ГАЗЕТА ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН
ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС

60003
читай детальніше
на 8 стор

№34 (90)

29 серпня 2018 року

Громадсько-політична газета Соціалістичної партії Олександра Мороза

Офіційний сайт політичної партії
“Соціалістична партія Олександра Мороза”

http://zapravduis.com.ua

РЕДАКЦІЯ

e-mail: np@uch.net

телефон (0472) 720-001

"КОШИК", КОТОРЫЙ ГУЛЯЕТ
САМ ПО СЕБЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КОРЗИНУ "ЗАБРАКОВАЛИ" ЧЕРЕЗ СУД.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ?

Правительство Гройсмана в
очередной раз с треском проиграло
судебный процесс руководителю
проекта "Открытый суд"
Станиславу Батрину. Тому самому,
который подал иск о признании
"потребительской корзины"
незаконной. Напомним, что убогое,
совершенно не отвечающее
реалиям содержание нынешней
"корзины" было утверждено
постановлением Кабмина №780
(от 11.10.2016).
Таким образом, решение о
незаконности той "концлагерной
пайки", которую постановлением
Кабмина гордо назвали
"потребительской корзиной для
украинцев" - вступило в силу.
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ПІСЛЯМОВА ДО СВЯТА
ЗНОВУ БУДЕМО МІНЯТИ "ШИЛО НА МИЛО"?

Олександр Полуянов

Відгриміли паради, флешмоби, святкові салюти і урочисті промови. Життя
повернулося у свою повсякденну колію - зі зростаючими цінами, постійною
нестачею грошей, безробіттям, невлаштованістю та ін. І багато українців
у черговий раз ставлять собі тяжке питання: чому наша країна за 27 років
незалежності скотилася на узбіччя світового прогресу, і що треба зробити,
щоб виправити це положення? Спробуємо розібратися.
ЦІНИ, ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЖИТТЯ

Ще в далеких 90-х роках, коли в Україні тільки утворилася незалежна держава, перший президент Леонід Кравчук дав країні чіткий напрям - "Друга
Франція". Пройшло 27 років, і сьогодні
вже можна сміливо говорити про "Друге Сомалі".

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

Історичний гумор полягає в тому,
що шанси стати "другою Францією" у
нас були, і чималі. З тим величезним
виробничим, ресурсним і військовим
потенціалом, що дісталися Україні від
СРСР, цілком можна було здійснити
потужний ривок у світле майбутнє 21
століття.

вартість
передплати:

Але "ривок" закінчився в кишенях
президентів України, їх кумів, сватів,
синів, дочок, наближених олігархів та
численної касти депутатів, суддів, вищих чиновників, і ін.
Що стосується простого народу, то тут
можна говорити довго, а можна просто
привести цитату відомого економіста
Бранко Мілановича : "При нинішніх
темпах зростання Україні буде потрібно
50-60 років - і довше, щоб повернутися до доходів часів падіння комунізму".
Правда, він обмовився, що в України
вже немає стільки часу, тому що злодійська держава швидко пожирає економіку, інших темпів зростання не буде, і
довго це тривати не може.
Як відомо, своєрідним індикатором
рівня життя населення є динаміка споживчих цін. Для порівняльного аналізу
ми не станемо брати 90-і роки (коли на
руках ходили мільйони, а ціни в ма-
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місяць
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35,31 грн. місяці

+послуги пошти

газинах вимірювалися п'ятизначними
числами) - подивимося лише дані Держстата за останні 15 років (з 2002 по 2017
роки) - як змінювалися індекси споживчих цін на основні товари та послуги.
Дивлячись на приведену нижче таблицю, звертає на себе увагу цікавий факт:
найпотужніші хвилі подорожчань припали на час правління нинішнього президента Порошенка, і прийшовшого на
хвилі першого (помаранчевого) майдану
Ющенка. А прем'єр-міністром у той час
була "наша киця" Юлія Тимошенко - з 18
грудня 2007 року і до 11 березня 2010 року.
І сьогодні саме вона (судячи з рейтингів)
є найгрізнішим суперником Порошенка
під час прийдешніх президентських виборів, і найбільш вірогідним претендентом на вищий державний пост країни.
Знову будемо міняти "шило на мило"?

Продовження на СТОР.4
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“За правду і справедливість”

ДЕРЖАВА
Олександр Мороз

Зрідка мені вдається потрапити на
телеекран, – запрошують канали,
зорієнтовані на критику влади,
отже, на хвилю, що відображає
настрої більшості населення.
Готуючись до ефіру, уважніше
знайомлюсь з новинами, шукаючи в
них підтвердження своїх висновків,
воно – підтвердження – є в різних
повідомленнях, що, на перший погляд,
інформують про успіхи державного
будівництва, підсилюють крилату
фразу президента «Ми перемагаємо».
Перемоги, щоправда, утаємничені,
люди їх не бачать, не відчувають, тому
не відносять до себе і займенник «ми».
«Ми» – не вони, не співгромадяни,
видно, що і перемоги (якщо вони є),
не їхні. Якщо так розуміти різні гасла
і вислови з провладних ЗМІ чи навіть
з вуличної реклами, то очевидною
стає протилежність між офіційною
пропагандою і станом суспільного
життя. Це не дивує, подібне було і в
інші часи, але ж не до такої міри, тим
паче, нині, в країні, що прагне бути,
за Конституцією, «демократичною,
правовою і соціальною», а, значить,
справедливою, з правдивою владою.

Дійсність вимагає зробити зміну системи влади, власне,
перезавантажити державу, аби не втратити її

ЗБЕРЕГТИ БАТЬКІВЩИНУ
(ВІДЗНАЧАЮЧИ 27-МУ РІЧНИЦЮ…)

Початок в №33 від22.08.2018

ДОТРИМУВАТИСЯ КОНСТИТУЦІЇ
ТА ІСТОРИЧНОЇ ПРАВДИ

Нинішні заяви владців і тих, хто влади
прагне, щодо нового Основного Закону викликані не турботою про конституційний
правопорядок. Це імітація турботи. Конституцію треба не ганити, а дотримуватися
її, внісши уточнення, викликані практикою
її застосування. Всі уточнення, між іншим,
стосуються головної потреби, – самоврядності, без згадок про НАТО та інші фантазії, котрі не є предметом Основного Закону,
а стають ще одним подразником для сусіда,
гризня і криваві сутички з яким входять в
плани заокеанського гравця – наставника
нашої влади. (Плани, треба сказати, також
хибні, вони можуть обернутися і для автора
– Світового Уряду – величезною фінансово-економічною катастрофою. Так само, як і
для сусіда. Як і для нас. Це висновок поза темою викладеного вище. Потрібен глибокий
аналіз проблем безпеки і співробітництва у
світі у вигляді підготовки і проведення Наради на зразок «Хельсінкі», заходу, початку
якого вдалося добитися навесні 1998 року.
Згода на це одержана під час моїх зустрічей
з усіма головами парламентів і більшістю
президентів європейських держав, що було
оформлено офіційним рішенням керівництва ПАРЄ. Ініціатором заходу була Україна, маючи на те підстави, як країна, що першою відмовилась від ядерної зброї. Нарада
була заблокована «геніальним» Кучмою разом зі своїми найближчими радниками, котрі ще при його монаршому урядуванні, як
«щирі патріоти»: Лобов, Табачник, Бакай…
та й він сам, значить,при його згоді гніздилися далеко поза межами України. Світ таких прикладів не знає.)
Пройде час і науковці підберуть дефініцію
для дій влади, які вона застосовує для розділяння суспільства. Справа ж однак не в
назвах, а в наслідках дій. Ось під виглядом
слідування прогресу закрите аналогове телебачення, цифрове тим часом перебирається до рук влади безпосередньо чи на певних угодах з власниками. Розпочинається
масоване перелицювання історії. В ній було
всяке, але ж, для прикладу, не можна подвиг і жертви мільйонів, покладених у здобуток Великої Перемоги і свідчення чого є в
кожній родині, підмінювати зовсім неспівмірним, часто сумнівним щодо мети – саме
Перемоги, внеском тих, хто виходив зі схронів та ще й через багато років після 1945-го!
Абсурд, безглуздя, однак, така установка
відповідним чином зорієнтованої влади.
Щоправда, лизоблюдів вистачає і без настанов влади. Сумніваюсь, щоб у високих
кабінетах хтось уважно читав видання спілки письменників, «Просвіти» і інш. Загальний лейтмотив публікацій там – як важко

НИНІШНІ ЗАЯВИ ВЛАДЦІВ І ТИХ, ХТО ВЛАДИ
ПРАГНЕ, ЩОДО НОВОГО ОСНОВНОГО
ЗАКОНУ ВИКЛИКАНІ НЕ ТУРБОТОЮ ПРО
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРАВОПОРЯДОК. ЦЕ ІМІТАЦІЯ
ТУРБОТИ. КОНСТИТУЦІЮ ТРЕБА НЕ ГАНИТИ,
А ДОТРИМУВАТИСЯ ЇЇ, ВНІСШИ УТОЧНЕННЯ,
ВИКЛИКАНІ ПРАКТИКОЮ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ.
доводилося авторам в «совковий» період,
які страждання та приниження пережили
вони, борючись за… За нинішню «гідність»
не згадують, соромно все ж. Минулим же
пишатися ніби можна. Он волинські хлопці
з УПА криївки робили такі, що коней водили попід землею на 180 м (метро робили,
популярно пояснюючи) і ті криївки КГБ копіювало та надсилало комуністам В’єтнаму
для боротьби з американцями (Хо-Ші-Мін
та його повстанці ще раніше воювали з
французькими колонізаторами і про непотрібний їм досвід волинських хлопців знати
не могли). Не можу так гарно фантазувати,
тому процитую: «Вояки УПА здатні були викривати московських агентів на нюх – вони
тхнули онучами і ваксою, натомість боєць
УПА злегка пашів одеколончиком» (не німецьким, бува?). Автор добалакався до того,
що і царів Романових скинули волинські
хлопці, і «кривавого» Жукова ледь не поставили на коліна, воюючи аж до 1956 року
(див. «Українська літературна газета», №10,
18 травня 2018 року). Як можна таку дурню
друкувати в газеті, яку, сподіваюсь, читають
небайдужі до літератури, інтелігенти в тому
числі?

ПРО ОЦІНКИ ПРИКЛАДІВ З ЖИТТЯ

Роз’єднання людей, зусилля владців у
цьому напрямку супроводжуються патріотичною риторикою. Аякже, влада – це і
є держава, мало не дослівно звучить таке
з вуст достойників з посадами і челяді, що
забезпечує пропагандистську місію. Іноді
це набирає анекдотичних ознак і вважалося б таким, якби не прикрість від того,
що комічно виглядає саме влада та її обслуга. Недавній приклад, – фантастичне
досягнення Олександра Усика викликає
криві коментарі тих, хто має посаду, але і
близько не уявляє, яких зусиль (послідовності, волі, самообмежень і праці) потребує
найвищий спортивний успіх. «Ще, – приблизно так рече посадовець, – один такий
поєдинок у Москві, і люди забудуть, що йде
війна, і хто агресор». Ні! Це влада забула,
п’ятий рік вправляючись у словоблудстві,
тоді як тисячі молодих людей розсталися
з життям, а нашим же (!) співгромадянам,
особливо із зони розмежування влашто-

вані нескінчені тортури. Ці волюція гідності». Про гідність поцікавтесь
люди про війну не забули, їхня у студентів з Майдану, котрі тепер усі майже
ціна патріотизму жертовна, за кордоном. А революція… Сутність дійства
конкретна, справжня. Не ви- визначається його наслідками. Якщо нічого
гуки «Слава Україні!» корисні не змінилося, принаймні в кращий бік, то
загальній меті, а реальні здо- дійство – не революція. Воно має іншу набутки до тієї, ще прийдешньої, зву. Люди не вірять і в наступні вибори, бо
слави потрібні від кожного з бачать підготовку до шулерства. Технологія
нас, на будь-якому поприщі. З брехні і фальсифікацій перевірена і взята
такої, вважаю, позиції треба оцінювати до- на озброєння: відсутній реєстр виборців,
сягнення О.Усика, а не ліпити йому ярлик старий (антиконституційний) закон, мертві
боягуза (так висловлювалась через теле- душі і емігранти з голосами «за», «общаки»,
екран (!) одна з виду симпатична, та, схоже, як і при Януковичу – з «амбарною книгою»,
не зовсім адекватна жінка), бо він, бачте, договорняки щодо складу комісій і т.п. Це
не крикнув на ринзі «Слава Україні!». Не вибори без вибору, імітація демократії, розкрикнув, очевидно маючи тверезий ро- ростання очевидного злочинства, за яке
зум. Не можна без кінця всує вигукувати ніхто ні разу не карався. (Можливість неславослів’я на адресу країни, з якої уже проведення виборів оминаю, – сьогоднішвтекла половина населення. І винні в тому ня влада здатна на все.)
не втікачі, а влада в першу чергу, якій пора
Як ніколи, у нас багато претендентів на
би зрозуміти, що успішне збагачення окре- президентську папаху. Це ще одне свідченмих (владців, зокрема)
ня того, що приваблює
не є підставою гордості
вона не можливістю
НЕ ВИГУКИ «СЛАВА УКРАЇНІ!»
для всіх. А маючи, собі
турбуватися про людей
КОРИСНІ ЗАГАЛЬНІЙ МЕТІ, А
на глум, міністерство
та державу, а іншими
РЕАЛЬНІ ЗДОБУТКИ ДО ТІЄЇ,
пропаганди,
слідкумотивами. Всіх превати хоча б за якістю
тендентів люди вже
ЩЕ ПРИЙДЕШНЬОЇ, СЛАВИ
і змістом реклами, бо
бачили та знають «по
ПОТРІБНІ ВІД КОЖНОГО З НАС,
вона впливає на людділах їх». Об’єктивно,
НА БУДЬ-ЯКОМУ ПОПРИЩІ.
– ніхто з них шансів
ське світосприйняття,
не має, включно з «гачасто дратуючи загал
своєю примітивністю. Той, хто певний час зовою принцесою» та усіма, хто присягнув
був відсутнім в Україні, з телереклами зро- далекому чи близькому сусіду. Всі рейтинзуміє, що в нас тепер найбільша проблема гові проценти в сукупності означають волю
– діарея, а з вуличних бігбордів – користу- можливо третини виборців, тих, що збивання контрацептивами, аби усе було «як раються таки голосувати. А ще строкатість
по нотах». Видно є проблема збуту певних списку кандидатів передбачає їх групуванвиробів і препаратів (а плата за них вклю- ня не за принципами «лівий – правий»,
чає і рекламні витрати) , бо ті, кому виро- адже всі – «ліві». На словах. Групування
би не зайві, переважно проживають уже за пройде за схемою «просхідні – прозахідні» і
кордоном, а тим, що залишилися, діарея ті, що «за тих, котрії не проти» (Л.Костенко).
мало загрожує, – вони харчуються з вели- Таке групування і блокування зумовлює
вплив столиць на Сході і Заході, причому
кими обмеженнями.
ефективність впливу залежатиме від того,
хто, де і скільки ховає грошей. Цей фактор
КАМПАНІЯ РОЗПОЧАЛАСЯ
Країна поступово входить в новий по- очевидно найбільш важливий. Розуміють
літичний цикл. Він не буде простим: при- це і збайдужілі до кампанії люди. І це не
мара газової «удавки» (+70%); невідворотна просто байдужість чи зневіра. Це ще одне
девальвація гривні; зростання цін і тарифів, підтвердження потреби відмовитися від інвід яких безнадійно відставатимуть турботи ституту президента (принаймні з присвоєвлади про зарплати і пенсії; ніякої перспек- ними ним повноваженнями), від системи її
тиви щодо припинення війни… Ці та інші родоначальника Л.Кучми, наслідком якої і
проблеми визначатимуть напругу виборчих стала небувала у світі корупція, кумівство,
кампаній. Вона виражатиметься гризнею хуторянство і непрофесіоналізм, розкраміж суб’єктами виборів, але байдужістю до дання національних багатств, знищення
цієї гризні виборців. Вони не вірять нікому, економіки, втрата територій, загроза втрати
особливо тим, хто владою є і досягнутою державності… Вдумаймось лише, нам німці
«гідністю» від Майдану прикривається як порахували: на митниці розкрадається за
соняшничинням на городньому нужнику. рік більше 4 млрд. євро, тим можна було б
Не ображайтесь, любителі повторень: «ре- перекрити дефіцит бюджету чи пенсійного
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Решение суда о незаконности той "концлагерной пайки", которую в Кабмине гордо назвали
"потребительской корзиной для украинцев" вступило в силу
фонду. А в нас так само «працюють» фіскальна
служба, поліція і СБУ, дозвільні та реєстраційні
служби, розпорядники газової та енергетичної
систем, власне, всі «призначенці». Над ними пантрують (щоб не втратити своє) прокуратура та
суди, шукають собі застосування новостворені
(та ялові*) антикорупційні органи. А влада все добивається нових траншів від МВФ…
Про це лихо продираючись крізь рекламу та
інформацію щодо жертв на дорогах та війні, обережненько згадують ЗМІ, натомість розгортають
дискусії про мову, церкву, історію, про тяжкі наслідки радянщини. Люди добрі! Та у нас уже 27
років суверенності, є надбані тепер, очевидні
наслідки. І не «совки» їх причина, бо й ви – ті ж
«совки», що, присвоївши все краще від попередників, продовжуєте шельмувати те, що для людей може слугувати прикладом для порівняння з
дійсністю. Проти того прикладу ні ́чого поставити. Король голий, ось у чому біда!

ХТО ОДЕРЖИТЬ ПІДТРИМКУ ВИБОРЦІВ?

Переконаний, тепер, навчені гірким досвідом, люди підтримали б того кандидата, який
зобов’язався б «закрити» президентство як невдалий
експеримент, накладений на ментальність
бездержавного народу, звичного до послуху…
Чи ледачого думать? Напевне багатьом не сподобається докір. Але ж народ перетворюється
у… рабів. Балакаючих іноді, здатних до проплачених розборок, але рабів у своїй сутності. І не
тому, що їх змусив хтось до такого стану, а тому,
що вони дозволяють садити собі на шию рабовласників, шукаючи відразу винних, аби не знайти серед винних… себе. Рабство – не стільки
соціальна, як індивідуальна категорія, воно в
голові людини так само, як і засвоєне «моя хата
скраю».
Знаю, що з моїми міркуваннями багато хто не
буде згодним. Звик до того, бо за всі роки незалежності добивався іншої системи влади, європейської по-суті моделі управління, сильного
самоврядування. Звертався не раз до виборців
за підтримкою. Мабуть не був переконливим,
чи не враховував маневри опонентів, можливості влади, вплив наклепів. Знаю також, що суспільна оцінка діяльності людини, як правило,
не збігається з його сутністю. Власний приклад
лише підтверджує таку закономірність, котру
відзначав у псалмах ще цар Давид, звертаючись
до Господа з наріканнями на своїх ближніх,
яким він, умовно, забезпечив «кар’єрний зріст»,
але які стали його ворогами. Це не аномалія в
суспільних стосунках, а скоріше згадана закономірність. Однак, не зважаючи на цю та інші обставини, дійсність вимагає зробити зміну системи влади, власне, перезавантажити державу, аби
не втратити її.

І ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ ТЕЖ

Одним із кроків до такого перезавантаження
будуть наступні парламентські вибори. Фігуранти їх сьогодні фактично уже відомі. Довіри
до них також немає. Втома людей від обридлого
фарисейства вимагає принаймні нових облич.
Розуміючи причини такого попиту, на засіданнях активу нашої партії погоджено принцип: – підбирати в список переважно молодих,
професійно підготованих патріотів, які хочуть
жити в Україні незалежній, позаблоковій (як
передбачено в Декларації – основі Конституції), сильній, з реанімованою (але сучасною)
економікою, з власною землею, зі справжнім самоврядуванням і з його допомогою винищеною
корупцією, з розвинутою соціальною сферою,
без дурощів в медицині та освіті. (Про медицину, її так зване керівництво не говорить тепер
тільки ледачий. Про освіту – часу (чи досвіду)
не вистачає. Але достатньо лише однієї новації,
– не вчити таблицю множення. Малюки можуть вільно користуватися комп’ютерами. Але
не знати таблиці множення при цьому – ознака
деградації. Так приблизно висловлювався всесвітньо відомий філософ О.Зінов'єв. Так думають батьки, що хочуть добра дітям.)
Таких людей для всіх ланок влади і управління
ми підібрали. Прийде час, обнародуємо їх прізвища. Сподіваємось на підтримку народу, єдність
якого розхитує тепер влада. Привнесені нею ідеологічні симпатії кандидатів для нас вторинні.
Найперше, зберегти і зміцнити країну, Батьківщину для всього багатонаціонального Народу.
* стосовно тварин – нездатні народжувати

“За правду і справедливість”
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"КОШИК", КОТОРЫЙ ГУЛЯЕТ САМ ПО СЕБЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КОРЗИНУ "ЗАБРАКОВАЛИ" ЧЕРЕЗ СУД. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ?
Алексей Градов

Правительство Гройсмана в
очередной раз с треском проиграло
судебный процесс руководителю
проекта "Открытый суд"
Станиславу Батрину. Тому самому,
который подал иск о признании
"потребительской корзины"
незаконной. Напомним, что убогое,
совершенно не отвечающее
реалиям содержание нынешней
"корзины" было утверждено
постановлением Кабмина №780 (от
11.10.2016).
СТАНДАРТЫ НИЩЕТЫ

Как сообщили украинские СМИ,
Кабмин и Министерство экономического развития подали апелляцию
на аналогичное решение суда первой
инстанции, однако Киевский апелляционный административный суд не
удовлетворил ее. Таким образом, решение о незаконности той "концлагерной
пайки", которую постановлением Кабмина гордо назвали "потребительской
корзиной для украинцев" - вступило в
силу. Соответственно, утвержденный
список той корзины (выборку см. ниже)
уже считается недействительным.
Отметим, "потребительская корзина" (ПК) - это минимальный набор товаров и услуг (включая коммуналку),
необходимых человеку для жизни. На
основании стоимости потребительской корзины рассчитывается прожиточный минимум (ПМ) – и как следствие, практически все социальные
стандарты.
То, что нынешний прожиточный
минимум не соответствует действительности, то есть не отражает реальных потребностей человека в товарах
и услугах, понимают все. Поэтому в
Украине, как в преступной фирме, с
некоторых пор ведется "двойная бухгалтерия" - по официальной и реальной потребительской корзине. В
результате выводятся две цифры: например, официальный ПМ сейчас составляет 1777 гривен на человека в месяц, в то время как реальный ПМ (по
расчетам Минсоцполитики) приближается к сумме в 4000 гривен.
Главное новшество, которое должно
принести украинцам указанное судебное решение, — полный пересмотр
"концлагерных" нормативов. Начиная
от расчета потребностей (сколько на
самом деле мяса и сколько пар обуви
нужно человеку в год, сколько он использует электричества и т.д.), и заканчивая современными, реальными
ценами на эти товары и услуги.
Достаточно сказать, что если официальная стоимость потребкорзины (то
есть прожиточный минимум) составляет на сегодняшний день 1777 грн на
одного украинца в месяц, то реально
(по нынешним ценам) обозначенный в
ней набор продуктов будет стоить 3,5-4
тыс грн., потому что продукты и товары сильно подорожали.
Остается лишь добавить, что нынешний прожиточный минимум в
Украине ($63 по нынешнему курсу) - в
2,4 раза ниже той черты бедности, которая установлена стандартами ООН
($150 на одного человека). А в Украине
60% людей живут за этой чертой.
"Самым объективным критерием
для подсчета стоимости потребительской корзины украинцев является то,
куда их ведут ноги. А они ведут их за
границу – чтобы просто где-то работать, и элементарно прокормить себя
и свою семью", — прокомментировал
эту ситуацию глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

НАШИ ОРИЕНТИРЫ

"Выполнение этого судебного решения заключается в том, что Кабинет
министров должен инициировать проведение новой научно-общественной
экспертизы, на которой должен быть
рассмотрен вопрос, какие у граждан
Украины реальные потребности в товарах и услугах. А затем должна быть
утверждена новая потребительская
корзина. И там должны быть нормы,
которые актуальны на сегодня. Поэтому заседания научно-общественной
экспертизы должны проводиться объективно и гласно, а каждый параметр
должен быть научно обоснован, как
этого требует закон", – объясняет Станислав Батрин.
По его словам, на сегодняшний день
выполнение этого судебного решения
вроде бы началось: 15 августа на сайте
Министерства социальной политики
обнародован проект постановления "О
внесении изменений в Порядок проведения научно-общественной экспертизы набора продуктов питания,
набора непродовольственных товаров
и набора услуг для установления прожиточного минимума".
В связи с этим возникает закономерный вопрос: а какой вообще должна
быть потребкорзина?
Когда два года назад Кабмин обнародовал новую потребкорзину, Ассоциация поставщиков торговых сетей
обратилась к европейцам с вопросом
– как там принимают аналогичные
корзины? По итогам исследования
этой темы, директор Ассоциации
Алексей Дорошенко пришел к выводу,
что Украине подходит восточно-европейская модель создания потребкорзины. А она во всех странах Восточной
Европы составляет в среднем порядка
400 евро в месяц на одного человека.
Корзина эта включает в себя не 23 и
не 31 социальных продукта, который
определило правительство Владимира
Гройсмана, а до 200 продуктов питания. Плюс, все виды одежды и обуви, а
также другие вещи (в том числе аренда
и оплата жилья), необходимые гражданину для нормальной жизни — всего
400-500 позиций.
Таким образом, восточно-европейская ПК привязана к установленной в
этих странах минимальной зарплате.
Кроме того, там и налоги привязаны к
размерам минимальной зарплаты, соответственно — потребительской корзины.
В то же время Западная Европа, отметил Дорошенко, живет по другим,
более высоким принципам и стандартам. Потребкорзина там состоит
примерно из тысячи наименований
товаров, продуктов и услуг, куда могут
входить корм для хомячков, абонементы на футбольные мачти (в Великобритании), билеты в театр (в Австрии),
автомобиль, и даже отдых за границей.
В связи с этим, эксперт видит решение украинской проблемы в привязывании зарплаты и соцвыплат к национальной потребкорзине. Тогда и люди,
и государство будут понимать, что
происходит, на каком уровне они находятся, и к чему они идут. Более того,
таким образом власть будет по умолчанию брать на себя обязательства по повышению комфортности жизни каждого украинца.
"Например, если мы скажем, что для
нормальной жизни по минимальным
стандартам украинцам нужно 400 евро
в месяц. А мы в 2018 году имеем 200
евро. Только тогда мы можем высчитывать, повышается ли наш уровень
жизни. А если нам говорят, что, к примеру, средняя заработная плата выросла на 24%, а реальная покупательная

способность — на 15%, то для каждого
конкретного человека это ни о чем не
говорит. Нам нужно связать зарплаты
и социальные выплаты с потребительской корзиной", — полагает финансовый аналитик.

А ВАСЬКА СЛУШАЕТ, ДА ЕСТ…

Тем не менее, эксперты уверены:
шансы на то, что Кабинет Министров
как-то пересмотрит статистическую
методологию, как и методику создания
корзины, практически равны нулю.
Так, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба
Олег Пендзин считает, что Минфин
не допустит пересмотра. Ведь если
добавить хотя бы 10% к 1777 грн, это
будет 1810-1820 грн. Что в принципе
не изменит общей ситуации. Да и на
увеличение прожиточного минимума
требуются дополнительные средства
из казны, что грозит увеличением дефицита госбюджета. Тогда как МВФ
настаивает на том, чтобы государство
его ликвидировало.
Вообще, в этом контексте назидателен и показателен случай с Нацкомиссией по регулированию энергетики и
коммунальных услуг (НКРЭКУ). Закон об этой одиозной структуре, созданной в 2014 году, был принят всего
лишь 23 марта 2017 года. До этого она,
находясь вне закона, спокойно устанавливала драконовские тарифы для
украинцев. И даже несмотря на то, что
суд признал неправомерным многократное повышение НКРЭКУ тарифов, возвращение к старым тарифам
не произошло.
Таким образом, есть все основания
полагать, что и решение суда по новой
потребительской корзине (как ее состава, так и стоимости) выполнено не будет.

НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
КОРЗИНЫ-2016
Наименование товара

В год

В день

Хлеб ржаной

39 кг

107 г

Хлеб пшеничный

62 кг

170 г

Макаронные изделия

4 кг

11 г

Мука

9,4 кг

25,8 г

Гречка

2 кг

5,5 г

Рис

5 кг

13,7 г

Пшено

1 кг

2,7 г

Картошка

95 кг

260 г

Капуста

28 кг

76,7 г

Помидоры и огурцы

25 кг

68,5 г

Морковь

9 кг

24,6 г

Лук

9,1 кг

24,9 г

9 кг

24,6 г

Буряк
Свежие фрукты и ягоды

60 кг

164 г

Масло

5 кг

13,7 г

Растительное масло

7,1 кг

19,5 г

Сахар

24 кг

65,7 г

Сыр твердый

3,5 кг

9,5 г

Сыр мягкий

10 кг

27,4 г

Говядина

16 кг

43,8 г

Свинина

8 кг

22 г

Птица

14 кг

38 г

Сало

2 кг

5,5 г

Колбаса

9 кг

24,6 г

Рыба

7 кг

19 г

Селедка

4 кг

11 г

Яйца

220 штук

-

Чай

0,4 кг

1,1 г

*Кофе

0,5 кг

1,37 г

Соль

3 кг

8,2 г

*Если учесть, что на одну порцию
эспрессо идет 7 граммов молотого кофе, то
это означает, что правительство выделило
нам 71 чашку кофе на год, то есть одну порцию на 5 дней.
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“За правду і справедливість”

Питання полягає лише в одному: чи можна взагалі реформувати
таку клептократичну державу? І якщо можна, то за яких умов?

ТОЧКА ЗОРУ

ПІСЛЯМОВА
ДО СВЯТА
ЗНОВУ БУДЕМО МІНЯТИ
"ШИЛО НА МИЛО"?

Олександр Полуянов

Відгриміли паради, флешмоби, святкові салюти і урочисті промови.
Життя повернулося у свою повсякденну колію - зі зростаючими цінами,
постійною нестачею грошей, безробіттям, невлаштованістю та ін. І
багато українців у черговий раз ставлять собі тяжке питання: чому
наша країна за 27 років незалежності скотилася на узбіччя
світового прогресу, і що треба зробити, щоб виправити це
положення? Спробуємо розібратися.
(Початок на стор. 1)

ХТО ВИНЕН?

У тому, що Україна не стала
"Другою Францією", слід звинувачувати не лише патологічне
крадійство у владі, але й владну
бездарну економічну політику.
"Україна послідовно перетворювалася з індустріальноаграрної країни - в країну з колоніальною, чисто сировинною
структурою економіки. З усіма
витікаючими наслідками - зовнішнім управлінням, тотальною бідністю, депопуляцією і масовою трудовою міграцією. Ми
видобуваємо сировину, робимо
сировину і продаємо сировину,
а імпортуємо готовий товар. При
такій структурі економіки не
може бути високих зарплат, і не
може бути багато високооплачуваних робочих місць.
Наслідок цього - не лише суцільна убогість населення, але й
урізування всієї соціальної сфери
- пенсії не індексуються, допомога молодим сім'ям не виділяється,
програми кредитування для них
практично закриті та багато ін.
Наразі середня тривалість життя
чоловіків 63 роки, жінок - 74. Тоді
як в сусідній Польщі чоловіки
живуть в середньому на 10 років
більше, жінки - на 8 років. У Великобританії і Німеччині середня тривалість життя ще вища. Це
свідчить про дуже різний рівень
життя і охорони здоров'я у нас
і розвиненіших країн. На сьогодні - незважаючи на всі переможні заяви влади, близько 40%
працюючих громадян отримують зарплати нижче фактичного
прожиткового мінімуму, а серед
пенсіонерів цей показник наближається до 90%", - коротко обмалював ситуацію Василь Цушко,
заступник голови Соціалістичної
партії Олександра Мороза.
За його словами, одним з наочних проявів загальної бідності
є і те, що в попередньому опалювальному сезоні більше половини населення отримувало
субсидії - хоча в інших країнах
цей показник не перевищує 20%
(нормальним вважається рівень
до 5-7%). При цьому МВФ знову
вимагає підвищити тарифи на
природний газ для населення
- ще на 70%, і одночасно зменшити витрати держбюджету на

соціальну сферу, у тому числі і на
субсидії.
"І це при тому, що Україна
цілком могла б повністю забезпечувати себе газом, і у декілька
разів зменшити грабіжницькі
комунальні тарифи для населення. Щоб стати дійсно незалежною, процвітаючою державою,
треба в першу чергу покінчити
з сировинною економікою та
кредитною наркоманією, живучи від траншу до траншу. А для
цього треба впроваджувати економічну модель, яка б дозволяла
робити високотехнологічну продукцію з високою доданою вартістю. Інакше наша країна так і
залишиться аграрною державою
з колоніальною структурою економіки. І у черговий раз житиме
від кризи до кризи - зростати при
сприятливій зовнішньоекономічній кон'юнктурі, і падати при
її погіршенні. Я не бажаю такого
майбутнього для України. Але
щоб цього не сталося, потрібне
радикальне оновлення влади", вважає Василь Цушко.

По-простому таку владу в державі можна назвати клептократичною, а якщо ще простіше - то
злодійською.
Злодійська влада тримається
так званою, вертикаллю влади.
Її суть полягає в тому, що вищестоящі і нижчестоячі рівні
ієрархії знаходяться в стосунках
обміну різними благами та послугами.
Наприклад, президент призначає губернатора в область
і віддає йому її на пограбування. У відповідь губернатор
зобов'язаний забезпечити іншу
послугу - наприклад, перемогу
на виборах.
Губернатор розставляє людей
на райони і також обмінюється
з ними взаємовигідними послугами.
Це найпростіші приклади. У
житті обміни послугами в середині вертикалі влади відбуваються набагато більш масштабно і
витончено. Подібні вертикалі
влади діють в усіх міністер-

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ У 2002-2017РР.

ЩО РОБИТИ? ЧИ ВРЯТУЄ
УКРАЇНУ "ТРЕТІЙ МАЙДАН"?

У цьому місці у когось може
виникнути питання: як же так
- адже у нас за останній час пройшло аж дві революції - Помаранчева та Гідності! Куди вже
радикальніше?
Насправді, для всіх адекватних людей - як в Україні, так і на
заході, вже став очевидним той
факт, що ні перший, ні другий
Майдан, названий Революцією
Гідності, - не змогли змінити
політичний режим в Україні.
Режим залишився незмінним кланово-олігархічним.
Суть цього режиму, який понауковому називається патримоніальною державою, зводиться
до того, що при владі постійно
перебуває група людей, які використовують політичну владу для
отримання особистої вигоди.

ствах, відомствах, в усіх адміністративних центрах, судах і,
найголовніше - в усіх силових
відомствах.
Переважна частина депутатського корпусу з радістю вписалася в діючу вертикаль - навіть
герої Майдану, АТО, колишні
журналісти, які ще нещодавно таврували
бандитську владу
Януковича, - сьогодні є запеклими злодіями і
корупціонерами, на яких
вже і пробу
ставити ніде.
Вертика ль
влади призначена для витягання ренти
на всіх її рівнях.
Іншої мети у неї
немає. Отримання вигоди - це кінцева мета і
внутрішній зміст усієї
владної вертикалі на
Україні. У неї допускаються тільки люди
з такими цілями й
інших туди просто
не пустять. Такі правила гри і туди можуть вписатися
тільки люди з кримінальною свідомістю і збоченою моральністю.
Як мовиться, "з вовками жити по-вовчому вити".
За приблизними підрахунками, в українську вертикаль влади включені сотні тисяч людей
і навколо них годується ще 3-4
млн обслуги.
Проти такої системи влади
начебто виступали Майдани,
але доводиться визнати, що насправді вони не були революціями - просто одні мафіозно-олігархічні клани змінювали інші, а
система залишалася незмінною.
Нова ("демократична", "реформаторська" та ін.) влада швидко створювала свою вертикаль
влади і продовжувала витягати
корупційну ренту з суспільства.
Тому коли Захід дає такій владі
кредити на реформи і вимагає від
неї боротьби з корупцією, він виглядає, м'яко кажучи, наївним. А
коли суспільство чекає від такої
влади демократичних реформ і

поліпшення життя людей - воно
виглядає відверто безглуздим.
Вертикаль влади Порошенка
змогла протистояти навіть величезному тиску Заходу : вона
швидко перекрутила всі антикорупційні органи, створені на
вимогу Заходу, і вписала їх у свою
вертикаль влади. Корупційне
навантаження на суспільство
тільки зросло.
Парадоксально, але зусилля
Заходу не лише нічого не поліпшили в системі влади в Україні,
але навіть довели ситуацію до
абсурду - адже Захід співпрацює із злодійською владою і як
би легітимізував її в очах українського суспільства. Хіба може
суспільство підняти руку на владу, з якою співпрацює МВФ, ЄС,
США? Смішно, чи не так?! Вільно або мимоволі, але Захід законсервував ситуацію в Україні.
Питання полягає лише в одному: чи можна взагалі реформувати таку клептократичну державу? І якщо можна, то за яких
умов?
На жаль, історія показує: якщо
суспільство вже потрапило в
клептократію, то шансів вирватися з цієї павутини обмаль. А якщо
цю ситуацію запустити, то шансів
вже взагалі не залишається - як,
наприклад, у багатьох африканських країнах, які просто приречені на нескінченний жах буття,
а їх громадяни сотнями тисяч і
мільйонами тікають до Європи. І
у нас всі ці ознаки вже є.
Реально злочинну вертикаль
влади можна зруйнувати тільки
демократичним шляхом (про що
сказано в програмі Соціалістичної партії Олександра Мороза,
- ред.), але за умови, що люди на
виборах голосуватимуть не за
солодкі обіцянки бариг - ставлеників олігархів, не за продуктові
набори і крамнички у дворі - а за
ідеологічні партії лівого спрямування. Тільки тоді до влади прийдуть люди, що мають інший, не
кримінальний, образ свідомості.
Ці люди повинні запропонувати
стосунки між державою і суспільством, які ґрунтуються на
основі права, розділенні влади і
бізнесу, рівності усіх перед законом і т. д.
Якщо коротко, то в Україні
повинен прийти до влади абсолютно інший тип еліти, що має
принципово іншу моральність. А
то, що ми сьогодні бачимо у Верховній Раді, коридорах Кабміну
і Адміністрації Президента - повинно бути викинуто на смітник.

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Продукти
Індекс
харчування та
споживчих
безалкогольні
цін
напої
99,9
100,8
106,3
105,2
111,4
109,0
116,2
113,5
105,3
109,1
109,7
112,8
135,7
125,2
111,9
115,9
110,9
109,4
106,4
108,0
97,9
100,6
97,8
99,7
112,2
112,1
145,9
148,7
109,0
113,9
112,9
114,4

(до попереднього року; відсотків)
Алкогольні
Житло, вода,
Охорона
напої,
Одяг і
Транспорт Освіта
електроенергія, газ
здоров’я
тютюнові
взуття
та інші види палива
вироби
107,2
101,7
103,6
102,3
101,0
101,1
106,6
103,7
103,9
104,3
100,6
102,2
108,1
110,9
105,3
107,1
101,0
104,7
113,1
120,0
109,7
109,0
101,9
106,5
117,0
114,3
106,3
134,1
102,3
106,2
115,5
109,5
110,2
142,5
102,0
107,8
122,1
124,5
119,0
114,2
102,8
114,9
122,3
120,7
131,5
125,5
108,0
136,0
113,1
109,6
107,9
109,4
103,7
125,6
108,9
117,6
106,7
117,1
101,6
116,0
105,1
108,2
103,7
102,6
98,9
107,5
103,4
102,0
102,3
100,3
97,0
108,4
103,2
124,5
116,5
116,2
102,0
116,7
117,9
136,8
137,6
215,8
133,1
133,2
116,5
106,5
111,7
135,1
116,1
112,6
111,9
114,2
106,2
126,7
102,4
126,2

*для розуміння: якщо в таблиці написаний індекс 126,2 - то це означає, що в порівнянні з попереднім роком подорожчання склало 26,2%, якщо 99 - то здешевлення на 1% і так далі.
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Режим, який прийшов до влади, представляє не інтереси народу,
а працює виключно на свою кишеню, або заради інтересів країн-покровителів

НАКАЗАНО ЗНИЩИТИ
МІНОХОРОНЗДОРОВ'Я ПОЗБАВЛЯЄТЬСЯ ВІД ЗАПАСІВ
ЛІКІВ, ГОСТРО НЕОБХІДНИХ УКРАЇНЦЯМ

Олександр Михайлов

Ми вже не раз писали про розвал вітчизняної охорони здоров'я, і про ту
зловісну роль, яку в цій справі грає українське Мінохоронздоров'я на чолі
з одіозною Уляною Супрун. Проте життя підкидає все нові факти, які
підштовхують тільки до одного висновку: в Україні йде планомірне та
буденне знищення "зайвого" населення.

ЗАБОРОНА І ПОДОРОЖЧАННЯ

В Україні “святкують” чергові заборони. Цього разу наказано знищити
запаси 75 найменувань різних ліків, 50
з яких "ворожого" (російського) виробництва. В переліку також є препарати
українського, німецького, польського,
угорського, болгарського, бельгійського, французького, румунського, датського, іспанського, італійського і австрійського виробництва.
Офіційна причина, по якій ліки забороняються, - нібито порушення правил
їх ввезення в країну.
Проте, на думку ряду експертів, загальне в них те, що їх роблять фармацевтичні компанії, що не входять в "список
друзів" Уляни Супрун. Іншими словами,
керівництво Мінохоронздоров'я просто
зачищає ринок країни для "своїх" (переважно - американських) фармкомпаній.
Тепер влада шукатиме всі ці препарати в аптеках і медичних установах. Їх
пропонується вилучити із продажу та
знищити при виявленні.
Під заборону потрапили препарати від
ботулізму, сальмонели, дизентерії, правця, кліщового енцефаліту, стафілокока,
стрептокока, імунологічні препарати,
пробіотики, надзвичайно популярний серед населення "Гліцин", і ряд інших ліків.
Таким чином, влада позбавляє людей
можливості користуватися недорогими і
ефективними препаратами. Замість них
їм доведеться використати аналоги - як
правило, дорожчі, виробництва "правильних" компаній. Власне, заради чого
все це і затівалося.
Втім, є і ще одна причина, по якій
найближчим часом виростуть в ціні всі
без виключення ліки. Про це днями заявив економіст Андрій Новак.

За словами експерта, подорожчання
буде пов'язано з тим, що уряд і Нацбанк
мають намір піти шляхом плавної штучної девальвації української валюти. Виходячи із заявленого бюджету на 2018 рік,
середній курс долара дорівнюватиме 29,3
гривні, а до кінця року складе вже 30,1 грн.
Природно, що така ситуація з національною валютою закономірно приведе
до подорожчання цін на весь імпортний
товар. У тому числі - медикаменти, а
також імпортну сировину і складові, з
яких виготовляються вітчизняні препарати. Ціни на них будуть рости настільки, наскільки девальвується гривня.
Крім того, подорожчають і енергоносії,
собівартість яких закладена у вартість
всіх без виключення товарів і послуг.
Новак також відмітив, що до зростання цін на ліки може привести і депутатська ініціатива по скороченню кількості
аптек та забороні мереж фармакологічних магазинів (нібито ухвалення такого
закону допоможе перемогти монополізм
і "викоренити самолікування"). На думку Новака, це сприятиме зниженню
конкуренції і, як наслідок - подорожчанню медикаментів.

ВСЕ ДЛЯ НАРОДУ

Не секрет, що режим, який прийшов
до влади, представляє не інтереси народу (що б вони там не розповідали),
а працює виключно на свою кишеню,
або заради інтересів країн-покровителів. Наприклад, міністерство охорони
здоров'я очолює громадянка США Уляна Супрун. Найголовнішим її "достоїнством" на цьому відповідальному посту
є наявність близьких родинних зв'язків
з паном Возняком, який є куратором
України від імені ЦРУ.

“За правду і справедливість”

СУСПІЛЬСТВО

При цьому Петра Порошенка, як і всю
Раду, не бентежить грубе порушення
закону, за яким керівництво міністерством в статусі "в. о." не може перевищувати трьох місяців. Втім, і таке "неповноцінне" положення ніяк не заважає
пані Супрун повноцінно добивати українську медицину.
Отримавши у своє повне розпорядження Мінохоронздоров'я, пані Супрун почала діяти без щонайменших
сентиментів, не звертаючи ніякої уваги
на таку нісенітницю, як обурення і протести "туземців".
Нагадаємо коротко її послужний список - і то лише в тій його частині, яка
торкається забезпечення населення
мекдикаментами.
Перше, що вона зробила, - зупинила
програму держзакупівель лікарських
препаратів для медустанов та інвалідів.
Як з обуренням розповідав всесвітньо
відомий кардіохірург, директор Центру
серця Борис Тодуров, у нього були відкладені усі операції: медикаменти, які раніше (навіть у найважчі роки) надходили
за рахунок бюджету, Мінохоронздоров'я
припинило оплачувати.
Аналогічна картина спостерігалася в
усіх українських лікувальних установах:
якщо нічого не залишалося із старих запасів, все доводилося купувати самим
пацієнтам, але для багатьох це було абсолютно фінансово непідйомно.
Ще страшнішого удару було завдано по
десяткам тисяч інвалідів, в першу чергу
по діабетикам, для яких щоденний прийом препаратів - питання життя і смерті.
Багато хто з них, більше не отримуючи
безкоштовних ліків, був приречений безжальною рукою Супрун на тяжку смерть.
Не забула в. о. міністра відмінити і
ліцензування низки українських та зарубіжних препаратів, що автоматично
забороняло їх продаж в аптеках.
Потім, через рік, держзакупівлі (хоча
і в значно урізаному об'ємі) були відновлені, але препарати закуповувалися
виключно у близьких до Супрун фармкомпаній. Причому всі препарати були
набагато гіршої якості (інсулін, наприклад, більшість хворих взагалі не могли
використати) і значно дорожче.
Одночасно міністерством була закрита державна цільова програма "Онкологія". Як цинічно заявив один із замів
Супрун : "Онкохворі все одно помруть".
Як "радянський пережиток" була повністю ліквідована і вакцинація, що є
бомбою з годинниковим механізмом під
здоров'я нинішніх дітей. Діти взагалі
Супрун цікавлять тільки в якості джерела доходу.
Дійшло до того, що єдиний спеціалізований український медичний
центр по лікуванню тяжкохворих дітей
"Охматдит" переведений нею на самофінансування.
Окремий подарунок західним фармкомпаніям полягав в тому, що українські хворі стали безкоштовними піддо-
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слідними кроликами для випробування
на них нових препаратів. Для цього в.
о. міністра підписала наказ "Про проведення клінічних випробувань лікарських препаратів", що дозволив проводити випробування на пацієнтах
практично без обмежень. До речі, з часу
виходу цього наказу на українцях протестовані вже десятки препаратів.
Вибору у хворих все одно немає: або
препарат з невідомими побічними ефектами, або повна відсутність лікування.

СИЛЬНИХ - В РАБИ,
СЛАБКИХ - ДО ТРУНИ

Усе це (плюс переклад медицини на
платну основу) прирікає на смерть десятки тисяч українців, які не отримують належної медичної допомоги. Доходить до справжньої дикості: нещодавно
у Львові від укусу змії померла 4-річна
дівчинка - тому що в лікарні не виявилося потрібної сироватки.
Безпрецедентно висока смертність
населення, лідируючі показники по захворюваності серцево-судинними і онкологічними захворюваннями, епідемії
туберкульозу, ВІЛ-СНІДУ, гепатиту С,
кору. Цей скорботний (і в той же час ганебний) список можна продовжувати
дуже довго.
Плюс демонстративне знищення ліків
на тлі їх нестачі та дорожнечі, а також радикальне скорочення лікарняних місць
і самих медиків - тільки при нинішній
владі з сфери охорони здоров'я звільнилося до 70 тисяч медичних працівників,
багато хто з яких поїхав за кордон.
Ось лише один з останніх прикладів жахливого відношення до лікарів в
Україні: в Каменському (Дніпродзержинську) місцевий неонацист Євген
Найда і активісти з "Громадськой варти"
прямо на робочому місці по-звірячому
побили завідувача гнійно-септичним
відділенням, який нібито неправильно
лікував його родичку. Побитий "патріотами" лікар госпіталізований.
Судячи з усього, діяльність Супрун
та її ідейних натхненників має не лише
економічні (про що сказано вище), але і
політичні корені. Можливо, все це укладається в концепцію "аграрної наддержави", про яку говорили як наші "американські друзі", так і сам Петро Порошенко.
Розрахунки експертів показують, що
максимальне населення такої країни, як
Україна - при чисто винятково аграрній
формі організації життя - повинно складати не більше 15 млн осіб.
На даний момент, за оптимістичними
даними, в Україні мешкає близько 32
мільйонів. Виходить, потрібно зрізувати ще половину з тих, що залишилися.
Відповідно, в першу чергу необхідно
максимально утилізувати такий "баласт",
як хронічні хворі, інваліди і пенсіонери.
Саме з цією метою і відбувається буденне і безкарне винищування народу
американською громадянкою під покровительством Порошенка і Гройсмана.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

“М'ясорубка” на дорогах України
Новини українських сайтів
створюють враження, що на
дорогах країни йде кривава
і безжалісна війна - щодня
приносять вісті про страшні
і безглузді смерті. Цілком
очевидно, що йдеться про
цілий комплекс системних
проблем.
Спершу, треба нагадати про
катастрофічний стан дорожньотранспортної системи нашої країни, яка місцями не ремонтувалася
і не розвивалася десятиліттями.
До цього варто додати такий же

аварійний стан транспорту - в
першу чергу, застарілих маршруток, які все частіше перетворюються на братські могили для
пасажирів. У міру поглиблення
кризи власники автопарків всю-

ди намагаються економити на
ремонті та закупівлі машин, а
міністерство інфраструктури не
особливо спантеличується цією
проблемою.
Але найстрашніше в тому, що

немає невідворотності покарання - порушники правил прекрасно усвідомлюють: у разі трагедії
на дорозі вони завжди зможуть
без особливих проблем "відмазатися" - за умови, якщо у них є
солідний рахунок у банку, а також хороші друзі в новій владі.
Галас навколо аварій поступово
стихає, і винуватці найстрашніших дорожніх катастроф досить
швидко виходять на свободу, завдяки тотальній корумпованості
правоохоронних органів і судової
системи. Наприклад, зараз адвокати домагаються звільнення
Олени Зайцевої, яка спровокувала страшне ДТП на центральній
вулиці Харкова, задавивши шес-

теро випадкових перехожих. Хоча
ще нещодавно українські чиновники урочисто обіцяли, що її чекає
справедливе покарання.
А це означає, що всілякі "мажори" та інші представники української "еліти" і далі їздитимуть
на скажених швидкостях на своїх
лімузинах, не звертаючи уваги на
тих людей, що переходять дорогу.
Тим паче, що після ліквідації ДАІ
контроль за рухом на українських
дорогах залишається дуже символічним і умовним.
М'ясорубка на українських трасах - черговий симптом важкої
хвороби українського суспільства: закон вже не діє ні для влади, ні для громадян.
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Образовательная пропасть — это больше не громкие слова или спекуляции. Это факт

РЕАЛІЇ

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!
ЧТО ДАЛА УКРАИНСКОЙ ШКОЛЕ РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ
Алексей Градов

Нет нужды объяснять
прописные истины, что
эффективная система
народного образования
является абсолютно
необходимым условием
для прогресса и развития
страны. К сожалению,
сегодня эксперты отмечают
в Украине совершенно
противоположные процессы:
усиливающуюся деградацию
образования – на фоне
экономической разрухи и
развала промышленности.
"ТОТАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА"

Образовательная пропасть
— это больше не громкие
слова или спекуляции. Это
факт, который зафиксирован
на всеобщем независимом тестировании. Даже политики
и чиновники схватились за
головы после опубликования
результатов ВНО, которые
выявили просто позорный
уровень знаний выпускников
школ по большинству предметов. Особенно - по математике
и физике.
"Наверное, самая большая
проблема у нас сейчас существует по математике… Например, задача по теме, которая в
школе изучается в 7–8 классе.
Это действия с дробями... Задание не сложное, но, к сожалению, только 52% смогли
справиться с задачей, с которой
должны были бы работать в 8
классе", — сообщил директор
Украинского центра оценивания качества образования
(УЦОКО) Вадим Карандий.
Ситуацию с физикой он проиллюстрировал другим примером. "Элементарная задача
на относительность движения,
когда нужно было определить
скорость самолета относительно берега - при том, что он взлетает с авианосца. С этой задачей справились лишь две трети
участников. Это задача только
на одно действие, когда нужно
было просто из одной скорости
вычесть другую", — сказал Карандий.
Заметим, что тесты по математике и физике не являются
обязательными – их сдают по
собственному желанию лишь
те абитуриенты, которые в
дальнейшем не исключают поступление именно на инженерно-технические специальности. И таких, как правило,
в последние годы набирается
очень немного. Поэтому можно
смело предположить, что если
бы математику пришлось сдавать всем поголовно, то упомянутая задачка для 8 класса поставила бы в тупик уже не 48%,
а все 78% выпускников.
"Это же тотальная катастрофа! О каких перспективах развития украинского IТ-сектора
и инжиниринга мы говорим?
О каких технологических прорывах мы мечтаем? Не хочется
напоминать банальные истины, но образование — это путь
к успешному будущему. Свора-

чивая с этого пути, мы сознательно обрекаем себя на периферию жизни… И это касается
не только близкой мне математики. Английский, история,
география, и, что поражает,
украинский… Вдумайтесь! И
этого никто не замечает!" —
эмоционально прокомментировал итоги реформы образования министр иностранных
дел Павел Климкин.
Попутно заметим, что Климкин, который еще при Советской
власти окончил Московский
физико-технический институт
по специальности "прикладная
математика и физика", также несет ответственность за нынешнее положение вещей в Украине.
Но в данном случае с ним можно
согласиться.
Что касается других дисциплин, то приведем лишь несколько, взятых наугад примеров.
Так, 30% участников тестирования считают, что Украина
является федерацией, конфедерацией или союзным государством. Только 16,8% участников знают, что князь киевский
Владимир в 988 году выбирал
новую религию среди христианства, ислама и иудаизма. При
том, что другими вариантами
ответов были: "индуизм", "буддизм", "даосизм" и "конфуцианство".
Лишь 20% школьников смогли правильно определить ударение в общеупотребимых словах, а 56% участников не знают,
что сила ветра зависит от разницы атмосферного давления.
Такие примеры можно приводить бесконечно, но ясно
одно: перед нами наглядная
картина катастрофы украинского образования. Ведь в
описанных выше примерах
речь идет не о каких-то редких
фактах или специфических навыках, а о базовых знаниях и
логике.

ПОДГОТОВКА БАТРАКОВ

Доведя "до ручки" экономику, и уже не имея достаточного
количества денег на покрытие

ДОВЕДЯ "ДО РУЧКИ" ЭКОНОМИКУ, И УЖЕ НЕ ИМЕЯ
ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ДЕНЕГ НА ПОКРЫТИЕ СВОИХ
РАСХОДОВ, УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ НАЧАЛА СБРАСЫВАТЬ С
СЕБЯ СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ. ЕСТЕСТВЕННО НЕ ОБОШЛИ
ПРОБЛЕМЫ И ОБРАЗОВАНИЕ.
своих расходов, украинская
власть начала сбрасывать с себя
социальную сферу. Естественно не обошли проблемы и образование.
Закрылась треть школ. Причём закрываются школы и в
сёлах, и в городах - просто потому, что нет денег. Уже никто
не говорит о "школьных автобусах" - если где-то что-то и
уцелело, не было конфисковано
"на войну", украдено местным
руководством или пришлыми
бандитами - то эти машинки
ездят на последнем издыхании,
поскольку не на что купить
запчасти, да и бензин дороговат
не всем по карману.
Зарплаты учителей в реальном выражении упали, а
нагрузка на них выросла. В
рамках реформы, химию, биологию, физику и географию
хотят объединить в один курс,
который будет вести один преподаватель. Осталось, как в
младших классах, оставить по
одному учителю на класс до
самого выпуска - чтобы вёл все
предметы, начиная от труда и
физкультуры, и заканчивая ботаникой и физикой.
Понятно, что при таком раскладе лучшие кадры из сферы
образования уже "вымыты".
Но, ведь в дополнение к экономическим трудностям, учителя
испытывают ещё и идеологическое давление. Они обязаны
проводить разного рода "дни
вышиванок", собирать с родителей деньги на "помощь армии", должны проводить патриотическую пропаганду и
следить за идеологической непорочностью не только учеников, но и их родителей.
При этом многие жалуются,
что во многих школьных коллективах процветает доносительство. Критикуешь власть
(пусть даже с "патриотических"

позиций) — рискуешь остаться без работы. Не веришь, что
украинцы возникли раньше
Адама и Евы — тебе не место в
школе.
Пятый год кряду в стране
идет деградация образования,
выпускники скоро уже не будут
знать таблицу умножения - а в
это время Петр Порошенко заявляет, что едва ли не главным
приоритетом для школьников
должно стать изучение иностранных языков. Об этом президент Украины заявил 21 августа во время выступления на
конференции педагогических
работников "Новая украинская
школа: старт реформы, участие
громад".
"Подчеркну важность повышения квалификации учителей иностранных языков.
Очень важно, чтобы украинец по окончании украинской
школы мог свободно владеть
языком. Иностранный язык —
это как воздух, без которого ты
не будешь конкурентоспособным в любой отрасли", — сказал Порошенко.
Создается ощущение, что
Порошенко
отрабатывает
вполне определенный заказ по
штамповке не очень образованных, но владеющих иностранных языками работяг, которые
займут самые невостребованные места на рынках труда "наших зарубежных партнеров".
Как известно, в последние годы
трудовая миграция уже приобрела лавинообразный характер
- украинцы активно разъезжаются по свету в поисках лучшей
доли, и с каждым днем их количество растет.

КАКАЯ ЭКОНОМИКА, ТАКОЕ
И ОБРАЗОВАНИЕ

Все, что происходит в украинском образовании — это
прямое следствие развала про-

мышленности, - считает директор Украинского института
анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
"Раньше украинское общество и украинский социально-экономический уклад были
индустриально-аграрными. То
есть, с очень крепкой наукой,
соответственно, с очень сильным образованием и, соответственно, со связью этой науки с
промышленностью.
Поскольку индустрия разрушилась, то уже нет необходимости в науке, и мы видим,
что она, по большому счету,
погибла. Нет необходимости и
в квалифицированных кадрах,
которые раньше выпускала система образования.
Для страны, ключевым сектором экономики которой будет сельское хозяйство, нет
необходимости
вкладывать
большие деньги и воспитывать
хороших специалистов в физике, химии, инженерии и всем
остальном. Лучшие технические кадры, которые еще были
подготовлены в прошлом, сегодня покидают или уже давно
покинули страну. Завершается
трансформация
экономической модели Украины из индустриально-агарной в аграрносырьевую. И это, безусловно,
сказывается на образовании",
- заметил Бортник.
По его мнению, экономика
страны с таким низким качеством образования будет только придатком для более развитых экономик - прежде всего,
Европейского союза, Китая,
США и России.
Эксперты отмечают: сегодня
высокое качество образования доступно только единицам, только в лучших школах и
только в случае, если родители
очень сильно об этом позаботятся. Не случайно в последние
годы наметился сильный отток
украинских студентов за рубеж
– молодые люди едут получать
высшее образование в Европу,
США и в ту же Россию, и большинство из них назад уже вряд
ли вернется. Все, кто остался
здесь, получат образование
очень низкого уровня, которое
не позволит им конкурировать
впредь в будущем украинском
обществе.
При таком раскладе, стремиться к получению высшего
образования в Украине во многих случаях становится просто
бессмысленно. Это подтверждают и статистические данные,
которые недавно озвучил глава
Государственной службы занятости Украины Валерий Ярошенко: "Около 45 процентов
безработных, которые стоят на
учете в службе занятости, имеют высшее образование", — заявил чиновник.
Но 45% - это в среднем. По
словам руководителя ведомства, в крупных городах, в
частности, в Киеве, Харькове и
Запорожье, 9 из 10 безработных
получили образование в вузах.
Как говорится, комментарии
излишни.
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В народе говорили: «Как нельзя испечь хлеба без муки,
так и не вылечить человека без зверобоя»
НА ЗАМЕТКУ

КАК
ЗАГОТОВИТЬ
ГРИБЫ
НА ЗИМУ
Специально для вас мы разобрали
несколько способов заготовки
грибов на зиму, которые помогут
сохранить практически все
полезные вещества и вкус. Важно
помнить, что для любого способа
консервирования подходят только
свежие грибы.

1. КАК ЗАСУШИТЬ
ГРИБЫ
Этот способ подходит для белых грибов, в сушеном виде также особенно
приятны на вкус подосиновики. Но иногда сушат и лисички. Существуют особые
правила, которых обязательно стоит придерживаться, чтобы правильно засушить
грибы. Так, перед сушкой грибы не моют,
чтобы они не впитали лишнюю влагу.
Грибы следует крупно нарезать, так как
они усохнут в 3-4 раза. Небольшие грибы
можно сушить целиком, а от средних лучше отделить ножку.
Так как солнечных дней осенью не так
уж много, лучше всего сушить грибы в
печи или духовке. Выложите грибы на противень в один слой, поместите в духовку,
а крышку оставьте приоткрытой, чтобы
был доступ воздуха. Поставьте духовку на
70-80 градусов и сушите несколько часов.
Если грибы недостаточно просушились,
то можно ставить их в духовку в несколько
приемов.
Хранить сухие грибы лучше всего в сухом месте в стеклянной или керамической
банке.
Важный момент: перед готовкой
сушеные грибы необходимо хорошо
промыть и замочить в горячей воде на 2
часа. Эту воду ни в коем случае нельзя использовать при приготовлении супов.

2. КАК ЗАМОРОЗИТЬ
ГРИБЫ

Перед тем как заморозить грибы на зиму,
тщательно переберите их, очистите от земли и листьев. Лучше всего для этой цели
подойдут молодые и твердые грибочки.
Можно заморозить свежие неотваренные
грибы. Для заморозки таким способом
особенно подходят опята, шампиньоны,
лисички, подосиновики и подберезовики.
Эти грибы очень крепкие, поэтому их смело можно замораживать сырыми.
Мыть их не обязательно, но если вы
все же это сделали, то после необходимо хорошо их просушить, разложив на
полотенце. Сухие грибочки положите в
целлофановый пакет тонким слоем и положите его в морозильную камеру. Размораживать сырые грибы лучше в холодильнике. После такой мягкой разморозки они
будут совсем как свежие, будто из леса.
Если вы боитесь замораживать сырые
грибы, то можно предварительно отварить
их в течение пяти минут. Можно использовать грибы абсолютно любого размера.
Если они слишком большие, то нарежьте
их на небольшие кусочки. После того как
вы отварили грибы, дайте им остыть и
откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя
вода. Затем разложите грибы по пакетам,
туго затяните и поместите в морозилку.
Важный
момент:
учтите,
что
размороженные отваренные грибы — отличное место для размножения различных
бактерий, поэтому рассчитывайте, чтобы
количество грибов в одном пакете было необходимо для приготовления одного блюда.

ДОМАШНІЙ КЛУБ
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БАБУШКИНА АПТЕКА

ЗВЕРОБОЙ – ТРАВА
ОТ 99 БОЛЕЗНЕЙ
С давних пор это уникальное лекарственное растение
было знаменито своими противовоспалительными,
болеутоляющими, вяжущими и ранозаживающими
действиями. Его упоминали в каждом травнике и
включали в лекарственные сборы от самых разных
болезней.
Для применения в лечебных целях используют
верхнюю часть зверобоя
(верхние 15-20 см). Сбор начинают в начале цветения
или когда только начинают
появляться бутоны. Период
цветения зверобоя продолжается с июня по август.
Предпочитает расти на открытых сухих склонах, в
степи, на опушках лесов
или среди кустарников.
Сушат траву под навесом
или на чердаке, обязательно
в тени! Можно подвешивать
пучками, а можно разложить на ткани или картоне
(полиэтилен использовать
нельзя!).
РЕЦЕПТЫ И
РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Зверобой прекрасно
помогает при ушибах, для
этого щепотку зверобоя
травы прокипятить в 0.5
литрах воды. Остудите, на
ночь накладывать чистую

хлопчатобумажную
салфетку на больное место.
Сверху положите целлофан
и утеплите теплым платком. Выздоровление наступит быстро.
• В сочетании с пустырником зверобой вылечивает сильный стресс, депрессию, и их последствия. Для
этого пьют чай из зверобоя
с медом.
• 1 ст ложку зверобоя (сухой травы) на один стакан
кипятка. Настаивать пол
часа, процедить. Используют при стоматитах, гингивитах, парадонтозе, а так
же поласкать полость рта и
горла.
• Залить 1 ст. ложку измельченного зверобоя стаканом кипятка, кипятить
в течение 15 минут на медленном огне, процедить.
Данный отвар пьют по 1/4
стакана 3 раза в день при лечении различных заболева-

ний желудочно-кишечного
тракта.
• При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также
при стоматитах, ожогах,
незаживающих длительное
время ранах используют
масло из зверобоя. Готовят
его следующим образом:
20-25 гр. свежих цветков и
листьев зверобоя заливают 200-250 гр. масла (лучше оливковым, но можно
брать и подсолнечное, и
льняное), и настаивают в
теплом месте в течение 3-4
недель, иногда встряхивая.
Затем настой процеживают
через несколько слоев марли. Хранить настои нужно в
темной емкости.
• Как вспомогательное
средство при сердцебиении:
зверобой – 4 ст. л., тысячелистник – 2 ст. л., валери-

ана – 2 ст. л., мелисса – 2 ст.
л. Чтобы приготовить этот
настой, возьмите 1 ст. л.
смеси и залейте ее 2 стаканами кипятка. Настаивайте 2–2,5 ч. Готовый настой
процедите. Вот теперь его
можно и принимать. Советуем вам делать это 1 раз в
день, принимая по в количестве 1/2 стакана. Эффект
целебного сбора со зверобоем повысится в том случае, если вы будете пить его
мелкими глотками.
ВНИМАНИЕ!
ЗВЕРОБОЙ ИМЕЕТ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!

◆ Он запрещен болеющим
гипертонией и беременным.
◆ Слишком крепкий чай
из зверобоя может вызывать боль в желудке.
◆ Не следует принимать
зверобой длительное время
– растение слаботоксичное.
Длительное приминение
может вызвать боль в печени, крапивницу и противный привкус во рту.
◆ Так же при длительном
применении у мужчин могут возникнуть проблемы с
потенцией, но при прекращении принятия травы потенция приходит в норму, в
течении нескольких недель.
◆ Длительное употребление зверобоя так же приводит к повышению чувствительности
человеческой
кожи к ультрафиолетовому
излучению.

НАША ДАЧА

«ОЗИМЫЕ» ПОМИДОРЫ

УНИКАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПОСЕВА ТОМАТОВ… ПОД ЗИМУ
Самая большая проблема для овощеводов – это рассада. Те же помидоры
сеют на рассаду в конце марта. День в первом месяце весны еще
короткий, поэтому рассаде нужна подсветка. Проблема. К тому же под
рассаду надо много места – бывает, у дачников заняты все подоконники.
Но куда в это время девать комнатные растения? Опять проблема. Потом
ее надо доставить на дачу. Хорошо, если есть машина. А если нет?
В общем, сплошные хлопоты. А между тем существует уникальный способ
посева томатов, который позволит избавиться от хлопот с рассадой.
Способ, к слову, – проще некуда. В
октябре, когда ударят первые морозцы,
в огороде копают лунки глубиной

около 15–20 см. После чего в каждую
закладывают по одной помидоре. Дада, прямо по целой помидоре! Сверху плоды засыпают землей, слегка ее
утрамбовывают (в итоге от верхушки
томата до поверхности зимы должно получиться 10 см).

Поверх посадок насыпают сухие листья слоем 10–15 см (можно и
больше). А поверх ставят сетчатый
ящик, чтобы укрытие не разметало
ветром. Как только выпадет снег, его
накидывают поверх посадок.
Весной, когда почва прогреется, листья надо убрать. И вскоре в каждой лунке взойдет по целому пучку помидорных
ростков! Их, как и высаженную рассаду надо будет укрывать нетканкой
от заморозков. А когда они подрастут
– выкопать и рассадить по грядкам. И
никаких заморочек с рассадой!
Кстати, томаты, выращенные таким способом, оказываются более
устойчивыми к похолоданиям, поскольку естественным образом проходят закалку. Они более устойчивы к болезням и урожай дают обычно больше.

УЛЫБНИСЬ И ПОДУМАЙ
БИЛ-БОРДЫ ТВОЕГО ГОРОДА

О ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКАХ

Будь я политиком, никогда
бы я не решился позорить настоящее ради будущего, хотя
бы мне за золотник подлой лжи
обещали сто пудов блаженства.
Антон Чехов
Всё коренным образом связано с политикой, и как бы
ни старались это изменить,
каждый народ будет только таким, каким его заставляет быть
природа его государственного
устройства.
Жан Жак Руссо

Фундаментом любой политики служит безразличие большинства.
Джеймс Рестон
Народ — это чистый лист бумаги, на котором можно писать
любой иероглиф.
Мао Цзэдун
Говорят, что политика – вторая древнейшая профессия.
Но я пришел к выводу, что у нее
гораздо больше общего с первой.
Рональд Рейган
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Вполне возможно, что точка невозврата
человечеством уже пройдена и это просто тщательно скрывается.

Х-ФАЙЛИ

ТО, ЧТО ОСТАЕТСЯ В ТЕНИ

ВЫСОКОРАЗВИТЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ НА ЗЕМЛЕ БЫЛИ ДО ПОЯВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ?
По материалам http://tainy.net

Современные ученые ведут
оживленный спор относительно
роли и влияния внеземных
цивилизаций на развитие
человечества. Одни утверждают,
что такие гипотезы лишены
научных обоснований и странные
явления можно объяснить, с
точки зрения метеорологии,
геологии, а также секретными
испытаниями вооружений.
Другие приводят убедительные
доводы существования
внеземных цивилизаций,
которые наблюдают за
развитием земной цивилизации.
СТОРОННИЕ
НАБЛЮДАТЕЛИ

Наибольшее внимание уделяется
необъяснимым небесным явлениям,
факт существования которых доказать достаточно трудно. При этом
многие материалы видео и фотосъемки, запечатлевшие неопознанные
летающие объекты на поверку, оказываются подделками. Получается,
что 100-процентных доказательств
существования НЛО и нет. Ведь
свидетельства очевидцев могут быть
ложными, как и материалы съемок.
Контрастом шумихи вокруг странных летающих объектов является утаивание материальных фактов, свидетельствующих о существовании на
Земле высокоразвитых цивилизаций
несколько миллионов лет назад.
Первым фактом, который заставляет задуматься – оплавленные минералы. Их находят в углублениях,
похожих на кратеры, образовавшиеся
после падения метеорита. Это вполне
логичное объяснение, если не одно
«Но». Найденные минералы могли
превратиться в стекло, только спекшись при температуре, которую дает
ядерный взрыв. Подтверждением этого предположения являются остатки
радиоактивных изотопов в грунте
кратеров и отсутствие в них материалов комет или астероидов.
Это означает, что несколько миллионов лет назад на планете Земля испытывалось или применялось в столкновениях неизвестных цивилизаций
ядерное оружие. Значит, до появления
человека на планете господствовали
высокоразвитые существа.
Еще одним подтверждением этой
гипотезы являются подводные города, обнаруженные возле японского
архипелага Окинава. Это циклопические постройки из огромных глыб
мрамора. По оценкам ученых, самая
современная, мощная техника, которой располагает человек, не позволяет
возводить такие постройки.
Такие выводы означают только
одно – эти города возводились теми,
кто намного опережал в своем развитии современное человечество. Неужели это были пришельцы, которые
пытались освоить Землю? Но, тогда
почему они бесследно исчезли или
предпочли наблюдать за развитием
человечества сверху, не вмешиваясь в
его дела?

Матеріали друкуються
мовою оригіналу

Люди жили на Земле
сотни миллионов лет
назад?
Каменноугольные шахты и каменоломни
- места, где наиболее часто случаются
находки абсолютно загадочных
предметов. А возраст слоев, в которых
попадаются предметы, достигает
600 миллионов лет! С точки зрения
современных научных представлений, эти
находки необъяснимы...

Более правдоподобной выглядит
версия о том, что некогда на Земле существовала мощная, высокоразвитая
цивилизация. В определенный момент она достигла пика своего развития и начался конфликт с применением сверхмощного оружия, что привело
к ее гибели. При этом человек является наследником этих мифических
существ. Правителями скрывается
такая правда от обывателя, так как
несложно провести аналогию между
гипотезой о цивилизации «Титанов»
и современными тенденциями развития человечества.
Вывод не утешителен – наша цивилизация неуклонно движется к пику
технологической мощи, которая неизбежно приведет к гибели. Поэтому
намного проще развивать тему о сторонних наблюдателях – пришельцах
и НЛО.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ
В ДРЕВНЕМ ЭПОСЕ

О существовании странных существ рассказывает мифология многих народов. Наиболее ярко это выражено в индийском Древнем эпосе.
Махабхарата или «Великое сказание
о потомках Бхараты» рассказывает о
противостоянии двух царских династий Пандавами и Кауравами. И все
бы ничего, но друг против друга они
используют оружие, обладающее невероятной разрушительной силой.
Описание его действия очень походит на взрыв атомной бомбы. Рождается вопрос, откуда автор Махабхараты мудрец Вьясе мог взять такие
сведения, которые подозрительно
точно описывают достижение критической массы атома?
Еще один интересный факт – Древнегреческие мифы, где боги предстают
в облике людей. Но при этом обладают сверхъестественными возможностями. При этом не все боги живут на
Олимпе. Например, Гефест кует доспехи в подземной мастерской, Аид
там же охраняет Царство мертвых,
Посейдон управляет морями. Это означает, что развитые существа обитали не только на небе, но и в недрах
земной коры, глубинах океана.
Подобные примеры можно найти
в сказаниях каждого народа. Тут меняются только имена богов и обстоятельства их появления, в осталь-

ном все одинаково. Сверхмощные
существа, обладающие необъяснимой силой, способные выжигать
огромные территории. Разве не походит это описание на современные
образцы вооружений, которые могут
за несколько минут превратить город в выжженную пустыню!
Наконец, самый известный факт
– загадочная Атлантида. По легенде
она была затоплена в результате масштабного катаклизма. Но что, кроме
сверхмощного оружия могло погубить развитых Атлантов, разве они не
могли противостоять обычному наводнению? Это риторический вопрос.
Все вышеперечисленные факты являются доказательством существования на Земле жизни задолго до появления человека. Возможно, нынешняя
цивилизация уже 10 или 15 по счету и
людей ждет та же участь, что и предшественников – полное уничтожение.
После чего начнется новый виток развития жизни на планете. И так будет
продолжаться пока не будет найдена
концепция гармоничного развития
без гонки вооружений и смертоносных вирусов, которые разрабатываются в секретных лабораториях.

ПОЧЕМУ ПРАВДУ
СКРЫВАЮТ?

Теория о жизненных циклах на
планете Земля не рассматривается
всерьез и откровенно отодвигается на
задний план. Ей предпочитают учение Дарвина, не полностью объясняющее и отображающее короткий этап
развития человечества. И гипотезу о
существование внеземных цивилизаций, которые тайно управляют человечеством, следят за ним или исследуют. Но почему так происходит?
Существует две причины отвергать или скрывать существование
десятков сверх развитых цивилизаций до момента появления человека:
Во-первых, это противоречит
концепции исключительности, где
люди выступают венцом развития и
творения;
Во-вторых, возможность осознания того, что необходимо в корне
менять существующий уклад, чтобы не закончить также печально как
предшественники.
Вполне возможно, что точка невозврата человечеством уже пройдена и
это просто тщательно скрывается.
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◆ В 1928 году рабочие угольной шахты в Хиверене,
штат Оклахома, на глубине около 100 метров при
разборке взорванного угля обнаружили в нем...
несколько бетонных блоков. Это были правильные
кубы со стороной 30 см. Все шесть граней кубов
были гладко отполированы. Последующие взрывы
угля открыли фрагменты стены, сложенной из
таких же кубических блоков. Возраст угольного
пласта, в котором находилась загадочная стена,
составлял более 280 миллионов лет.
◆ Аналогичные стены, только выполненные из
сланца, обнаружили в 1868 году шахтеры угольной шахты в Хаммондвилле, штат Огайо. На поверхности стены можно было отчетливо разглядеть несколько строк иероглифической надписи.
◆ В 1844 году в каменоломне Нингуди (Шотландия) нашли металлический гвоздь, застрявший
в куске песчаника. Возраст песчаника составлял
около 400 миллионов лет. Кончик гвоздя торчал
из камня и был изъеден ржавчиной, а шляпка находилась в камне на глубине 2,5 см. Длина гвоздя
составляла 23 сантиметра.
◆ 1852 год, "Сайентифик Америкен" появилась
статья "Реликт ушедшей эпохи", в которой
рассказывалось, что во время взрывных работ
в каменоломне у горы Митинг-Хаус в Дорчестере после одного из взрывов в груде камней
была обнаружена металлическая ваза, разбитая
взрывом на две части. При соединении частей
получился колоколообразный сосуд высотой 12
сантиметров со стенками толщиной 3 миллиметра. Цвет металла сосуда напоминал цинк или
какой-то сплав со значительной долей серебра.
На одной из его сторон было изображено шесть
фигур в виде цветка или букета, а нижнюю часть
опоясывала гирлянда. Изображение фигур и
гирлянда были красиво инкрустированы чистым
серебром. Этот удивительный сосуд находился
в твердом песчанике на глубине 4,5 метра от поверхности.
◆ В 1871 году в Лаун-Ридж, штат Иллинойс, в керне
буровой установки был найден металлический
монетовидный предмет. Возраст слоев - 200400 тысяч лет. Тогда же, кроме "монеты", во время бурения в районе Уайтсайд рабочие нашли
"большое медное кольцо, или ободок, подобное
тем, что до сих пор используются в корабельном
рангоуте, а также нечто, напоминавшее багор".
◆ В 1889 году в Нампе, штат Айдахо, во время бурения скважины под слоями осадочных пород
базальта, глины и сыпучих песков на глубине
около 90 метров была найдена маленькая фигурка женщины, искусно вылепленная из глины.
Высота фигурки составляла 3,8 см.
◆ Уилбуртонские шахты (Оклахома, США) - место, где не раз делали странные находки. Возраст каменного угля здесь составляет более 300
миллионов лет. По показаниям рабочих шахты,
однажды здесь в куске угля был найден "целый
слиток серебра правильной формы, на котором
имелись отпечатки клепок"
Находки, находки... Кто изготовил эти загадочные
предметы? На "пришельцев из космоса" они явно
не тянут - инвентарь бедноват: гвозди, кружки,
монеты, цепочки, глиняные фигурки. Значит, свои,
земляне. Какая же цивилизация оставила эти
следы?
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