ради, має свій апарат. Мова йде
про сільський комітет (квартальний, районний у місті, треба розуміти, що запропонована структура можлива для впровадження
в містах та селищах ОТГ).

Продовження на СТОР. 6

№14 (70) • 11 квітня 2018 року

2

“За правду і справедливість”

Стоит ли вообще платить взносы в Пенсионный фонд, если перспектива что-то
получить от государства в старости выглядит более чем смутной?

РЕАЛІЇ

РЕФОРМА СТАРОСТИ
ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ СИДЕТЬ НА ШЕЕ У ГОСУДАРСТВА
Александр ПОЛУЯНОВ

Судя по всему, украинские
власти уже и сами не
знают: что им делать с
пенсионерами. Проблема в
том, что их "слишком много",
и – в отличие от более
молодых, трудоспособных
граждан – они не уезжают
за границу, а продолжают
упорно жить в своей стране.
Планомерно уничтожая
национальную экономику,
"реформаторы" ведут
страну к тому, что работать
в Украине станет некому
и негде - соответственно,
и пенсии выплачивать
будет просто не с чего.
И вот наши "отцы нации"
стали выдвигать ценные
предложения.
ТАК КУДА МЫ ИДЕМ –
В ЕВРОПУ ИЛИ В АЗИЮ?

Первым отметился народный
депутат от БПП Алексей Мушак. Он выразил мнение, что
если отказаться от пенсионных
выплат (с отменой соответствующих налогов), то у трудоспособных граждан появится возможность больше зарабатывать
– и, соответственно, более эффективно откладывать себе на
старость, а заодно содержать
своих родителей.
"Нынешняя пенсионная система является несправедливой
по отношению к моему поколению, тем, кому за 30 лет - по одной простой причине: мы при
нынешней системе не будем
иметь никакой пенсии, она нам
не будет выплачиваться", - сказал нардеп в интервью каналу
Newsone.
По его словам, в Украине стоит применить корейский вариант решения проблемы.
"Это азиатский подход - отмена пенсий в обмен на экономический рост. Потому что у нас
дефицит пенсионного фонда составляет 150 миллиардов. Соответственно, эти деньги откудато берутся же? А они берутся от
того, что недофинансируются
школы, дороги, больницы. Поэтому я готов принять консолидированное решение, чтобы
отменить пенсии, но сохранить
эти деньги для экономического
роста", - подытожил политик.
И вот на днях, в самом начале страстной недели, эта "про-

не могут нормально прожить в
таких условиях и больше 60%
пенсионеров находятся за чертой бедности, что стимулирует
рост преступности пожилых
людей.
Считаю, что опыт Кореи не
подойдет для нашей страны и
населения. Нашей власти необходимо стимулировать рост
экономики. Это приведет к росту ВВП страны, экспорта, созданию новых рабочих мест и, в
конце концов, повышение минимальных зарплат и пенсий
придет само собой", - заявил по
этому поводу финансовый аналитик Богдан Терзи.

НЕ ЖДАТЬ МИЛОСТЕЙ
ОТ ГОСУДАРСТВА

грессивная" идея была подхвачена министром социальной
политики Украины Андреем
Ревой. И не только на словах
– министр намерен внести на
рассмотрение Верховной Рады
соответствующий законопроект. Его суть заключается в
том, что дети должны платить
алименты на содержание своих
пожилых родителей.
"Я считаю, что в случае детей в отношении пожилых родителей должна быть жесткая
ответственность – нужно законодательно ввести серьезную
ответственность – они тоже
должны платить алименты на
содержание родителей. В 51-й
статье Конституции написано,
что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние
дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях", – сказал Рева.
Здесь необходимо пояснить:
в Украине (как и в остальных
странах) взимать алименты со
своих детей можно было всегда - но только по решению суда.
Это обусловлено массой нюансов и уникальных случаев отдельно взятых семей. Но то, что
предлагают обсудить сейчас,
является предпосылкой к полной или частичной отмене пенсий - с заменой на алиментные
обязательства.
Как и следовало ожидать, эти
инициативы не вызвали энтузиазма ни у людей, ни у экспертов.

"Суть идеи полной отмены пенсий заключается в том,
чтобы пенсионеры продолжали работать дальше и их дети
помогали им финансово. При
этом дети не будут платить
пенсионный налог. Я считаю,
что это не рационально. Учитывая средние доходы украинцев, они не смогут обеспечить

В то же время сами молодые
и трудоспособные граждане
– глядя на разрушающуюся
промышленность и повальную
трудовую миграцию за кордон
– все чаще задаются вопросом: а стоит ли вообще платить
взносы в Пенсионный фонд,
если перспектива что-то получить от государства в старости
выглядит более чем смутной? И
не лучше ли откладывать деньги "на старость" самостоятельно – чтобы потом не зависеть
от прихотей чиновников?
Надо сказать, что такие опасения не лишены оснований. И
чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с нынешней пенсионной реформой. Вопервых, уже через 10 лет право

У КОГО КАКИЕ ПЕНСИИ В УКРАИНЕ
Категория

Средний
размер пенсии

По возрасту

1573 грн

Кол-во
пенсионеров
9.340.000 чел.

По инвалидности

1390 грн

1.360.000 чел.

Социальные пенсии

977 грн

106. 300 чел.

Служба в силовых структурах

2563 грн

589.000 чел.

В связи с потерей кормильца

1307 грн

580.000 чел.

За выслугу лет (врачи, учителя)

1652 грн

221.800 чел.

Госслужащие

3138 грн

110.000 чел.

Чернобыльцы

3138 грн

84.000 чел.

Научные пенсии

3625 грн

64.000 чел.

Пожизненное содержание судей

16.302 грн

1333 чел.

Народные депутаты

15.174 грн

1000 чел.

своих родителей на пенсии, и
даже пенсионные выплаты с
минимальной зарплаты не обеспечат нормальную жизнь для
стариков.
Практика такой пенсионной
реформы есть в Южной Корее.
Стоит заметить, что у корейцев
совсем другая культура и менталитет, где поддержка и уважение к родителям на религиозном уровне. Но даже корейцы

на пенсию будут иметь только
те 60-летние граждане, которые
к тому моменту успеют наработать 35 лет стажа. А в условиях,
когда почти половина украинской экономики находится в
"тени" - это крайне проблематично. Эксперты подсчитали:
в 2028 году на пенсию в 60 лет
по причине нехватки стажа не
смогут выйти как минимум
45% украинцев. Более того, уже

сейчас правительственные чиновники говорят, что Украина
в ближайшие годы последует
европейскому опыту и будет
повышать пенсионный возраст.
Для справки: в Европе средний
пенсионный
возраст
приближается к 65 годам и согласно рекомендациям экономистов - его поднимут еще
на 3-5 лет. Так что нынешней
молодежи и в самом деле не
стоит рассчитывать на выход на
пенсию в 60 лет.
Другой вопрос: что это будет
за пенсия, и можно ли будет
на нее прожить? Как известно,
одним из главных положений
пенсионной реформы стало
резкое снижение коэффициента страхового стажа – с 1,35% до
1,0%.
"В
результате
реформы
Гройсмана-Ревы, мы получили
то, что новые пенсионеры, которым не повезло выйти на пенсию после 1 января 2018 года,
получают пенсию приблизительно на 30% меньше, чем те,
которые успели выйти до вступления в силу так называемой
пенсионной реформы… Этот
коэффициент (1,35) был введен
в 2008 году не просто так, а во
исполнение Конвенции Международной организации труда, согласно которой пенсии в
среднем должны быть не меньше, чем 40% от зарплаты. Тогда ввели такой коэффициент,
чтобы подтянуть наши пенсии
под эти 40% - как того требуют
от Украины международные
договоренности. А сейчас, после снижения коэффициента,
мы придем к тому, что средний
размер пенсий будет не 40%, а
20%. Вдвое меньше. Вот что они
наделали своей пенсионной реформой", - прокомментировал
это нововведение эксперт по
социальным вопросам Андрей
Павловский.
По его словам, сейчас чиновники "… извиваются как ужи на
сковородке, придумывая вещи,
как они будут увеличивать вес
страхового стажа, после того
как сами же его и снизили. Но
на самом деле вес страхового
стажа можно увеличить, только вернув назад коэффициент
1,35%. Все остальное будет кощунство и воровство".
Как бы там ни было, но сегодня даже экономисты приводят
расчеты, которые убедительно
показывают: "зарабатывать" на
пенсию, платя налоги государству - менее выгодно, чем самому откладывать "на старость"
такие же суммы. И что будет
дальше с пенсионной системой
и с пенсионерами в Украине –
неизвестно.

Компетентно в тему
Как утверждает экономический эксперт Фонда общественной
безопасности Юрий Гаврилечко, все, что происходит в сфере пенсионного
обеспечения, не имеет никакого отношения к реформам.
"Это не реформа, а попытки постепенного отказа государства от своих обязательств по отношению к пенсионерам.
Если государство принимает решение по
каким-то критериям ограничить выплаты
пенсий – то это не реформа. И эти деньги
они у пенсионеров воруют. Только организуют это с помощью законов. То есть,
мы имеем дело с системой легального
воровства денег", – констатирует Гаврилечко.

Он также добавил, что с 2012 года ни одно
правительство не исполняло норм двух
важнейших законов, от которых напрямую
зависит размер пенсионных выплат. Это,
во-первых, закон "Об общегосударственном пенсионном страховании", - который
предусматривал ежегодный пересчет пенсий при изменении уровня средней зарплаты. А также закон "Об индексации денежных
доходов населения" – согласно которому
денежные доходы населения (в частности
пенсии и минимальная заработная плата)
индексируются на величину инфляции.
Напомним, что за годы правления действующей власти суммарная инфляция уже

превысила 100% - и согласно законодательству точно так же должны были повыситься
пенсии.
"В украинском правовом поле не существует возможности привлечь Кабинет
министров или отдельных министров к
уголовной или административной ответственности за неисполнение закона. Теоретически это можно было бы сделать, на
практике это нереально. Поскольку коллективный орган нельзя привлечь к ответственности, а доказать, что именно тот или иной
министр пренебрегает своими служебными
обязанностями, ещё более проблематично",
– подытожил Гаврилечко
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Експерименти Супрун сприяють лише погіршенню якості та зниженню доступності медицини

УСТАНОВКА НА ГЕНОЦИД

РЕЗОНАНС

сечі, аналіз на холестерин, діагностика і
лікування травм, отруєнь, патологічних
станів у вагітних і так далі. Але як там буде
насправді - ніхто не знає.
Що стосується спеціалізованого або
вузькоспеціалізованого лікування (послуги алергологів, гінекологів, кардіологів, мануальних терапевтів, нейрохірургів, логопедів і т. д.), то вони будуть
безкоштовними за наявності напряму
від сімейного лікаря. Інакше доведеться
платити по певних тарифах, які переглядатимуться Мінохоронздоров'ям щороку.
І якщо врахувати явну спрямованість реформи на бюджетну економію та комерціалізацію медицини, то тут українців
напевно чекають неприємні сюрпризи "задоволення" буде не з дешевих.

СПРАВА ЙОЗЕФА МЕНГЕЛЕ

Олексій ГРАДОВ

В Україні тривають експерименти
над хворими людьми і медициною:
з початку квітня почне діяти перший
етап медичної реформи, прийнятої
з подання в.о. міністра охорони
здоров'я Уляни Супрун. Його суть
полягає в тому, що тепер громадяни
зможуть вибирати свого лікаря,
а терапевти, педіатри та сімейні
лікарі прийматимуть пацієнтів після
підписання з ними декларації про
співпрацю.
ДОГОВІРНІ СТОСУНКИ

Отже, в Україні стартувала договірна
система стосунків між лікарем і пацієнтом.
Як відомо, інформаційна кампанія по
вибору свого "лікаря" була запущена ще
минулого року. Ось основні нюанси цього
нововведення :
*В угоді, яку підписуватиме пацієнт,
будуть перераховані послуги та ліки, які
можна отримати безкоштовно.
*Вибирати лікаря та медустанову можна
без прив'язки до місця прописки.
*Скористатися допомогою спеціалізованого лікаря (наприклад, ендокринолога, кардіолога, хірурга, невропатолога та
ін.) після введення реформи можна тільки
після направлення сімейного терапевта.
Самостійне звернення до такого лікаря
оплачуватиметься самим пацієнтом.
*Держава платитиме лікареві щорічно
370 гривень в рік за одного пацієнта, без
урахування його віку.
Мінохоронздоров'ям
затверджений
і спеціальний Порядок, згідно з яким
оптимальний об'єм практики для сімейного лікаря складає 1800 пацієнтів, для
терапевта - 2000 пацієнтів, для педіатра
- 900 дітей. Проте, залежно від особливостей населеного пункту, кількість пацієнтів може мінятися.
"Наприклад, якщо сімейний лікар працює в селі, де мешкає більше 2 тис. людей,
то усі жителі зможуть обслуговуватися
у нього. Без медичної допомоги не залишиться ніхто", - заявила в зв'язку з цим
Супрун.
Іншими словами, лікарі повинні будуть
працювати більше. А персонал невеликих
провінційних лікарень в сільських районах, де не так багато клієнтури, але особливо дефіцитні послуги лікаря, житиме
на копійчану зарплату - або звільнятися.
Характерно, що з цим "реформаторським проривом" українців привітали навіть лідери країн Великої сімки (G7). "Ми
вітаємо Україну з початком реформи охорони здоров'я, орієнтованої на пацієнта.
Ми раді, що починаючи з сьогодні, 2 квітня, усі українці мають можливість підписати декларацію зі своїми сімейними
лікарями для отримання безкоштовної
первинної медичної допомоги", - сказано
в повідомленні G7 в Twitter.

НАШ ІДЕАЛ - МОЗАМБІК?

Правда, українські експерти чомусь не

розділяють оптимізму лідерів провідних
світових країн. Наприклад, народний депутат і доктор медичних наук Тетяна Бахтєєва упевнена, що "медична реформа - це
установка на геноцид". Тим паче, що вона
була прийнята депутатами порушуючи
Конституцію України, без консультацій з
медичним співтовариством, і в обхід усіх
профільних інстанцій.
За її словами, в Україні спостерігається
гостра нестача сімейних лікарів, їм явно
бракує кваліфікації, тому вони частенько
не справляються з правильною діагностикою складних захворювань. "Медична
допомога сімейного лікаря, який приходитиме додому, не маючи необхідної
апаратури, приведе зрештою до того, що
люди помиратимуть від звичайних захворювань при невідповідній якості лікування", - заявила Бахтєєва.
З нею згодні й інші провідні експерти
України.
"В Україні всього 12 тисяч сімейних лікарів - що в 2,5 разу менше від наших потреб. Більше того, 70% з них - це люди передпенсійного і пенсійного віку. До 2020
року - коли за планом уряду повинен закінчитися перехідний період реформи - у
нас взагалі сімейних лікарів не буде", - нарік відповідальний секретар Національної медичної палати Сергій Кравченко.
А президент Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів Віктор Сердюк
підрахував: при фінансуванні галузі в
розрахунку по $100 в рік на одну людину
"можна побудувати медицину виключно
як в Мозамбіку" (куди, до речі, їдуть працювати українські лікарі).
Медик роз'яснив, що 370 грн, які отримуватиме лікар за одного пацієнта, - це
менше $14 з $100, які йдуть на реформу
первинної медицини.
"У Мозамбіку 600 лікарів і 4-5 лікарень
на 30 млн населення. І вже скоро у нас
буде 600 лікарів і 5 лікарень. Ось коли на
усю Україну залишиться всього 2 тис. лікарів, тоді і зарплата у них буде по $1 тис.
Це те, що можна зробити за $100 на одного
українця і за $14 на "первинку". У Польщі
виділяється $1 тис. на людину, у Білорусії
- $500 ", - заявив лікар.
Але і це ще не усе : дотошні експерти підрахували, що навіть нікчемні 370 гривень
на пацієнта - це брехня і блеф. Річ у тому,
що тільки на обіцяну підвищену зарплату
лікарів і медсестер доведеться витратити
близько 7 млд грн, а у бюджеті 2018 року
на реформу медицини виділені 13 мільярдів. І якщо решту 6 мільярдів розділити
на усе населення України, то залишається
лише 142 гривні на пацієнта в рік.
Виходячи з таких мізерних сум (хоч 142
грн, хоч 370 грн), говорити про якусь нову
якість української медицини не доведеться - все буде зведено до того, що громадяни будуть вимушені платити за лікування
з власної кишені.
До речі, гарантований пакет послуг,
який оплачуватиметься державою, поки
що теж не визначений. Вважається, що в
нього повинні увійти: консультація лікаря, вакцинація, загальний аналіз крові,

Чи варто дивуватися, що "медична реформа" є однією з самих непопулярних
в народі, викликаючи все більше відторгнення як серед простих людей, так і серед фахівців. Дійшло до того, що 3 квітня
профільний комітет Верховної Ради рекомендував звільнити Уляну Супрун із займаної посади. "Тепер проект постанови
може бути винесений у будь-який момент
до парламенту. Головне, щоб була політична воля для відставки Супрун", - сказала член парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець.
Члени комітету також підкреслили, що
Супрун порушує українське законодавство, виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я упродовж більше ніж пів
року, а також не має необхідної освіти.
За словами депутата Ігоря Шурми, Супрун не змогла виразно відповісти ні на
одне питання, яке їй задавали депутати
від різних фракцій. При цьому "гріхів" за
нею накопичилося досить. Так, за час її
роботи досі не розроблена концепція розвитку національної охорони здоров'я та
стратегії її впровадження. Депутати звинуватили Супрун в тому, що вона проголосувала за зниження фінансування системи охорони здоров'я на третину в 2018
році (від передбачених 5% ВВП). За цілий
рік не було проведено жодної колегії охорони здоров'я, усі рішення приймалися
кулуарно. Ситуація із закупівлею ліків і
вакцин вже близька до катастрофічної, а
10 тисяч випадків хвороби на кір, які зареєстровані в країні, не визнаються епідемією, а розглядаються як ситуативні
випадки.
За словами членів Комітету, в. о. міністра абсолютно не володіє статистичними даними по захворюваності та смертності в Україні по особливо небезпечних
інфекціях. Вона не знає, скільки сімейних лікарів не вистачає в країні для проведення реформи, і не змогла відповісти,
чому в країні немає закону про екстрену
медичну допомогу.
І як "вишня на торті": Україну позбавили права голосу на Асамблеї Всесвітньої
Організації Охорони здоров'я за несплату
членських внесків.
В результаті Комітет визнав Супрун
"професійно неадекватною" і зажадав
терміново поставити питання про її звільнення із займаної посади.
Від себе додамо: це стало б великим подарунком для усього українського народу,
оскільки експерименти Супрун (з явного
благословення її українських і зарубіжних покровителів) сприяють лише погіршенню якості та зниженню доступності
медицини. Що зрештою сприятиме зростанню смертності наших співгромадян.
Не даремно в народі вона має дуже характерні прізвиська "Доктор Смерть" і "Внучка Менгеле" *. Причому, в останньому
випадку ще невідомо, хто з них - Супрун
або Менгеле - повинні ображатися за таке
порівняння.
*Йозеф Менгеле – німецький лікар і кат, що проводив медичні досліди на в'язнях концтабору Освенцим під час Другої
світової війни. Менгеле особисто займався відбором в'язнів,
які потрапляли в табір, проводив злочинні експерименти над
ув'язненими. Його жертвами стали десятки тисяч чоловік.
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7 КВІТНЯ
ВІДЗНАЧИВ СВІЙ
55-ТИ РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ

Федір Іванович
ВЛАД,
секретар Політвиконкому політичної партії “Олександра Мороза “За
правду і справедливість”.

Наші щирі вітання шановному
ювіляру!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Політрада політичної партії
“Олександра Мороза “За
правду і справедливість”

Хто править
Україною?
Майже щодня ми
стикаємося з жахливою
некомпетентністю і
професійною непридатністю
керівників країни. Про
бездарне розтрачування
трудового потенціалу і кризу
політичної еліти заявив
екс-прем'єр-міністр України,
президент Українського
союзу промисловців і
підприємців Анатолій Кінах.
Кінах вказав, що за даними експертів об'єднань працедавців,
Україна швидко втрачає трудовий
потенціал. Навіть за найоптимістичнішими підрахунками, за кордоном
працюють 6-7 млн українців. Сусіди
України максимально притягають
трудових мігрантів з України, в той
час, як інвестори не можуть запустити виробництво в Україні, тому що
постійно стикаються з нестачею робітників і фахівців.
"Хто на державному рівні готує
програми заохочення працевлаштування в рідній країні? Ретельно
рахує населення і мігрантів, проводить перепис (за стандартами ООН,
перепис населення повинен проходити не рідше одного разу на 10
років, в Україні ж останній раз він був
у 2001 р.)? Хто шукає стимули повернення трудових мігрантів додому?
Відповідей немає", - розповів Кінах.
Він також розкритикував кадрову політику української влади.
"Таких ментальних деформацій
в інститутах влади, яка сталася за
останній період, такого рівня зниження професіоналізму, державних
позицій і відповідальності – повірте
моєму досвіду, я працював в п'яти
урядах на різних рівнях, був депутатом парламенту п'яти скликань – я
не бачив ніколи", – заявив Кінах.
Він підкреслив, що формування
влади за принципами особистої
відданості, комерційних інтересів
або кумівства повинно зникнути,
оскільки це згубно для України з
точки зору національної безпеки.
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4 СУСПІЛЬСТВО
НЕ РУЙНУВАТИ,
“За правду і справедливість”

Лише партії лівого спрямування здатні змінити ситуацію в країні на краще

А ДІЯТИ І БУДУВАТИ

Геннадій САВОСІН

«Самолюбие и самомнение у нас европейские, а развитие и поступки азиатские»
А. Чехов

Ситуація в країні свідчить про наявність системної кризи влади. Верховна Рада України не
спроможна вирішувати питання економічного розвитку держави. Її рейтинг впав до нуля.
Безсистемно працює уряд, виконуючи забаганки МВФ та західних партнерів. Все це створює
в державі напружений стан, незадоволення громадян зростає, частіше лунають гасла про
дострокові вибори.
Політичний сезон розпочато. Розпочато із підбиття підсумків 2017 року.
Цьому була присвячена і прес-конференція Президента П. Порошенка,
брифінги А. Парубія та В. Гройсмана.

Влада не може не зрозуміти,
що її діяльність доводить громадян України до зубожіння. А
хіба можна сумніватись, коли:
▶ іноземні інвестиції до економіки в 2017 році склали всього 2,3 млрд. дол., що менше
ніж в 2016 році;
▶ рівень інфляції фактично перевищено на 200%;
▶ 305 млрд. грн. – таку суму
треба виплатити на погашення державного боргу.
Борг з року в рік зростає, на
початок 2018 року він складає
80% річного ВВП. Квітне корупція. Такий реальний фінансово-економічний стан України.
Практика
доводить,
що
не зважаючи на обіцянки
прем’єра змінити керування
державою, жодних позитивних
кроків в цьому напрямку не
відчувається. Більше того, влада не знає, що конкретно треба
реформувати, а тому виконує
все, що їй «пропонує» МВФ і
закордонні партнери. Звідси
всі реформації, які не йдуть
на користь народу та Україні.
Кабмін домовляється з МВФ
про поступове збільшення цін
на комунальні послуги, приватизацію решти державних підприємств, не залишається без

прискіпливої уваги і продаж
землі сільськогосподарського
призначення, задля одержання
чергового траншу. Вже сьогодні кожен громадянин України
заборгував кредиторам понад
50 тис. доларів!

Як доводять післямайданні
роки, сьогоднішня влада хворіє руйнівною для країни хронічною хворобою, що виникла
не тільки через невміння керувати державою, а найбільше
через слухняне слідування за-

ЯК ДОВОДЯТЬ ПІСЛЯМАЙДАННІ РОКИ, СЬОГОДНІШНЯ
ВЛАДА ХВОРІЄ РУЙНІВНОЮ ДЛЯ КРАЇНИ ХРОНІЧНОЮ
ХВОРОБОЮ, ЩО ВИНИКЛА НЕ ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ НЕВМІННЯ
КЕРУВАТИ ДЕРЖАВОЮ, А НАЙБІЛЬШЕ ЧЕРЕЗ СЛУХНЯНЕ
СЛІДУВАННЯ ЗАРУБІЖНИМ НАСТАВНИКАМ
Все це змушує українців шукати кращого життя за кордоном. Чи не для того так домагався Президент безвізу? Схоже,
так: краще людям дати можливість виїхати за кордон і шукати
там кращої долі, ніж забезпечити
їх робочими місцями в Україні.
Процесу вимирання нації та виїзду «допомагає» здійснювана
урядом політика деіндустріалізації, спрямована на остаточне
перетворення України в аграрно-сировинну державу. Це і є
конкретні реалії життя в Україні, в тому – ризики її існування
як незалежної, сучасної держави
сьогодні і на майбутнє. Отак «реалізуються» вимоги Майдану.

рубіжним наставникам. Загалом реформи, прийняті Верховною Радою в 2017 році, стали
показником її неспроможності.
Головне, влада не хоче слухати
ні народ, ні тверезих спеціалістів. Для неї важливо, як їх діяльність оцінять західні партнери. Чи схоже це на втілення
національної ідеї? І яка вона?
Чи за неї поклали своє життя
патріоти на майдані? Ось така
«Україна – сад», «демократичніша держава». Напевно нинішні владоможці забули, що
це звучало на майдані.
Верховна Рада України, не
зважаючи на досвід «попередників», нічого нового в свою

діяльність також не внесла. Рівень підготовки більшості народних депутатів не витримує
критики. Коаліція відсутня.
Згідно Конституції визначення
зовнішньої та внутрішньої політики держави – прерогатива
Верховної Ради, але це виходить за межи розуміння нинішньої влади. Відсутня довіра
між фракціями. Діє не закон, а
«договорняки».
Громадяни України, що реально живуть під пресом «реформ», називають їх (медичну,
пенсійну, освітню та інші) не
інакше як суіцидальними для
суспільства і держави.
Демографічна ситуація в країні на межі катастрофи. Україна
займає 186 рядок в світі за показниками народжуваності та
13 – за показником вимирання
нації. За приростом населення
– 222 місце. Україна увійшла в
світовий список країн за епідемією самогубств.
Чи розуміють службовці,
котрі опинились біля керма
державного керування, свою
персональну відповідальність
за долю України? Навряд, у них
інші цілі.
Історія – хвороблива, неврівноважена пані – когось
вона істерично карає, комусь
під легковірний шумок і настрій надіває лавровий вінок,
часто доходить до абсурду,
трагедійного фарсу чи фарсової трагедії. Але є об’єктивний
перебіг подій і процесів. Цього
не розуміє інститут національної пам’яті та його голова, який
забув в якій країні він отримав
освіту і «захистив» наукову
ступінь. (Така забудькуватість
притаманна багатьом керманичам і тим хто їм прислуговує.) Під цей галас він хоче
перейменувати Верховну Раду,
повернутись вкотре до спекуляції щодо 8 березня та Дня
Перемоги.
Епоху, яку сьогодні активісти називають потерпілою
від «клятих москалів», дивним чином пов’язують зі 100
річчям з дня народження
В.Щербицького. Проте завдяки телебаченню нинішня
молодь може дізнатись, що за
роки його керівництва економіка УРСР зросла в 4 рази,
а українців стало 52 млн., порівняно із 1962 роком – на 9
млн. більше. Такими були,
виявляється, справжні патріоти України П. Шелест та
В.Щербицький, до спадщини
яких все частіше звертаються
ЗМІ. До цієї історії не бажають звертатись нинішні недолугі керівники, тому що у
них зовсім інші «завдання».
Не випадково, завдяки націоналістам і непутящим особам

В УКРАЇНІ ЗАБОРОНЯТЬ ПРОДАЖ ДОМАШНЬОГО М'ЯСА
У одному з минулих номерів ми вже
писали про "революційні" зміни, які
"європейські реформатори" готують
на селі : під заборону може потрапити
м'ясо і сало тварин домашнього
забою. На сьогодні відповідний
законопроект вже пройшов
профільний комітет і рекомендований
для розгляду в сесійному залі.

Якщо закон набуде чинності, порушників чекають штрафи, а ціни на м'ясо і сало, які й так
вже побили усі можливі рекорди, злетять ще
вище. "Свинина і яловичина і так дорожчають.

Минулого року ціни на них виросли більш ніж
на третину. Від наростаючого дефіциту м'яса
і ще більшого його подорожчання нас рятує
лише те, що ми їмо усе менше цього продукту - в українців банально бракує грошей на
м'ясне. Але якщо заборонять домашнє м'ясо на
ринках, то в Україні прискориться вирізування
поголів'я - і у результаті ціни просто злетять", прогнозує глава Асоціації постачальників роздрібних мереж Олексій Дорошенко.
На думку експертів, країна абсолютно не готова до таких революційних змін, оскільки на
28 тисяч сіл доводиться всього 400 забійних

пунктів, що явно недостатньо. При цьому для
багатьох селян утримання худоби і продаж
надлишків м'яса - це один з головних, а то і взагалі єдиний спосіб виживання.
"Люди не відмовлятимуться від свого, мало
не єдиного заробітку, і продовжуватимуть забивати худобу в домашніх умовах. За станом
на грудень 2017 року з 3,9 млн голів великої рогатої худоби 2,7 млн вирощені в приватних домогосподарствах, з 6,5 млн свиней - домашніх
3,1 млн, з 1,4 млн овець і кіз - 1,2 млн. Так що
у разі введення заборони виростуть заробітки
посередників, які скуповуватимуть живу худо-

при владі всі пам’ятки про державного діяча В.Щербицького
протягом останніх років було
знищено. І навпаки, в Україні широко розповсюджуються
«здобутки» С. Бандери – організатора ОУН на західноукраїнських землях, перебудову
якої він провів за 1 рік. (Таке
його досягнення). А далі – гучні теракти, концтабір. Першим
провалом Бандери, як керівника, стало те, що він не зміг
зупинити хвилю внутрішніх
чисток в ОУН, що призводило до великих людських втрат.
(Хоч колишні його соратники
не відмежовують провідника
від чисток, від – фактично –
терору).
Виставляючи С. Бандеру героєм нації, «національно свідомі» все роблять для того, щоб
знищити лівий рух, киваючи
на «злочинність» радянської
влади. Докладає до цього зусиль і Президент України, натякаючи на недопущення так
званого реваншу. Мабуть тому
з 350 політичних партій, зареєстрованих у Мінюсті, привілеї
мають партії однієї ідеології –
націоналістичної, а це протиречить Конституції України.
Владці при тому не здатні вирішити економічні і соціальні
проблеми, їх вистачає хіба на
«люстрації» і «декомунізації».
За переможною інформацією
інституту національної пам’яті
демонтовано 2500 пам’ятників
В.І. Леніну, перейменовано понад 1000 міст, сіл, 1000 вулиць.
Ось таке бачення владою національної ідеї.
Далі – більше. Разом з державним прапором до певних
дат за рішенням рад з’являється
«другий державний» - червоночорний. Ці рішення приймають Тернопільська, Львівська,
Івано-Франківська та інші обласні ради. З чим це пов’язано?
По-перше, це незаконно, а,
по-друге, не згадуємо, що націоналісти мають обмежену
підтримку населення і що коли
так «дбати» про єдність України, то багато інших прапорів
з’явиться в інших областях і це
ніяк не сприятиме консолідації суспільства, та ще в такий,
як нині, час. Чому влада тим не
переймається, чому втратила
контроль за виконанням Конституції і Законів?
Очікуються вибори (чергові,
чи ні, – побачимо). Для зміни ситуації в суспільстві, і для
справді захисту національної
ідеї (а спільність – одна з її
ознак) треба опозиційним силам об’єднати зусилля на виборах. Слід донести до виборців істину – лише партії лівого
спрямування здатні змінити
ситуацію в країні на краще.

бу за заниженими цінами. А якщо ціни просядуть істотно, багатьом селянам стане просто
невигідно тримати худобу, так що її почнуть
вирізувати", - говорить заступник глави Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
За великим рахунком, заборона продажу
м'яса худоби домашнього забою - це вимога
Європи, під якою Україна підписалася у рамках
асоціації з ЄС. Як стверджують експерти, там
прописані тільки загальні принципи, згідно з
якими Україна зобов'язується впровадити європейські критерії якості продукції, у тому числі
й м'яса. А конкретика прописана у вітчизняному законодавстві, зокрема, законі "Про основні
принципи і вимоги до безпеки і якості харчових
продуктів".
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Подавляющее большинство украинцев не одобряют политику главы государства

ДУРНАЯ КОМПАНИЯ
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВОЗМОЖНЫХ
СЦЕНАРИЯХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ
Александр ПОЛУЯНОВ

Сегодня уже совершенно ясно,
что подавляющее большинство
украинцев не одобряют
политику главы государства.
И это еще мягко сказано. К
сожалению, деградация власти
и всей политической системы
Украины (один из главных
признаков - фактическая
ликвидация левого движения)
достигла такой стадии
разложения, что избирательная
кампания-2019 опять станет
"выборами без выбора".
ГЛАВНЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ

Главное действующее лицо предстоящей драмы – разумеется, сам
Порошенко. При этом социологические опросы показывают рейтинг "лидера нации" в диапазоне
от 3,5% до 17%. Такой разброс легко
объясняется уровнем продажности
социологических групп и степенью
их близости к администрации президента. Но даже при таком раскладе практически все (включая
льстивых царедворцев), отмечают
падение популярности гаранта в
среднем на четверть - по сравнению с 2016-м. Однако на фоне падения популярности всех политиков это выглядит не так страшно,
поэтому эксперты увлеченно моделируют различные ситуации с
выходом Порошенко во второй тур.
А кое-кто даже предсказывает ему
победу, вдохновляясь примером,
скажем, Леонида Кучмы или Бориса Ельцина.
Судя по недавно взломанной и
опубликованной переписке главного президентского политтехнолога
Медведева, придворные советники неустанно укрепляют убежденность главы державы в собственной
незаменимости и победоносности.
При этом технологи настоятельно рекомендуют президенту
настойчиво разрабатывать тему
державности, величия, побед, ослепительных перспектив и окончательного разрыва с Россией в пользу евроатлантического проекта.
Здесь Петра Алексеевича два
раза просить не нужно. Выступая
перед журналистами, военными,
паралимпийскими спортсменами,
и даже перед школьниками и воспитанниками детского сада, "надежда нации", как заведенный, повторяет одни и те же мантры. Они
всегда про фантастические "перемоги" и еще более фантастические
перспективы, про счастье жить в
стране, которой восхищается и которую поддерживает весь цивилизованный мир, а также про агрессию России и окончательное с ней
прощание.
Воинственная риторика Порошенко с каждым днем становится
все ядренее, хотя те же опросы показывают: война все менее популярна у народа, и многие хотели бы
ее закончить. Еще более красноречивы данные военкоматов – число
уклоняющихся от военной службы
постоянно растет.
Но эксплуатация темы внешнего врага и необходимости нации
сплотиться для отпора будет лишь
расти. Просто потому, что нет ни-

каких других предпосылок для исправления катастрофического рейтинга Порошенко.
Еще больше, чем мнение собственного народа, Петра Алексеевича волнует мнение заокеанских
кураторов. Однако и тут стали
возникать проблемы – даже среди
правящих кругов США его авторитет сильно пошатнулся. Да, Порошенко достаточно успешно выполняет доверенную ему важную
задачу – полный, по всем фронтам,
разрыв с Россией. Но даже для американцев степень его коррумпированности оказывается настолько
неприемлемой, что из-за океана
стали раздаваться голоса о досрочных президентских выборах. К
примеру, об этом недавно заявил
директор Национальной разведки
США Дэн Коутс.

ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК,
ПОЖАЛУЙСТА

Среди других претендентов на
пост "вождя нации" лидирующие
позиции, без всякого сомнения,
занимает Юлия Тимошенко. Уже
сегодня рейтинг этого "феникса
украинской политики" явно превышает самые оптимистичные показатели Порошенко.
Даже самые пламенные соратники и промоутеры Петра Алексеевича вынуждены признать: во
втором туре Юля побивает Петра
"одной левой". Имея незаурядные
актерские данные и умение вышибать жгучую слезу даже из лежачего камня, Тимошенко в очередной
раз вышла в лидеры "зрительских
симпатий", переломив неприязнь
электората за свои прошлые "художества".
Переговоры Тимошенко с американскими кураторами каждый
раз вызывают плохо скрываемую истерию Порошенко и его
компании. Вот она ловит у туалета Трампа, вызывая приступ
хорошо оплаченного остроумия
у придворных пиарщиков, разгоняющих по социальным сетям
десятки карикатур и пародий на
эту тему. А вот она, не сломленная насмешками, присутствует
на молитвенном завтраке в Белом доме и ведет переговоры со
спецпредставителем по Украине
Куртом Волкером. Вот Юлия Владимировна гвоздит российского
агрессора не хуже президента, а
тут вполне дружелюбно беседует
с послом РФ в кулуарах Мюнхенской конференции.
Конечно, ее пресс-служба все
начисто отрицает, но легенды о те-

плых отношениях "газовой принцессы" с российским президентом
снова всплывают в народной памяти. И, что бы ни думал на этот счет
Порошенко, они ей только в плюс,
даже если не имеют под собой реальной основы.
Эксперты допускают, что Тимошенко имеет неплохие шансы
понравиться кураторам из Госдепа – и, как следствие, победить
во втором туре. Это, несомненно,
было бы для Украины очередной
катастрофой – учитывая все, что
мы знаем о стиле руководства этого политика. Однако речь сейчас не
об этом, а о катастрофе, грозящей
лично Порошенко.
Поэтому команда Порошенко считает лучшим вариантом
для своего патрона сведение его
во втором туре с кандидатом от
"Оппозиционного блока" Юрием
Бойко. Всегда подвешенный на
крючок (обвинений в коррупции
для него наберется достаточно),
Бойко очень удобен Петру Алексеевичу. Штатный оппозиционер
(хотя и голосующий в унисон с
президентской фракцией), он может быть козырной картой против
тех, кто говорит о гонениях на оппозицию. Правда, рейтинг Бойко
значительно уступает порошенковскому, но все-таки достаточно
заметен. Западная и Центральная
Украина для Бойко практически
бесперспективны – для них он
навсегда останется членом "преступной клики Януковича" и едва
ли не ставленником Кремля. Так
что настоящего и прочного потенциала у этого кандидата нет, и
именно это делает его идеальным
спарринг-партнером Порошенко
во втором туре.
Все остальные возможные кандидаты либо уже нейтрализованы, либо изначально совершенно
бесперспективны.
Саакашвили
Порошенко просто выбросил за
пределы Украины.
В когорте соискателей трона
остались водевильный Кличко,
пассионарный, но какой-то невнятный Рабинович, а также целая серия явно непроходных, но
чрезвычайно заливистых политиков вроде Ляшко и Гриценко. Есть
даже такая экзотика, как Надежда
Савченко, демонстративно сменившая вышиванку на камуфляж
и голодающая в тюрьме (как говорят ее адвокаты - до кровавой рвоты), но и оттуда продолжающая
свои разоблачения власти.
Впрочем, с фигурами менее
значительными, власть не миндальничает. Аресты критиков,
блогеров, журналистов, администраторов оппозиционных сайтов
идут бесперебойно и ежедневно.
Всем предъявляют покушение на
насильственное свержение конституционного строя. Сбежавший
в Россию Янукович от зависти
скрежещет зубами и бессильно кусает локти: "А что, и мне так было
можно?!".
А пока что Петр Алексеевич занимается тем, что укрепляет свою
власть подковерными интригами
и антиконституционными решениями, сталкивает лбами противников и соратников, организует
бои антикоррупционеров между
собой, и рьяно демонстрирует полное вассальное подчинение любым капризам заокеанских кураторов.
И все идет к тому, что если Порошенко не будет уверен в своей победе, то никаких выборов – ни очередных, ни досрочных – не будет.
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CУМУЄМО

Обірвалося життя
Віля Миколайовича Ромащенка,
одного з найактивніших фундаторів соціалістичного
руху в сучасній Україні. Тоді, коли люди об’єднувалися
в партію за переконаннями, потрібна була саме
така людина: чесна, винятково добросовісна і
відповідальна, висококваліфікована та енергійна,
щоб до її слів прислухалися небайдужі, щоб
сприймати за честь і довіру перебування в організації
поряд з ним.
В час, коли суспільна думка затуманювалась
фальшивими ідеями і лукавими гаслами
продажних владців, потрібні були люди з твердими
переконаннями і вірою в торжество принципів
соціальної справедливості і народовладдя. Таким був
і залишається в пам’яті наш соратник, товариш і друг
Віль Ромащенко.
Мороз О.О., Цушко В.П., Садовий М.І., Левцун В.І.,
Бокий І.С., Бульба С.С., Влад Ф.І., Дімонт М.З.,
Дубінський О.С., Зіненко В.І., Ікранов А.О.,
Каплін С.М., Кизима В.В., Костюк Я.І.,
Кузнецов В.О., Кучерява С.І., Малиновський С.П.,
Марковська Н.С., Мартинюк А.І., Мордовець Л.М.,
МусієнкоІ.М., Ніколаєнко С.М., Овчарчин Я.М.,
Петрук В.Т., Покотило Н.О., Рибаков О.Ю.,
Романченко В.Б., Савосін Г.А., Сіжук Т.А.,
Сільченко В.А., Стасовський В.І., Тарасов В.В.,
Тігунов П.О., Ткачова В.Т., Фесюн Ф.І.,
Черепков В.Ф., Шевченко М.В.

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ!

З великим сумом повідомляємо про те, що
2 квітня 2018 року пішов з життя один із
засновників Соціалістичної партії України, голова
Ради ветеранів СПУ

Віль Миколайович РОМАЩЕНКО.

Людина, внесок якої у становлення та розвиток
нашої партії важко переоцінити. Науковець, викладач,
професор, політолог, громадський і політичний діяч,
Особистість та Громадянин з великої літери, глибину
думки і широту поглядів якого неможливо осягнути.
Більшість свого життя Віль Ромащенко віддав
справі державного будівництва, суспільного розвитку,
єдності та миру між народами. Він чітко розумів суть
процесів, які відбувались в Україні та світі, до останньої
можливості боровся зі злом і насиллям, відстоював
ідеї миру, дружби і солідарності. Метою всього
життя Віля Миколайовича була побудова соціально
справедливого суспільства, відповідної політичної та
економічної систем, а інструментом досягнення цієї
мети – справедлива, демократична, фундаментальна
політична партія – Соціалістична партія України.
Людиною нестримної енергії, порядності, скромності
і дипломатичності, майстром слова і наполегливої
праці запам’ятають його товариші і друзі в різних
куточках світу.
Вічна пам’ять…
Політвиконком
Соціалістичної
партії України
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“За правду і справедливість”

Як захистити людей і активізувати розвиток сільських громад
в процесі нинішньої децентралізації?

АКТУАЛЬНО

НАША ПОШТА

МАЄМО МОЖЛИВІСТЬ
ЗБЕРЕГТИ УКРАЇНСЬКЕ САЛО

ЗБЕРЕГТИ СЕЛО

Пригадую другу половину 80-х років минулого
століття. В розпалі так звана горбачовська
перебудова. Проводяться мітинги, пікети, злуки.
Активно виступають рухівці, які стверджують, що українське сало поїдають москалі. І дійсно, на той час в Україні
чисельність свинопоголів’я становила 18 мільйонів, що
забезпечувало виробництво цього продукту не тільки для
внутрішнього споживання, а також і для реалізації Росії,
іншим республікам, за що ми отримували енергоносії за
низькими цінами, конче необхідні нам товари, сировинні
матеріали, послуги тощо.
Але, із здобуттям незалежності України, свинарство
почало занепадати. Особливо це проявилось після обрання Президентом України пана Кучми, який, всупереч
національним інтересам і в першу чергу селян та в угоду
заокеанським господарям, видав незаконний Указ про
прискорення реформування агропромислового комплексу країни, яким було знищено колгоспи, радгоспи, в
тому числі громадське тваринництво. А в останні роки,
як не прикро, свиней косить африканська чума (АЧС). Це
дуже небезпечна, підступна хвороба. І нехтувати нею –
це злочин., але ніякі дієві заходи у боротьбі з епідемією не
вживаються ні Міністерством агропромполітики і продовольства, ні аграрною наукою. І, як результат, на сьогодні
залишилося лише третина голів від рівня восьмидесятих
років. Якщо і надалі буде збережена така тенденція, то
наші закордонні партнери, побоюючись завезти цю хворобу в свої країни, відмовляться закуповувати у нас зерно пшениці, кукурудзи, мед, горіхи, пух, равлики.
Більше того, від України відгороджуються захисною
стіною сусіди, щоб убезпечити себе від міграції на їхню
територію, хворих на АЧС, диких свиней. Почала споруджувати відгороджувальну стіну Польша. Планують
це зробити Угорщина, Чехія, Молдова та інші держави.
Правда росіянам повезло: за рахунок платників податків
України, Сєня Яценюк будує їм цю споруду безкоштовно.
Останнім часом в суспільстві поширюються чутки,
що в.о. Міністра охорони здоров’я пані Супрун по вищій
освіті має спеціальність Ветеринарного лікаря. Якщо це
так, то уряду нашої держави необхідно використати цю
можливість та призначити її Головним ветеринарним лікарем країни. Їй під силу зупинити цю пошесть і покінчити
в Україні з африканкою.
Якщо цього не буде зроблено, залишимось без українського сала, яким ми по праву гордилися. Може воно
збережеться тільки на сцені у Михайла Поплавського для
«Закусі»!
В. Кострома, пенсіонер
Макарів,
Київська область.

ІДУТЬ ЛІТА…
Я все життя трудився в Україні,
Жив на Донбасі, в Красному Лучі,
Там будував я шахти для країни,
Не мав спочинку вдень, а ні вночі.
А потім мила, рідна Полтавщина…
Село… Там лише жевріла свіча.
Я все робив, щоб в рідній Батьківщині
З’явилась в хата́х «лампа Ілліча».
Сільська електрифікація творилась,
Енергія потужна йшла в село,
Щоб комплекси і ферми засвітились,
А господарство з року в рік росло.
…А ось тепер пішло усе те прахом,
Руйнація у селах і містах.
Бо владу віддали ми олігархам,
Своє життя перетворили в жах.
…Ідуть літа… Вісімдесят вже сьомий…
В такі часи, бач, доля завела…
І думаю: чому це до полону
Мене поезія на старості взяла?
Тому, мабуть, що слово – також зброя,
Щоб битися за правду і права.
Мої слова – разючі теж набої,
Бо доля в них стражденна і жива…
Володимир Харченко,
м. Полтава

Анатолій ПИЛИПКО,
адвокат, магістр державного управління

В державі продовжується реформа децентралізації
і вже проглядаються різні ї ї результати для громад,
які об'єдналися, і для тих, які тільки планують
об'єднання. При добровільному об'єднанні в
одну громаду (ОТГ), сільські ради ліквідуються,
в кожному селі, чи селах, які сьогодні об'єднані
однією сільською радою, залишиться один депутат
і староста. Чи сприятиме це захисту інтересів
сільських жителів? Дайте відповідь самі.
(Початок на стор. 1)
Сільський комітет – це
орган самоорганізації населення, який створюється зборами села. Зборами обирається голова
комітету, його підконтрольна територія менша,
ніж територія ради. При
об'єднанні ОТГ всі ці
умови можна виконати.
Сільський комітет отримає частину повноважень від ради ОТГ (те, що
сьогодні виконує чинна
сільська чи інша рада),
частину майна (це можуть бути ті приміщення,
які сьогодні використовує чинна сільська рада,
транспорт тощо), частину
фінансів (приблизно той
бюджет, який сьогодні
має кожна сільська рада).
Тобто, фактично зберігається функціонування
чинної сільської ради і,
якщо необхідно, навіть
її апарат в повному складі, людям не треба буде
їхати в центр району для
вирішення своїх нагальних справ, бо, отримавши частину повноважень
ради ОТГ, сільський комітет на місці здатен буде
вирішувати всі необхідні
питання. Тобто, функції чинної сільської ради
можна зберегти.
А що ж з діяльністю депутата? В процесі створення сільського комітету необхідно провести
загальні збори громади
села (це необхідна умова
для створення сільського комітету та збереження функцій чинної
сільської ради). Однак,
здавалось би звичайна
справа, – скликання
зборів сьогодні ускладнене, бо люди байдужі до
зборів. Є чинне законодавство (зокрема – Постанова ВР та Цивільний
кодекс України), вони

дають змогу забезпечити
у зборах 100% дорослого
населення. Йдеться про
помічників депутата, за
якими закріплені відповідні дільниці в селі
чи селищі (частина вулиці, вулиця чи багатоквартирний будинок), де
може проживати від 50ти до 150 виборців. Помічники депутата – це
майбутні депутати, старости, голови громади.
Їх вік може бути з 18-ти
років і допоки людина
здатна бути соціально
активною. Помічник депутата може виконувати
необхідну для депутата

виступає від імені усіх
мешканців села. (Безперечно, помічникам депутата треба навчитися
ефективно,за, приблизно, одну годину на день
справлятися з громадськими обов’язками.)
Але найголовніше, що
пов’язане із захистом села
в процесі децентралізації
влади та централізації
місцевого самоврядування стосується питань, які
сьогодні поза увагою публічної влади: виховання
підростаючого покоління, розвиток культури,
духовності, моральності;
стратегічне
плануван-

ПРИ ДОБРОВІЛЬНОМУ ОБ'ЄДНАННІ
В ОДНУ ГРОМАДУ (ОТГ), СІЛЬСЬКІ РАДИ
ЛІКВІДУЮТЬСЯ, В КОЖНОМУ СЕЛІ,
ЧИ СЕЛАХ, ЯКІ СЬОГОДНІ ОБ'ЄДНАНІ ОДНІЄЮ
СІЛЬСЬКОЮ РАДОЮ, ЗАЛИШИТЬСЯ ОДИН
ДЕПУТАТ І СТАРОСТА.
роботу: опитування, збір
заяв від громадян до депутата на відповідній території тощо. Помічник
звичайно знає на своїй
території все про стан доріг, освітлення, хто живе
на його території, які
люди потребують допомоги, які шукають роботу тощо. Він є надійною
допомогою для депутата,
котрий буде здатний виконати всі повноваження, передбачені законом,
хоч він і залишився один
на всю сільську громаду.
Опираючись на опитування сільських жителів
стосовно необхідності
створення
сільського
комітету, обрання його
голови та членів, затвердивши положення
про комітет і набувши
повноважень
донести
волю земляків до загальних зборів територіальної громади, депутат

ня розвитку населених
пунктів,
забезпечення
зворотнього зв'язку між
людьми та посадовими
особами, зобов’язаними
їм служити і т.д. Йдеться,
власне, про недопущення
зникнення наших сіл.
Навіть створивши сільські комітети, нема гарантії, що рада об'єднаної територіальної громади не
буде порушувати домовленості стосовно фінансування згідно договорів
чи прийнятих нею ж рішень. Адже в центральній садибі може бути нагальна потреба в більших
коштах. Який важіль
матимуть сільські комітети, староста чи депутат
села для захисту інтересів
свого села? В центральній
садибі – більшість депутатів, староста – тільки
член виконкому ради
ОТГ. Яка гарантія, що
при наявності додатко-

вих потреб у центрі ОТГ,
всі гроші бюджету ОТГ не
будуть використані саме
там, у центральній садибі? Для захисту інтересів жителів сіл, бюджетів
сільських комітетів при
сьогоднішньому
рівні
управлінської культури,
тільки законодавства і домовленостей недостатньо.
Дієвим важелем має стати
рада досвідчених людей
(громадський комітет /
згідно Постанови ВР/,
рада професіоналів, рада
старійшин та ін. /назву
органу визначає громада/), яка має обиратися в
селі загальними зборами,
безстроково (але з правом
відкликання її членів) з,
контрольно-наглядоводорадчою функцією для
старости чи сільського
комітету. Рада обирає голову, який організує її роботу. Рада з досвідчених
людей села матиме вплив
на голову сільського комітету, старосту чи депутата. Для того передбачені
повноваження ради протягом тижня скликати
загальні збори громади
у випадку порушення
прав жителів села будь
якою посадовою особою
чи бездіяльністю депутата. Так само, якщо треба
підтримати старосту чи
депутата села в ОТГ, то
підтримку йому можуть
надати саме збори і тоді
позиція депутата в раді
чи виконкомі ОТГ буде
підкріплена волею жителів села. А якщо голова
сільського комітету не добивається виконання волі
земляків, він може бути
відкликаний
зборами
згідно закону. Така рада
«старійшин» і є кадровим
важелем для місцевих посадовців. Голови рад досвідчених людей в селах,
одержать змогу протягом
тижня скликати загальні
збори усієї ОТГ і відкликати за народною ініціативою навіть голову ОТГ.
Ясно, що повноваження
ради досвідчених людей
мають бути прописані в
статуті кожної громади,
їх необхідно затвердити
і зареєструвати вже тепер. Процес об'єднання в
ОТГ триває 3-6 місяців,
тому у сільських та селищних голів громад, що
не об'єдналися, депутатів
району є час, щоб підготуватися до майбутнього
об'єднання, затвердити
статути у сільських громадах, розробити статут ОТГ, підготуватися
до створення сільських
комітетів, розподілити
населені пункти на дільниці, закріпити за ними
помічників депутатів, які
встигнуть пройти відповідне навчання. Підготовлена відповідна навчальна програма.
Стосовно змісту навчання вже сьогодні,
звертайтеся до редакції
газети. В наступному номері газети читайте про
школу місцевого активіста.
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ДОМАШНІЙ КЛУБ

Постарайтесь выработать иммунитет к шуткам про возраст
ГОТОВИМ САМИ

Суп-солянка
Его приготовление
занимает минимум
времени и сил. Кроме
того, в качестве мясного
компонента можно
использовать то, что
есть под рукой: сосиски,
сардельки, колбасу
различных сортов,
говядину или свинину.
В данном рецепте
используем сосиски.
Ингредиенты: Сосиски –
2 шт., лук – 1 шт., морковь – 2 шт.,
картофель - 2 шт., огурцы корнишоны – 5 шт., оливки – 1 банка,
лимон – 4 кружочка, подсолнечное масло, томатная паста –
2 ст. ложки
Приготовление:
В кастрюлю налить воды, довести до кипения. Картофель очистить, нарезать кубиками, бросить в кипящую воду.
Сосиски нарезать кружочками.
Обжарить на растительном масле. Затем обжаренные кружочки
сосисок переложить в кастрюлю с
картофелем.
Морковь натереть на тёрке.
Лук нарезать кубиками среднего
размера. Выложить в сковороду
с растительным маслом. Лук и
морковь обжарить 10 минут. Затем к овощам добавить томатную
пасту. Тушить вместе с томатной
пастой 5-10 минут.
Нарезать корнишоны, оливки
на кружочки. Кружочки лимона на
четвертинки.
Обжаренные лук и морковь, нарезанные огурцы, оливки, дольки
лимона добавить в кастрюлю с сосисками и картофелем. Все вместе варить 10-15 минут.
Совет: попробуйте получившийся суп на соль. Как правило
солить не приходится.
Получившийся суп можно украсить зеленью или добавить сметану, майонез по вкусу.

Слойка с ветчиной
и яйцом
Ингредиенты (для 2 шт.): слоеное тесто – 1 лист, твердый сыр
– 50 г, ветчина – 50 г, несколько
оливок, яйца – 2 шт., пара веточек
петрушки, соль, перец.
Приготовление: Тесто раскатываем в одном направлении.
Вырезаем 2 квадрата со стороной около 15 см и выкладываем
на коврик для выпечки или застеленный пергаментом противень. Слегка надавливая ножом, обводим бортик, отступая
от края около 1 см ( не прорезая
тесто до конца). Внутри накалываем поверхность теста вилкой.
Ветчину и оливки нарезаем небольшими кусочками.
Сыр натираем на крупной терке.
Выкладываем ветчину, сыр и
оливки на тесто, не выходя за границы обозначенного ножом квадрата. Запекаем при температуре
200 градусов около 12-15 минут.
Достаем из духовки. Разбиваем
по яйцу на каждую слойку. Солим
и перчим. Возвращаем в духовку
и запекаем еще 5-7 минут, чтобы
яйцо схватилось.
Посыпаем мелко нарезанной
петрушкой и подаем.

ЖЕНЩИНЫ «С ПРОБЕГОМ»
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС СЧИТАЮТ СТАРОЙ
http://prokrasotu.info

НЕ ТЕРЯТЬ САМООБЛАДАНИЯ

Спокойно относитесь и к «первому серьезному юбилею» в 30 лет, и к выдаче
пенсионной книжки. Надо понимать,
что каждый возраст имеет свои плюсы.
Для кого-то станешь наставником, а для
того, кто старше на 10–20 лет, останешься «девочкой». Надо расширять границы
и иметь контакты во всех возрастных
стратах.

НЕ «КИСНУТЬ»

Этот совет, конечно, актуальнее всего
для разменявших 55-летний рубеж. Но
начать жить по этому принципу психологи советуют как можно раньше. Не
стоит считать, что 35 лет – граница, за
которой женщине необязательно ухаживать за собой, расти во всех сферах и
общаться с интересными людьми. Посмотрите на возраст 55 лет – это серьезная развилка. Одни начинают брюзжать
и стареть на глазах, а другие – молодятся,
отгораживаются от стариков. Находят
новых друзей, в том числе и моложе себя,

Считается, что улыбка – это атрибут молодых, а удел старости кряхтеть
и страдать. Надо крушить стереотипы
и улыбаться. Всегда – и в 25, и в 35, и в
55. Этот прием, кстати, будет лучшим
ответом для завистливого коллеги из
предыдущего пункта: разоружите хама
улыбкой – желание задеть вас постепенно пропадет.

ЗАГОТОВИТЬ ОТВЕТ ЗАРАНЕЕ

чтобы не закиснуть в бардовских песнях,
не поддаться «синдрому фронтовика».
Это самая правильная стратегия».

ПОМНИТЬ, ЧТО ВОЗРАСТОМ
УПРЕКАЮТ НЕУДАЧНИКИ

Обратите внимание, кто говорит вам
про «ушедший поезд»? Коллега, прорвавшийся в 35 в совет директоров, или
37-летний сослуживец, пятый год засидевшийся на одном окладе? Конечно, последний! А еще ляпнуть, «ну, что, сестра,
разменяла четвертый десяток?» может
родной брат. И не важно, студент он или
лысеющий дяденька – это вечный конкурент за родительскую любовь. А тот,
37-летний – конкурент за корпоративные
блага. И попрекают возрастом из-за того,
что других аргументов нет. Как выйти
из положения? Есть два способа жизни в
коллективе. Либо подняться на несколько
ступенек, либо наступать равному по статусу претенденту «на хвост». Советуем
расценивать такие шутки как показатель
закомплексованности: мужчину раздражает конкуренция со стороны коллеги
в юбке. Так он, шокируя, расшатывая

Со временем мы понимаем, кто на работе после тоста в честь дня рождения
может обронить «Сколько тебе, мать,
исполнилось? 33? О, солидный возраст,
на молодости поставлена точка!» Имеет смысл подготовиться к таким ситуациям. Заготовьте реплики заранее. Не
нападайте, отвечайте с достоинством,
«платите той же монетой», вспоминая его
профессиональные неудачи.
Можете идти «ва-банк». Допустим, вы
решили уйти из этой компании в другое
достойное место.
Объясняя причину
увольнения, если будут утверждать, что
вы ценный сотрудник, отметьте, что
не можете работать там, где существует
возрастная дискриминация. Пусть тот
посредственный парень выслушивает
претензии кадровиков

ОЦЕНИТЕ СВОЙ КРУГ ОБЩЕНИЯ

Подобные скабрезности свойственны
военным, полицейским и «людям из
органов», а также патриархальным коллективам. В творческой среде, желая
унизить, женщину скорее обвинят в
бездарности, чем упрекнут возрастом.
Вынуждены трудиться в непростой обстановке? Постарайтесь выработать иммунитет к шуткам про возраст.

БАБУШКИНА АПТЕКА

ДАЧНИКУ НА ЗАМЕТКУ

Рассада огурцов в... скорлупе
Порой семена огурцов капризничают
(плохо всходят) или вовсе не прорастают.
К тому же огуречная рассада не очень
легко переносит пересадку, да и с поиском
стаканчиков всегда проблемы. Поэтому
многие дачники придумали использовать
в качестве тары под рассаду… яичную
скорлупу.

Что
понадобится? Семена огурцов,
грунт, яичная скорлупа, поддоны изпод яиц, пленка.
Что дальше? Яичная скорлупа для посадки семян должна
быть целой и хорошо
просушенной. В нее
засыпают подготовленную почву, укладывают 1-2 семечка
и сверху присыпают
рыхлой землей на 1-2

уверенность в себе, на время устраняет
соперницу. Очень подлый прием. Не спешите обижаться, отнеситесь к его репликам как к обычной невежливости, тактично дайте собеседнику понять, что тот
«сморозил глупость».

УЛЫБАТЬСЯ

Стоит женщине отметить 30-летие,
как от окружающих мужчин начинают
сыпаться фразочки вроде «Что,
старушка, лучшие годы прошли?» И
чем дальше «тридцатка» остается
позади, тем чаще и обиднее звучат
шутки про возраст.
Почему наши мужчины так рано и
очень публично, считая это верхом остроумия, списывают молодых и красивых
женщин в утиль?
Что делать, если вы еще не привыкли к
обращению «женщина» в свой адрес, но
часто слышите шутки про возраст?
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см. Скорлупу ставят
в тару для хранения
яиц и накрывают
прозрачной пленкой.
ВНИМАНИЕ!
Так
как количество почвы в скорлупе ограничено, то нужно
следить, чтобы она
не пересыхала.
Примерно на пятый день, когда семена проклюнутся,
можно снять пленочное укрытие, продол-

жая следить за влажностью почвы.
Еще 10-14 дней рассаду держат на подоконнике. А когда
установится теплая
погода, можно выносить на улицу для
закалки. К моменту
высадки растения будут крепкими и коренастыми. При посадке в открытый грунт
рассаду не нужно извлекать из скорлупы,
а всего лишь слегка
сжать в кулаке, чтобы
она треснула, и опустить в лунку.
Результат – растения получают дополнительную подкормку, ведь в скорлупе
много извести. Яичная скорлупа снижает
кислотность
почвы, улучшает ее
структуру, повышает
эффективность минеральных удобрений. Рассада быстро
набирает силу. Огурцы дают отличный
урожай.
Аналогично
выращивают рассады
кабачков, тыквы и
перцев, помидор.

УКРЕПЛЯЕМ ИММУНИТЕТ
Эхинацея. Залейте 1 ст. ложку сбора 250 мл. кипятка и оставьте на ночь настаиваться. Утром процедите и принимайте за 30 минут до еды. Курс приёма
– 10 дней, после чего следует сделать перерыв.
Облепиховая смесь. 200 гр промытых ягод облепихи следует растереть с сахаром (2 ст. ложки).
Полученный состав хранить в холодильнике, и давать ребенку по чайной ложке дважды в день.
Мёд и лук. Порежьте мелко лук (250 гр.) и варите
его 2 часа на медленном огне с сахаром (200 гр.) и
водой (0,5 л.). В остывшую луковую массу положить
1 ст. ложку мёда. Ребёнку давать по 1 ч.л. луково-медовой смеси 3 р. в день..
Клюква. Возьмите 0,5 кг. клюквы и разомните её.
В получившуюся кашицу добавьте 3 мелко нарезанных яблока, 1 ст. грецких орехов, 0,5 кг. сахара и 0,5
ст. воды. Поставить ингредиенты на огонь и варить
на очень медленном огне, пока не начнёт кипеть.
Охлаждённую смесь давать ребёнку 2 раза в день
(утром и вечером) по 1 ч. ложке.
Шиповник. Отвар из измельченных плодов следует давать ребенку с началом осени. Рекомендованный курс составляет 2 месяца.
Витаминная смесь. Взятые в равных частях и
пропущенные через мясорубку курага, чернослив,
изюм, грецкие орехи, инжир смешать с двумя столовыми ложками мёда и соком половинки лимона.
3-4 чайные ложки вкусного лекарства в день укрепят
здоровье ребенка.
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“За правду і справедливість”

Х-ФАЙЛИ

По мнению ученых, камни Ики – тайна, которую еще предстоит разгадать

БАЙДУЖА
Е
Н
У
М
О
К
ДО ТИХ, ИЧНА ІДЕЯ!
СОЦІАЛІСТ
Установчий з’їзд партії
19 серпня 2016 року
Міністерство юстиції
зареєструвало
політичну партію
“Олександра МОРОЗА
“За правду і справедливість”

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

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

Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська

ТАЙНА ДРЕВНИХ КАМНЕЙ ИКИ
Уфолог.Ру.

Традиционное представление о
развитии человечества знакомо всем:
люди начинали свое существование из
каменного века, являясь полудикими
существами и ведя первобытный
образ жизни. Однако сегодня уже
сделано немало археологических
находок, которые ставят привычную
теорию о развитии человечества под
сомнение.
В древних книгах, культурных
и геологических слоях часто
обнаруживают следы и изображения
если не современной техники, то, во
всяком случае, поразительно на нее
похожие.
Например, на древнеегипетской надп иси времен Сети-Рамсеса II найдено изображение вертолета, а на надгробной плите
древнего храма в Паленке (Южная Америка)
есть рисунок, весьма напоминающий космический корабль. В некоторых местах найдены
и изображения людей в скафандрах.
А одной из наиболее интересных находок
являются древние камни Ики. Рисунки,
выполненные на них, полностью противоречат традиционной концепции человеческой эволюции. Некоторые специалисты
называют эти камни величайшим открытием
XX века.
Первые упоминания о находках камней
со странными изображениями относятся к
XVI веку. А в 1570 году индейский летописец Хуан де Санта Крус Пачакути написал,
что в местности Чинчаюнга (современный
департамент Ика) находят много камней с
гравированными рисунками. Но известными
загадочные камни стали благодаря доктору
и профессору медицины Хавьеру Кабрере,
который посвятил их коллекционированию и изучению почти всю свою жизнь.
Экспертиза камней подтверждает их несомненную и глубокую древность.
Что же представляют собой
знаменитые камни Ики? Это
обкатанные рекой валуны андезита (вулканическая горная
порода). Их цвет, как правило,
черный с разными оттенками,
но есть также серые, бежевые и
розоватые камни. Самые маленькие имеют вес в 15-20 граммов, а
самые большие достигают 500 кг
и имеют размер до метра в диаметре.
На
поверхности
камней
каким-то острым инструментом нацарапаны сценки охоты
на доисторических животных,
динозавры, астрономы у телескопа или с подзорной трубой, люди, рассматривающие нечто через лупу. Есть изображения
географических карт с неизвестными материками, и даже картинки, изображающие
хирургические операции по пересадке органов человеческого тела…
Доктор Кабрера предполагал, что изначально все камни были уложены в строго

определенном порядке и по
разделам, как в библиотеке.
К сожалению, под влиянием
природных явлений в течение
долгого времени, каменные
«страницы» перемешались и
утратили строгий порядок.
Французский исследователь
Роберт Шару, также долгое время исследовавший камни Ики,
впервые
увидев
коллекцию доктора Кабреры, в своем интервью так ее
охарактеризовал:
«Несмотря
на
то, что доктор Кабрера предупреждал меня, все же,
войдя в этот зал,
я был потрясен до
глубины
души.
Мне приходилось

видеть много наскальных рисунков, принимать участие в археологических раскопках,
изучать памятники исчезнувших цивилизаций. Но то, что я увидел на этот раз, далеко
превосходило все... На полу, на деревянных
стеллажах, поднимавшихся до самого потолка – повсюду лежали камни. Сотни, тысячи
черных камней разных размеров. Кабрера не

ошибся. На каждом из этих камней можно было отчетливо различить тонко выполненные рисунки,
изображавшие сцены охоты на доисторических животных, карты
неисследованных
континентов,
хирургические операции...» (Р.
Барра, Пари-матч 28.12.1974 г.).
На некоторых камнях можно
увидеть изображения всадников, причем на таких лошадях,
которые, по мнению ученых,
вымерли на американском континенте ещё 150-200 тысяч лет назад.
Загадка: каких всадников изобразили на камнях неизвестные мастера? Ещё большей загадкой являются картины, когда человек сидит
верхом на динозавре.
На двух громадных камнях весом более 100 килограмм изображен океан, окруженный высокими
горами. Здесь же можно различить очертания четырех континентов, изображения
людей и животных.
Очертания
континентов резко отличаются от сегодняшних. Сам доктор
Кабрера полагал, что
изображены не только континенты, существовавшие до Потопа,
включая Атлантиду, но и
представлена поверхность
другой планеты.
На некоторых камнях
Ики изображены люди,
по-видимому, не являющиеся нашими предками.
У них несоразмерно большая голова, относящаяся
к телу как один к трёмчетырём, и необычное
строение рук.
Особенно поражают рисунки на медицинскую тематику. Несколько последовательных
рисунков изображают пересадку сердца
пожилому человеку. Несколько сцен изображают вскрытие грудной клетки донору
и удаление больного сердца старика. Есть
камень с рисунком, из которого видно, что
операция уже завершена, но тяжелое состояние пациента заставляет поддерживать
его жизнь введенными в гортань трубками,
соединёнными с аппаратом искусственного
дыхания.
Все эти изображения, несомненно, свидетельствуют о прекрасном знании древними людьми географии, медицины, анатомии и физиологии человека и других
сложных наук.
Оснований верить в подлинность камней
Ики множество. Большая древность камней подтверждается экспертизой. Предположение о подделке исключается простым
здравым смыслом: кому под силу разрисовать
десятки тысяч камней! По мнению ученых,
камни Ики – тайна, которую еще предстоит
разгадать.
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УЛЫБНИСЬ И ПОДУМАЙ
Хитрый украинский малыш
доплатил несущему его аисту
200 баксов и стал гражданином
Швеции.
Народ просит о помощи у
власти, и власть протягивает
руку! Правда, с характерной
комбинацией пальцев...
Принятием нужных законов
депутаты создают себе нормативно-кормовую базу.
Выборы по-украински: Если
допустить свободные выборы, к
власти могут прийти воры и негодяи! А если не допустить, они
у власти останутся!
Вот так всегда... Сначала
ждали коммунизм, и не заметили, как при нём жили... Теперь ждём конец света, так и
не замечая, что давно при нём
живём...
- У мене мрія - скарб знайти.
Узяти лопату і викопати відро
лайна!
- Та навіщо вам це?!
- Представляєте, яке задоволення я отримаю, коли три чверті віддаватиму державі!
Когда нам говорят, что у нас в
стране скоро всё наладится, не
знаю, как у кого, а у меня тут же
возникает вопрос: с чего бы это
вдруг?
Если Минздрав считает, что
увеличение пенсионного возраста повысит продолжительность жизни, то полная отмена
пенсий – это шаг к бессмертию.
— Каких слов ждут простые
украинцы от народных депутатов?
— Подайте на пропитание
бывшему депутату Верховной
Рады
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