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ПУСТЫШКА ДЛЯ НАРОДА
Грустно и удивительно
наблюдать, как раз
за разом украинцы
попадаются на одну и ту же
удочку. Правда, "рыбак"
периодически меняет
наживки, но "изюминка"
заключается в том, что
все они – несъедобные.
Речь идет о том, что Пётр
Порошенко регулярно
обещает украинцам
сладкую, богатую и
достойную жизнь – как
только произойдут
определённые события.
Но почему-то эти события
ни разу не были связаны
ни с экономикой, ни с
социальной сферой, ни с
развитием отечественного
производства.

Читать на СТР.3

ПЕРЕДПЛАТА

Наш щотижневик “За правду і справедливість”
виходить на 8 сторінках
ГАЗЕТА ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

60003

íà 2018 ðiê

ТРИВАЄ

УКРАЇНА НА ПРОДАЖ
ВЛАДА ДОКРАДАЄ ОСТАННІ КРИХІТКИ
Олександр Михайлов

В Україні стартував новий етап розпродажу держвласності.
Фонд державного майна оголосив аукціони по 147 об'єктах
так званої малої приватизації. Очікується, що до кінця року
буде виставлено на продаж ще 750 подібних об'єктів, а
експерти вже називають нинішню кампанію узаконеним
крадійством колишньої соціалістичної власності, яка повинна
належати народу.
УЗАКОНЕНА КРАДІЖКА

Як ми вже повідомляли, на початку цього року Верховна Рада
прийняла нові правила приватизації державного майна, завдяки
чому можуть бути продані близько 3,5 тисяч підприємств, у тому
числі збиткових. Нагадаємо, що
на проведенні масштабної при-

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

ватизації наполягали не лише
українські чиновники, але й
міжнародні партнери. Зокрема,
Міжнародний валютний фонд
озвучував ухвалення відповідного закону як одну з умов для
отримання траншу.
В даному випадку, у рамках
малої приватизації держава зби-

рається позбавитися від "баласту" у вигляді акцій збиткових
підприємств і таких, де державі
належать незначні пакети акцій.
А також від єдиних майнових
комплексів, окремих будівель
та недобудов, які знаходяться на
балансі центральних і місцевих
органів влади.
Продаються
і
соціальні
об'єкти: школи, дитячі садки,
лікарні та медпункти. В основному - або недобудови, або напівзруйновані будівлі.
Як відомо, Закон про приватизацію ухвалили ще в 1992
році, і він із самого початку за
своєю суттю був злодійським і
шахрайським.
"У громадян України, як
власників засобів виробництва,
були нахабно вкрадені ці самі
засоби виробництва. І ця крадіжка була легалізована у вигляді закону. Але те, що громадян

вартість
передплати:

11,77 грн.
1
+послуги
пошти
місяць

позбавили власності завдяки
закону, свідчить: Україна як
не була правовою державою, так
нею і не стала. Всупереч логіці
та здоровому глузду, в Україні
приватизацією назвали продаж
держмайна. Насправді ж, приватизація ніколи і ніде не була
продажем держмайна. Це взагалі не продаж. Приватизація - це
остання стадія санації підприємства, тобто операція передачі
прав власності збанкрутілого
підприємства, якому вже не допомагають ніякі заходи уряду,
- в приватні руки. Так от, нічого подібного в Україні ніколи
не було, і це позначено законом
про приватизацію 1992 року",
- говорить експерт Центру аналізу економічної політики Юрій
Гаврилечко.
За словами експерта, почавши
розпродаж державного майна,
Україна зіткнулася з пробле-

3
35,31 грн. місяці

+послуги пошти

мою жебраків і злодіїв. Тобто,
з одного боку убогі українські
громадяни нічого собі не змогли
купити - у них на це банально не
було грошей. До того ж, вони ніколи в житті не були хазяями заводів, магазинів, перукарень та
ін. (у Радянському Союзі приватної власності на засоби виробництва просто не існувало).
Отже, все, що продавалося,
насправді банально кралося
тими громадянами, які на той
момент отримали таку можливість. Це були або представники
криміналітету, або ті, хто належав до тих або інших органів
влади. І в результаті так званої
приватизації (яку народ влучно охрестив "приХватизацією")
держава не отримала нічого,
окрім колосальних збитків.

Продовження на СТОР.2
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“За правду і справедливість”

Ми прагнемо України, де соціальна справедливість
буде наслідком правильної організації суспільного життя

СУСПІЛЬСТВО

НА СТОРІНКАХ НАШОЇ ГАЗЕТИ ВИ, ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ,
НЕ ОДИН РАЗ ЗНАЙОМИЛИСЬ З ПУБЛІКАЦІЯМИ
ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА. ОСНОВНА ДУМКА ЇХ АВТОРА –
ЦЕ ПОБУДОВА ДЕРЖАВИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ , ДЕ СОЦІАЛЬНА
СПРАВЕДЛИВІСТЬ БУДЕ НАСЛІДКОМ ПРАВИЛЬНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ, ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ, ОПОРИ НА МОЖЛИВОСТІ
КРАЇНИ, ДЕ КОЖЕН ЗМОЖЕ ПИШАТИСЯ ТИМ, ЩО ВІН –
ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ.

P.S. до публікації

Олександр Мороз

Якби оцінки своїх публікацій у інтернетівських «форумах»
вважати абсолютними, можна було б впасти у розпач.
Але ж читають написане не лише коментатори. Серед
останніх «боти», «тролі» займають головну (проплачену
або штатну) позицію. Проте їхня отрута теж діє на читача,
на суспільну свідомість. Це прослідковується у відгуках
інших, в яких склалося певне переконання про автора. Не
про публікацію, там заперечити нічому. Але в коментатора
є причини для власної роздратованості. Розділити ті
причини в наших умовах ні з ким, тому настрій виливається
на дисплей під публікацією. І тут не важливо, боровся чи ні
автор публікації (себто, я) з тими, хто забезпечив нинішню
дійсність, як і що робив, чого добивався…

Коментатору не хочеться витрачати час на повернення в недалеку
історію, гляди, інші користувачі ще
зарахують в число прихильників.
Прихильників будь-кого, – це вже
ярлик у роздробленому суспільстві. Тому краще вдаватись до
критики, звинувачень, кимось надуманих штампів. Тут і об’єктивні
натяки (вік, непорозуміння у лівому політичному спектрі), і нісенітниці на зразок створення режиму
Кучми, зрад, особистого збагачення, протягування харківських
газових угод (при їх підписанні я
вже четвертий рік був на пенсії),
і «залежність» від Москви, і проблеми землі, мови, історії… До
крайніх оцінок вдаються ті, що самі
ніколи не наважувались виступити
проти неправди, тим паче, якщо
вона йде від влади. І в тому теж
нічого нового немає. Можна говорити про Робесп’єрів чи Маратів,
демонструючи свій інтелект, але
аналоги в суспільному розвитку не
придатні для повторень. Тим часом наші проблеми прозаїчні, конкретні і персоніфіковані, на жаль.
«На жаль», бо і без того ми знаходимось в процесі складної трансформації, досвіду щодо якої світ
не знав. Окремими можливостями
цієї трансформації користуються
пройдисвіти при владі. А вони ж
туди потрапили не без вашої волі,
шановні колеги з форуму...
Вступати в полеміку з коментаторами можна, але… задля чого?
Можна переконати одного, двох…
хто пише від себе, іноді ховаю-

чись за видуманими іменами. Але
ж насувається біда, спільна для
всіх: для молодих і зрілих, для
однодумців і опонентів, для друзів і недругів, для лівих, правих і…
ніяких. Біда – втрата державності, продаж України зусиллями її
владців. Керованих, маріонеткових (як і більшість опонуючих їм у
політичному середовищі).
В своїх публікаціях я завжди покладаюсь на позицію своїх політичних однодумців, на шляхи досягнення мети, яка тільки одна (!)
може задовольнити потреби кожного українця: суверенна, позаблокова, демократична Україна, у
якій влада підконтрольна громадянам завдяки розвинутій системі самоврядності. Україна, що не
торгує власною землею (виручка
за землю врешті-решт осяде в кишенях злодіїв), де корупції немає
місця і ніхто не ховається від оподаткування в офшорах. Україна, в
якій закон обов’язковий для всіх,
а права людей гарантовані соціальним законодавством, системою охорони здоров’я та освіти.
Україна, де кожен працездатний
має роботу і нормальну оплату праці, усі – гарантії достатку і
впевненості у завтрашньому дні.
Україна, в якій влада і бізнес не
переплітаються, кожен має змогу
вільно розвиватися у вибраному
напрямку, а всі разом – до стану,
при якому головним у суспільних
відносинах є гідність людини, повага до її прав і свобод… Рух до
цієї мети давно пора розпочинати, бо занадто близькою є точка
неповернення.
Ми нікого не кликали і не кличемо назад у Союз, в соціалізм
з його перевагами і вадами. Ми
прагнемо України, де соціальна
справедливість буде наслідком
правильної організації суспільного
життя, європейської моделі управління, опори на можливості нашої
країни, де кожен зможе пишатися
тим, що він – громадянин України.
Незалежно від його походження,
переконань та уподобань.
Вірю, що таку Україну ми збудуємо разом з вами, читачі і коментатори публікацій. Проект і
послідовність дій запропонуємо
в ближчій політичній кампанії. Не
борючись за владу, борючись за
Україну.
За кожного з вас.

УКРАЇНА
НА ПРОДАЖ
ВЛАДА ДОКРАДАЄ ОСТАННІ КРИХІТКИ
Олександр Михайлов

В Україні стартував
новий етап розпродажу
держвласності. Фонд
державного майна оголосив
аукціони по 147 об'єктах так
званої малої приватизації.
Очікується, що до кінця року
буде виставлено на продаж
ще 750 подібних об'єктів,
а експерти вже називають
нинішню кампанію
узаконеним крадійством
колишньої соціалістичної
власності, яка повинна
належати народу.
(Початок на стор. 1)

ПРИВАТИЗАЦІЯ –
ЯК ВИД ВБИВСТВА
ПІДПРИЄМСТВ

На сьогодні доля держвласності в економіці України,
за різними оцінками, складає від 10 до 20%, але й їх хочуть раздерибанити. Хоча для
того, щоб держпідприємства
запрацювали ефективно, там
просто слід навести елементарний порядок і викоренити
корупцію.
До речі, у нас цей показник
вже зараз в 1,5-3 рази нижче,
ніж в середньому по найрозвиненіших країнах "Золотого мільярда". Наприклад, у Франції
державний сектор економіки
складає 33%, в Німеччині та
Великобританії - близько 30%,
і навіть в США - більше 20%.
"Тобто, за показником роздержавлення ми мало не всіх
у світі обігнали. Але ось невдача - оскільки злодії не вміють управляти власністю, ми
єдина з колишніх республік
СРСР, яка має ВВП нижче ніж

в 1990-у році. Мало того, злодії
ніколи і не вчаться управляти
економікою, тому що у них інший склад мислення", - сказав
Гаврилечко.
На його думку, іноземного
покупця українське майно не
дуже цікавить, тому що він-то
якраз і збирається ним управляти.
"А управляти він ним не може
в силу природних причин, які
спираються на постійні зміни
в українському законодавстві,
що передусім стосуються прав
власності та податків. Якщо
ви не можете розрахувати свій
бізнес-план на п'ятирічку, ви,
природно, не зацікавитеся купівлею. Вкладатися в якісь активи України можуть тільки
шахраї та спекулянти, єдиним
завданням яких є як можна дешевше купити якийсь актив,
а потім якнайшвидше його
знищити та перепродати і заробити на цьому грошей. Дуже
швидко, тому що умови можуть
змінитися.
Саме тому черговий етап
приватизації значну частину
цих підприємств просто вб'є.
Бюджет, природно, з цього
нічого не отримає, кількість
робочих місць в результаті
стане менше. І громадяни будуть благополучно витіснені з
ринку праці України на ринки
суміжних країн.
Як завжди, велика частина
наших громадян розповзається в двох напрямах - східному
і західному, тобто Польща і
Росія. Це природний підсумок
того процесу, який на Україні чомусь називається приватизацією, хоча насправді це
розкрадання майна громадян
України, здійснюване за допомогою законодавчих проце-

дур", - зробив висновок Гаврилечко.
В зв'язку з цим доречно нагадати, що за даними Інституту економіки і прогнозування
НАНУ, більше 95% підприємств України, які були приватизовані приватниками за
роки незалежності, не стали
працювати краще, не модернізували виробництво, не
впровадили нових технологій,
не збільшили кількість робочих місць, і в цілому не стали
ефективнішими при нових
власниках.
"За роки незалежності з
України вивели в офшори
близько 90 млрд доларів. Щось
з цих грошей час від часу повертається через офшорні
компанії з українськими власниками. Але ми себе довели до
такого стану, що на американські та європейські інвестиції
ми претендувати не зможемо.
Навіть азіатські гроші, не кажучи вже про російські, сюди
не прийдуть - вони не захищені. Навіть наші олігархи бояться повертати гроші в країну, де
вони живуть; вони побоюються, що в 2019 році знову щось
поміняється, і в них віднімуть
власність.
У 2014 році приватизація
була виконана на 2,7%, в 2016
році - 8,9%. Інвесторів не цікавить українське Сомалі, навіть
наші олігархи бояться вкладати гроші сюди через страх, що
щось переграють", - вважає директор Українського інституту
аналізу і менеджменту політики Руслан Бортник.
До речі, в 2018 році держава
сподівається отримати до бюджету від приватизації 21,3 мільярда гривень. Але все йде до
того, що й ці плани уряду впадуть з оглушливим тріском.
Судіть самі: за перші півроку
Фонд перерахував до бюджету тільки 0,05 мільярда гривень, або 0,2% річного плану.
З січня по червень в приватні
руки вдалося передати тільки два об'єкти, і обидва вони
знаходяться в Тернопільській
області - приміщення гаражів
і незавершене будівництво
40-квартирного житлового будинку.
Тобто про загальний успіх
не може бути й мови.
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Теперь пришла пора поиграть с религией –
одной из самых деликатных и взрывоопасных тем для любого общества?
КОГДА РАК НА ГОРЕ СВИСТНЕТ

Сначала главной "фишкой" действующей власти стала так называемая
"декоммунизация". Мол, стоит лишь
нам сбросить балласт проклятого коммунистического прошлого - и корабль
"Украина", подняв все паруса, на полном
ходу устремится в прекрасное европейское будущее. И что же? Снесли сотни
памятников Ленину, переименовали
тысячи населенных пунктов и улиц, однако лучшей жизни пока не видно. Напротив, все стало только хуже.
Не сложилась и Ассоциация с Евросоюзом. Нам говорили, что это позволит
начать настоящую экспансию украинских товаров в страны ЕС – и мы буквально озолотимся. Но вместо этого
мы нарвались на драконовские квоты,
которые экспортеры покрывают за
считанные недели и месяцы. И хотя Евросоюз действительно стал крупнейшим
торговым партнером Украины (если
считать в %) – но это исключительно за
счет потери значительной части рынков
России и стран СНГ. В натуральном же
выражении, экспорт в ЕС сильно не дотягивает даже до уровня 2013 года, когда
никакой Ассоциации не было. Пока что
Украина наиболее успешно "торгует" с
Европой только трудовыми мигрантами
(в том числе проститутками) - то есть
человеческим ресурсом. На большее не
хватает ни ума, ни фантазии.
Еще одной наживкой стал "безвиз".
Ждали его долго. С грехом пополам получили. Вот только воспользоваться им
по прямому назначению смогли очень
немногие, потому что большинство населения еле сводит концы с концами.
Сейчас уже можно говорить о том, что
"безвиз" лишь облегчил бегство украинских мигрантов из страны, но жизнь
остального народа Украины опять не
улучшилась ни на грош.
Затем долго игрались с темой "Джавелинов". Чудодейственное оружие должно было мгновенно довести войну до
победного конца, а также решить все
проблемы с Крымом. Но после получения этих распиаренных американских
комплексов все затихло, а о массовом
применении чудодейственных "Джавелинов" не слышно. Слышно лишь о все
возрастающем количестве жертв среди украинских военных, а окончание
войны не приблизилось ни на миллиметр.
Теперь пришла пора поиграть с религией — одной из самых деликатных и
взрывоопасных тем для любого общества. По уверениям Петра Порошенко,
как только Киевский патриархат получит Томос и признание (до сих пор УПЦ
КП не признана ни одной православной
церковью мира), то украинцы сразу же
заживут. Как заживут — Порошенко не
уточняет. Но подразумевается, что хорошо, так как это будет очередное "последнее прощай" зловещей Московской
Империи.
Как связан Томос с уровнем жизни населения, политтехнологи и карманные

РЕАЛІЇ

ПУСТЫШКА
для народа

Александр Полуянов

Грустно и удивительно наблюдать, как раз за разом украинцы попадаются
на одну и ту же удочку. Правда, "рыбак" периодически меняет наживки,
но "изюминка" заключается в том, что все они – несъедобные. Речь идет о
том, что Пётр Порошенко регулярно обещает украинцам сладкую, богатую
и достойную жизнь – как только произойдут определённые события. Но
почему-то эти события ни разу не были связаны ни с экономикой, ни с
социальной сферой, ни с развитием отечественного производства.

блогеры Порошенко предпочитают
умалчивать. Наверное, пока ещё не
определились с версией. Но ясно одно:
Порошенко бесстрашно и откровенно
объявил войну канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, к которой принадлежит
большинство верующих украинцев.
Парадокс заключается лишь в том, что
Петр Алексеевич сам делает все возможное, чтобы Киевский патриархат не получил Томос. Почему?
Дело в его публичном заявлении о
том, что вопрос Томоса "выходит за рамки религиозного". То есть становится
вопросом политическим. Он даже пояснил, чтобы его правильно поняли: "Оно
из того же ряда, что укрепление армии,
что защита языка, что борьба за членство в Евросоюзе и НАТО".
Иными словами, президент Украины
беспардонно загоняет в угол Константинопольского Патриарха, который,
оказывается, должен решать именно политическую задачу Украины (на что он
никогда и ни при каких обстоятельствах
не пойдет), но не церковную.
Здесь Порошенко совершил роковую
ошибку — вопрос о Томосе после этой
речи закрыт навсегда. Впрочем, и до неё
аргументы в пользу Томоса об автокефалии были очень зыбкими.
В итоге, Украина, скорее всего, не
получит Томос, потому что Пётр Порошенко сам перевёл вопрос из сферы

религиозной в сферу политическую. Но
Украина вполне может получить религиозную войну — самую страшную и
кровавую войну, которую только можно
представить.
И жизнь народа Украины это никак не
улучшит.

НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ МОРАЛИ
И ЗДРАВОГО СМЫСЛА

В
контексте
вышесказанного
определенный интерес представляет
стартовавшая (по сути) президентская
кампания, а также речь Порошенко в
День Независимости – которая, по сути,
и стала программой действующего гаранта в предстоящей кампании.
Как каждый может судить по
многочисленным билбордам, на все
глобальные, структурные и социальноэкономические вызовы президент отвечает армией, церковью и языком.
То есть, все три составляющие
предвыборной кампании президента
бьют мимо главных целей, которые интересуют население: жить в мире, и если
не в европейском богатстве, то хотя бы
просто достойно. Но, как вы сами понимаете, надежд на это было мало. И Порошенко не обманул надежд.
Он провозгласил "собственный путь"
Украины. Но если кто-то подумал, что
смысл "собственного пути" - это действовать в интересах Украины, а не
выполнять слепо "пожелания" Госде-
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партамента США и МВФ – то это не так.
"Собственный путь" — это путь разрыва
с Российской Империей (прекратила
существование в феврале 1917 года) и
СССР (прекратил существование в декабре 1991 года). С таким же успехом
президент Франции мог бы поставить
своей целью окончательный разрыв с
Римской империей – но что бы ему на
это сказали французы?
Почти полностью выпущена тема
экономики. Прозвучали только тезисы
о том, что ее подорвала Россия, и потому мы рвем с ней связи (в том числе
перестали покупать российский газ)
- чтобы стать более независимыми. На
каких глупцов рассчитаны такие заявления – непонятно. Ведь каждый
знает, что Украина продолжает покупать российский газ, только через
европейских посредников. Она также
покупает российские нефтепродукты,
российский уголь, российские удобрения, запчасти для бронетехники и
многое другое. Только за первое полугодие 2018 года импорт товаров из РФ
увеличился почти на 26% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года и составил 3,7 млрд долларов. Кроме того, на долю РФ пришлось 35% от
общего объема вложений в украинскую
экономику.
А о том, как Порошенко укрепляет
экономическую
независимость
Украины, говорит хотя бы то, что мы
покупаем сало в Польше и Германии,
заказываем в США уголь и тепловозы,
во Франции вертолеты, - и вообще, закупаем массу товаров, которые Украина
способна производить сама.
Тут просматривается только одна
независимость — от здравого смысла.
Вот лишь один небольшой, но очень
показательный пример: Львов, который
во времена "проклятого тоталитаризма" обеспечивал автобусами весь Союз,
недавно закупил б/у трамваи в Германии (что было выдано за большую победу) – да и то оказалось, что их надо
переделывать под львовские остановки.
Социальная сфера тоже не удостоилась никакого внимания президента. Что вообще-то удивительно — это
именно то, что интересует людей. В конце концов, европейский выбор всегда
обосновывался более высоким уровнем
социальных стандартов в ЕС…
Но и здесь доходит до абсурда – недавно украинские СМИ сообщили о том,
что штаб Блока Петра Порошенко начал предвыборную кампанию, руководствуясь как раз "европейским выбором".
При этом штаб откровенно использует
испытанные технологии работы с избирателями. А именно – подкуп. Но
если во времена президентов Виктора
Ющенко и Виктора Януковича партии
и политики раздавали преимущественно продуктовые наборы и гречку, то
сегодня штаб БПП раздает электорату
поношенные шмотки (секонд-хэнд) из
ЕС. В этом и состоит европейский выбор
для простых украинцев?

КОРОТКО

А вы знаете, что…
По материалам
https://biz.censor.net.ua/
Прибыли Ахметова
"ДТЭК Энерго" январь-июнь 2018
года закончило с чистой прибылью
5,4 млрд грн после убытка за
аналогичный период прошлого
года. Показатель EBITDA компании
составил 12,56 млрд грн, что почти
на 30% больше показателя первого полугодия 2017 года.
"Укрпошта" повысит тарифы
Тарифы на пересылку писем

и посылок вырастут с 10 сентября и с 1 января 2019 года. Также
изменится размер комиссии за
денежные переводы.
Дело "рюкзаков Авакова"
Руководитель САП Назар Холодницкий отклонил жалобу Национального антикоррупционного
бюро о незаконности закрытия
уголовного производства против
сына главы МВД Арсена Авакова
Александра и экс-заместителя
министра Сергея Чеботаря. По
данным СМИ, в этот же день стало известно, что Генпрокуратура
закрыла дело в отношении Холодницкого, на основании которого

сотрудники НАБУ осуществляли
его прослушивание.
Газ для населения
Кабинет министров продлил
действие спецобязательств по
продаже природного газа для нужд
населения и теплокоммунэнерго
по сниженной цене до конца сентября. По словам премьер-министра
Владимира Гройсмана, Кабмин
надеется достичь компромисса в
вопросе цены с МВФ, миссия которого прибудет в Киев 6 сентября.
"Укрзализныця" увеличила
прибыль
"Укрзализныця" в январе-ию-

не 2018 года получила 468,36 млн
грн чистой прибыли, что в 3,8 раза
больше, чем за аналогичный период 2017 года.

бывшему юристу экс-президента
Виктора Януковича Андрею Портнову 100% акций телеканала
NewsOne сроком на три года.

"Теплые кредиты" – стоп!
Банки приостановили выдачу
"теплых кредитов" в связи с исчерпанием средств, предусмотренных
данной государственной программой на 2018 год.

Основные положения создания рынка земли
Планируется, что приобретать
земли
сельскохозяйственного назначения смогут исключительно граждане Украины. Также
предусмотрено
установление
предельных размеров земель в
собственности одного лица. При
этом текущим арендаторам гарантируется сохранение земельного
банка в случае смены собственника земли.

Телеканал NewsOne
передали
Отец входящего ранее в
"Оппозиционный блок" народного депутата Евгения Мураева
– Владимир Мураев – передал

№35 (91) • 5 вересня 2018 року

4

“За правду і справедливість”

На думку наших реформаторів хімію, фізику і математику,
справжньому патріотові України знати не обов'язково

ТОЧКА ЗОРУ

ОСВІТА: ЧОМУ
І ЯК НАВЧАЮТЬ
НАШИХ ДІТЕЙ?
Олександр Полуянов

НОВА ШКОЛА

"День знань" 1 вересня завжди
займав і займає в нашому серці
особливе місце - незалежно від
того, в якому році ми розпрощалися
зі школою. Ось і цього року перший
дзвінок пролунав для 450 тисяч
першокласників - і це на 40 тисяч
більше, ніж минулого року. На жаль,
на сьогодні це чи не єдина хороша
новина, що стосується сфери освіти
України. Втім, судіть самі.
"ЗА КРАЩЕ МАЙБУТНЄ
НАШИХ ДІТЕЙ"

У минулому номері ми вже писали
про занепад української освіти - як середньої (шкільного), так і вищої. Про це
сьогодні говорять практично всі адекватні експерти, проте президент Порошенко тут бачить виключно позитивні
перетворення:
"Переконаний, що позитивні перетворення у сфері вітчизняної освіти
відчують і ті, хто вперше переступить
шкільний поріг і вчитиметься по принципах Нової української школи, і ті, хто
продовжуватиме освоювати нові знання або прокладати шлях професійного
становлення в студентській аудиторії",
- сказано у вітальному повідомленні
прес-служби президента до Дня знань.
А трохи раніше (21 серпня, на Всеукраїнській конференції "Нова українська школа") Порошенко заявив: "Я переконаний, що ключ до європейського
майбутнього - це не лише безвіз, це не
лише реформування економіки, правової, політичної системи. Це оновлена і
якісна освіта".
Немає потреб коментувати подібні
"протокольні" висловлювання - зосередимося лише на тих моментах, які
торкаються навчання у ВНЗ. Так вже
співпало, що буквально напередодні
- 31 серпня, дружина президента Марина Порошенко розповіла агентству
"Інтерфакс-Україна" про те, що їх дочки - Олександра і Євгенія, вищу освіту
здобуватимуть в Лондоні. Навчання обійдеться в 678 тисяч гривень в рік.
"Дочки поступили в University of the
Arts in London і University College London
на спеціальності "Анімація" і "Економіка". У цьому рішенні ми їх підтримали.
Ми, як батьки, ними пишаємося", - заявила Марина Порошенко.
До речі, середню освіту дочки Порошенка, як і його молодший син Михайло, також отримували у Великобританії
- в Сoncord College.
Слід сказати, що це повідомлення викликало справжній шквал обурення в
соціальних мережах.
Наприклад, журналіст Світлана Крюкова пише про те, чому діти президента повинні вчитися на батьківщині : "Тому що
президент - це не просто посада. Тому що
сім'я гаранта - це не просто його особисте
життя… Саме тому сини британської корони вчаться у британських ВНЗ. А люди
похилого віку австрійської еліти лікуються в австрійських клініках. Ні вишиванки,
ні паради, ні зворушливі порохоботівські

університет, а в цілому в рейтинг потрапили 27 російських університетів.
"Той факт, що Росія зайняла не лише
три верхні позиції в рейтингу, але ще
шість їх університетів увійшли до десятки кращих ВНЗ, і російські університети
складають більше третини всіх ВНЗ, що
увійшли до рейтингу, є серйозним досягненням", - сказав головний редактор
THE World University Rankings Філ Бейті.
А що ж наші ВНЗ? Найвищий результат - це аж 49-е місце, яке зайняв Київський національний університет ім.
Тараса Шевченка. Крім того, в список
від 50 до 70 місця увійшли ще три українські ВНЗ - Харківський національний
університет, Київський політехнічний
інститут (КПІ), а також Львівський політехнічний університет. Як мовиться,
коментарі зайві…

розмови не розкажуть вам так про любов
до Батьківщини, як смак і вибір. По головних позиціях - де лікуватися , навчатися і
розмножуватися. І він завжди його робить
не на користь України".
З нею солідарний і журналіст Вадим
Фолькер : "Дочки президента Петра Порошенка Олександра і Євгенія поступили в лондонські учбові заклади. Так-так,
у Петра Олексійовича розумні дочки, і
папа їх теж розумний. Він розуміє, що в
країні, якою він керує вже 4 роки, погано і небезпечно жити та навчатися. У
цій країні можна тільки грабувати і відбирати, і те тільки до того моменту, поки
не прийде хтось сильніше тебе. І тому не
можна допускати й думки, що у всьому,
що говорить Петро Олексійович, є хоч
грам правди. Він сам не вірить жодному
своєму слову".
Адвокат Олена Лешенко: "Діти однотурового Президента імені "революції
гідності" вчитимуться в Лондонському
ВНЗ. Так і згадується відразу… "Ми вийшли на майдан за краще майбутнє для
наших дітей". Слава Україні!".
Журналіст Тетяна Висоцька також
обурена: "18-річні дочки Порошенка поїхали вчитися в Лондон. Його молодший
син також там. Влада не вважає Україну

рідною, тут лише крадуть і піаряться. Їх
діти живуть і витрачають награбоване
батьками на заході. А ви, довірливі маленькі українці, продовжуйте обговорювати проблеми в Україні. Їм на ваші
проблеми плювати".

ПУТІН ВИНЕН?

Подібні висловлювання можна приводити дуже довго, але суть гранично
ясна: самі керівники держави вітчизняну освіту не ставлять ні в гріш. Причому, вони ж роблять все можливе для її
подальшої деградації - і досягли в цьому
значних “успіхів”.
Це підтверджує ще одне свіже повідомлення: 31 серпня був опублікований
рейтинг кращих ВНЗ Євразії за версією
Times Higher Education (британське видання, що спеціалізується на питаннях
вищої освіти). Дослідники відзначають
величезний успіх… російської вищої
освіти, яка, як не дивно, не копіює європейський і американський досвід, а
успішно розвиває радянську систему.
Так, на першому місці в цьому рейтингу йде Московський державний університет (МДУ), на другому і третьому
місцях - Московський фізико-технічний інститут і Томський політехнічний

Як відомо, у вересні минулого року
Верховна Рада провела освітню реформу, згідно якої шкільна освіта в країні
повинна тривати 12 років. Отже, з цього
року школярі вчитимуться на рік довше.
Передбачаються три рівні середньої
освіти : початковий - 4 роки, базовий - 5
років, профільний, такий, що складається з професійного і загальноосвітнього - 3 роки.
Окрім усього іншого, міністерство
освіти України під виглядом експерименту пропонує ввести з нового навчального року в 10 –х класах інтегрований курс "Природні науки". Це
означає, що вже цього року у багатьох
школах з учбової програми школярів
старших класів будуть виключені такі
предмети, як біологія, географія, фізика, хімія, економіка та астрономія. За
словами міністра освіти Лілії Гриневич,
об'єднання декількох наук в одну учбову
програму грунтується на міжнародному
досвіді. Навряд чи варто пояснювати,
що після цього вивчення вказаних наук
перетвориться на просту формальність.
Зате особлива увага приділена "глибокому розумінню національної ідентичності", яке культивуватиметься на
уроках історії України. Для цього затверджені відповідні програми для
старшокласників, які готувалися під
контролем Українського інституту національної пам'яті. Таким чином, в
старших класах вчителі та учні боротимуться з похмурою спадщиною радянського періоду, вивчаючи такі теми, як
"Встановлення і затвердження радянського тоталітарного режиму", "Війни
радянської Росії з Українською Народною Республікою", "Радянська окупації
України", "Українська політична еміграція", "Депортація народів" і так далі.
А ось хімію, фізику і математику, на
думку наших реформаторів, справжньому патріотові знати не обов'язково.

В ТЕМУ

А ЩО ДЛЯ НАЙМЕНШИХ?
Неможливо обійти
і тему дошкільної
освіти. Її основна біда
- переповнені дитячі
сади. У кожного десятого
українського малюка
немає навіть теоретичних
шансів потрапити до
дошкільної установи,
а влаштувати дитину
в садок - справжня
проблема для батьків по
всій країні.
У Міністерстві освіти і науки
визнають, що ситуація майже
катастрофічна : в групах, де має
бути до 20 дітей, сьогодні майже по 40 на одного вихователя.

А ще тисячі хлопчиків і дівчаток
просто не потрапляють в ясла.
Електронна черга, покликана
полегшити влаштування в садки, проблеми не вирішує : батьки вимушені записувати в неї
малюків відразу ж після появи їх
на світ. Тоді ще є примарна надія, що через три роки дитина
потрапить в садок.
Через нестачі дитсадків на
Україні намагаються всіляко
спростити процедуру їх створення. Два роки тому набув чинності новий санітарний Регламент для дошкільних установ.
Відповідно до нього, тепер
вважається абсолютно законною діяльність приватних дит-

садків, відкритих в квартирі
або спеціально облаштованих
приміщеннях офісних центрів.
Раніше обов'язковою умовою
для роботи дитячої дошкільної
установи була наявність харчоблоку. Тепер же допускається
кейтерінг - постачання готової
продукції. Також можна скористатися послугами сторонніх
пралень.
Влітку дозволили організовувати денний сон дітей на верандах, за умови, що є розкладні
ліжка, а замість стаціонарних
ліжок можна використати просто матраци.
Також офіційно знята заборона на використання для дітей

двох'ярусних ліжок.
А цього року Мінрегіон України дозволив проектувати вбудовані дитячі садки в житлових
будинках. Все робиться для
того, щоб укластися в терміни,
обкреслені прем'єром, і до 2020
року повністю ліквідовувати
черги в дитсадках.
Схоже, черги дійсно будуть
ліквідовані, але тільки з іншої
причини. Нещодавно Державна
служба статистики шокувала
даними про рівень народжуваності на Україні, який за станом
на кінець квітня був нижчий рівня смертності в 2 рази. Тобто, на
100 померлих доводилося всього 54 новонароджених.
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Звичайно, життя в незалежній Україні не дешевшало ніколи,
і практично всі українські керівники вимушені були вигадувати цьому пояснення

РЕЗОНАНС

ЧИ НАСТАНЕ НОВИЙ ГОЛОДОМОР?
ЗАРАДИ ВАЛЮТИ ВЛАДА ГОТОВА ПРОДАТИ УВЕСЬ УРОЖАЙ ЗА КОРДОН
Олександр Полуянов

В Україні невблаганно
дорожчають продукти
харчування, і надалі
зростання цін тільки
посилюватиметься. Урядовці
пояснюють це "поважними
причинами" - неврожаєм та
збільшенням продовольчого
експорту. Але що це
означатиме для мільйонів
незаможних українців?
ЗРОСТАННЯ ЦІН

Продукти

сало, кг
варена ковбаса , кг
яловичина, кг
свинина , кг
куряча тушка, кг
морква, кг
буряк, кг
картопля, кг
десяток яєць
масло вершкове
(пачка 200 г)
сметана, кг
макарони, кг
молоко, л
рис, кг
чорний хліб
(у перерахунку на 1 кг)
білий хліб
(у перерахунку на 1 кг)
соняшникова олія, л
борошно, кг

Подорожчання,
грн

Продовольчий кошик середньостатистичного українця з
кожним днем стає все дорожче.
Цього не можуть заперечувати ні офіційна статистика, ні
вище керівництво країни. Так і
як тут заперечувати, якщо цінники на ринках і в магазинах
мало не щодня коригуються у
бік підвищення, тоді як зарплати і пенсії топчуться на місці?
Днями Державна служба статистики України повідомила,
що у вересні в країні на третину
подорожчали яйця, а в цілому з
початку року зростання цін торкнулося 80% соціального асортименту (19 найменувань з 23-х).
Рекордсменами стали морква
(137%), яйця - (100%), буряк (70%)
і макарони - (59%). Різко додали
в ціні сало (на 40%), чорний хліб
(37%), молоко (30 %), ковбаса і білий хліб (28%), а також вершкове
масло і рис (27%). Подорожчала
і без того дорога яловичина - на
17%, свинина і сметана - на 16%,
олія соняшникова, борошно і
картопля - на 5%.
За даними Асоціації постачальників торгівельних мереж, якщо
ці відсотки для більшої наочності
перевести в гривні, то результат
за рік виходить наступний:

19,5
19,3
18,0
16,2
3,2
15,1
4,3
0,40
10,1
7,6
7,3
5,8
5,1
5,0
4,5
3,4
1,8
0,50

В той же час, за рік подешевшали ( та й то несуттєво) п'ять
найменувань продуктів : цибуля, гречка, цукор, капуста і
м'який сир.
За словами експертів, усе це
пояснюється тим, що економіч-

на ситуація в Україні характеризується гострим бюджетним
дефіцитом. По суті, в держбюджеті грошей бракує на все - на
пенсії, субсидії, пільги, соціальну сферу та ін. Влада, яка "благополучно" знищила вітчизняну
економіку, тепер вимушена піднімати ціни і тарифи, щоб хоч
якось ліквідовувати бюджетний
дефіцит, - і усе це ускладнюється
послабленням гривні. Адже чим
слабкіша гривня, тим швидше
влада може відзвітувати про виконання прибуткової частини
держбюджету. Те, що на цю гривню простий українець з кожним
днем може купити все менше товарів - нікого не хвилює.
"У нас нерідко внутрішні
ціни на продукти харчування
такі ж, як і в Європі, або навіть
вищі. З усіх чинників, які впливають на ціну, найсерйозніший
- відставання в технологіях. В
Україні обладнання і технології по ефективності в 2 рази
нижчі, ніж сучасні… Що ж до
інших складових собівартості,
то якщо дати багатьом нашим
виробникам волю - вони, навіть при вартості в 2 рази вище
за європейську, все одно заявлятимуть: "У нас зростає собівартість". Потім виявляється,
що вони неефективно ведуть
господарство, там процвітає
крадійство, і при такому розкладі собівартість може рости
до нескінченності", - говорить
гендиректор Української асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко.
За його словами, ситуацію
посилює і те, що 40-60% ринку
продуктів харчування в Україні
є монополізованими, плюс 40%
ринку знаходиться в тіні.

ВСЕ НА ЕКСПОРТ

А в цей час українські аграрні компанії ударними темпами
експортують зерно, не боячись
залишити країну без хліба. Як
переможно повідомила пресслужба Міністерства аграрної
політики, за станом на 30 серпня за рубіж відправлені вже
більше 5 млн тон зернових - і це
тільки початок.
"Якщо не прийняти рішення про заборону на вивезення
продовольчої пшениці другого і
третього класу, то країну чекає
колапс. Тому що продовольчу
пшеницю вивезуть за серпень,
вересень і жовтень, і до листо-

пада Україна залишиться без
хліба. А те, що залишиться,
буде коштувати на 20-30% дорожче за світову ціну", - забив
на сполох засновник одного з
найбільших виробників хліба в
Україні - холдингу "Кулиничі",
Володимир Мисик.
На його думку, рішення слід
приймати терміново, впродовж
двох тижнів, інакше ситуація
на ринку вийде з-під контролю
і ціна на хліб підскочить на 3040%. Він стверджує, що уряд проінформований про цю проблему
і тепер повинний зробити вибір "квоти на експорт або зростання
цін на хліб в передвиборний рік".
Проте в уряді, у тому числі в
Міністерстві аграрної політики
та продовольства плани по введенню квот не підтверджують швидше за все, їх не буде. Більше
того, президент Української зернової асоціації Микола Горбачов
заявив, що про обмеження експорту і мови бути не може - навпаки, експорт зерна буде збільшений. Тим паче, що ситуація
на світовому ринку складається
"сприятлива" - зважаючи на планетарний неврожай, уряди ряду
країн - традиційних постачальників зерна - вирішили обмежити свій експорт, захистити свої
народи від можливої нестачі хліба. Ось, де буде справжнє роздолля для наших експортерів!
При цьому деякі українські експерти - прибічники
ліберальної моделі економіки
- заспокоюють народ тим, що
у зв'язку з неврожаєм зернових,
ціни на хліб виростуть у всьому
світі - так що "не ми одні".
"Ціни на сільськогосподарському ринку фактично спираються на світові ціни. Не може
світова ціна занадто відрізнятися від ціни в Україні. Основна
відмінність - це транспортні
витрати, і не більше того. Якщо
говорити саме про цей ринок
і просторікування із приводу
"введемо - не введемо квоти", то
не завадило б прочитати угоду,
підписану Україною з СОТ. Там
дуже чітко говориться про те,
що квоти в даному випадку заборонені. Так що введення квот
на експорт зерна для України
неможливе", - заявив український економіст, виконавчий
директор Міжнародного фонду
Блейзера Олег Устенко.
За його словами, услід за
зростанням світових цін, не-

минуче виростуть і ціни на хліб
на внутрішньому українському
ринку.
Усе вищесказане торкається
не лише хліба. Повною мірою
це відноситься і до інших позицій українського експорту
- рослинної олії, цукру та ін.
Наприклад, 30 серпня агентство "Інтерфакс-Україна", з
посиланням на Національну
асоціацію виробників цукру
"Укрцукор" повідомило: цього сезону 2018-2019 виробники
мають намір скоротити виробництво цукру на 5,5%, і в той
же час збільшити його експорт
на 13%. Відповідно, на нашому внутрішньому ринку цукру
стане значно менше, а значить
- він стане дорожчий.

ПОВТОРЕННЯ ПРОЙДЕНОГО

Звичайно, життя в незалежній Україні не дешевшало
ніколи, і практично усі українські керівники у минулому
були вимушені пояснювати:
чому в нинішньому році харчування коштує дорожче, ніж
в попередньому. Що вони говорили на виправдання, ми
теж пам'ятаємо: загальносвітові
інфляційні процеси, глобальна
криза, необхідність скорочувати дефіцит бюджету і, нарешті,
вінець пояснень - неврожай.
І нехай ці " відмазки" не викликали ніякого намагання в
них повірити, але, за умовчанням, вони виявлялися складової великої гри, яку в політології прийнято називати
"громадським договором" між
народом і владою.
Проте нинішня влада вже
так далеко зайшла у своїй антинародній політиці, що ніякий
"громадський договір" між нею
і народом став просто неможливий. В уряді це добре розуміють,
тому розмінюватися на реверанси і розмови, спрямовані у
бік населення, не збираються.
Більше того, наші "батьки нації" знахабніли до такої міри, що
вже перестали "фільтрувати ба-
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зар" - тобто, говорять те, чого не
варто було б вимовляти вголос.
Давайте проаналізуємо, як
глава українського уряду Володимир Гройсман пояснює
хронічне зростання цін на продукти. А тим, що "ми стали
країною-експортером, почали
наше продовольство продавати
за кордон і там реалізовувати за
валюту". Дивовижне за цинізмом визнання, яке в сучасній
Україні можна, виявляється,
спокійно озвучувати, не побоюючись яких-небудь звинувачень і докорів, не кажучи вже
про кримінальну відповідальність.
Якщо перекласти цитату
Гройсмана простою людською
мовою, то він сказав наступне:
українська економіка вже зараз
побудована таким чином, що її
головна мета - не задоволення
потреб власного населення, а
отримання валюти. При цьому
не має ніякого значення, що
забезпечуючи продовольством
населення інших країн, власний народ житиме напівголодний. Забираємо у своїх і веземо
за кордон продавати - аби отримати валюту, яку розікраде “еліта”. Вдома виникає дефіцит, і
ціни повзуть вгору - не біда. Типова мафіозно-аграрна колонія,
город для цивілізованого світу.
Адже, що означає зростання
цін на продукти для рядового
українця? Це не лише комплекс хворобливих емоцій побачивши цифри, що збільшилися
в касовому чеку. Це і досить істотна частина суспільства, яка
буде вимушена обмежити свої
витрати на хліб, молоко та інші
життєво важливі продукти.
Звичайно, це ще не голод в його
класичному розумінні, але визначений рух в цьому напрямі.
Тут треба відзначити, що
рух цей не спонтанний. На те,
щоб остаточно встати на шлях
"бананової республіки", Київ
благословив колишній посол
США Джеффри Паейтт, що
вимовив своє знамените побажання, - стати Україні "аграрною наддержавою". А суперечити американському кураторові
в стратегічних речах сьогодні в
Києві ніхто не ризикне. Велено
полоти – будемо полоти !
І тут саме час згадати про голодомор 1932-33 років. Його офіційне тлумачення зводиться до
того, що "злочинний радянський
режим насильно вилучив продовольство у населення, прирікаючи тим самим людей на голодну
смерть". Але звернемо увагу на
інший аспект. А хіба здійснюване в наші дні урядом Гройсмана
добровільно-примусове вилучення продуктів у населення для
подальшої відправки на експорт,
по суті своїй, не той же самий "голодомор", за який сьогоднішня
Україна проклинає діячів 30-х
років минулого століття?!
Єдина різниця в тому, що сьогодні рушницю змінив долар
- але це така незначна відмінність, якою можна і нехтувати.

ДО РЕЧІ
За даними Світового банку, якщо в 2014 році на складну економічну
ситуацію скаржилося 83% українців, то зараз - після всіх "перемог", "підвищень" і "економічного зростання" їх число зросло до 90%. При цьому
основними статтями витрат залишаються комунальні платежі та харчування. Так, 32% опитаних скаржаться, що їм бракує грошей на продукти,
50% відносять себе до бідних, і ще 5% називають себе нужденними.
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Держборг - це гроші, які винен кожен українець: приблизно по 1800 доларів

КАЛЕЙДОСКОП
О ЧЕМ МОЛЧИТ
ТЕЛЕВИЗОР

ЯД В НОГАХ
В УКРАИНЕ
СБЫВАЮТ
ТОКСИЧНУЮ
ОБУВЬ ПОД ВИДОМ
ТАМОЖЕННОГО
КОНФИСКАТА
По всей Украине
открываются магазины
"Конфискат обуви",
которые завлекают
покупателей чрезвычайно
низкими ценами –
от 69 грн за пару.
Неудивительно, что среди
небогатых украинцев эти
магазины приобретают
все большую
популярность, однако не
стоит забывать старую
истину: "Дешевая рыбка –
плохая юшка".
Как показали факты, ничего
общего с конфискованными на
таможне товарами эти магазины не имеют. На самом деле в
них продают китайский неликвидный для европейского рынка
контрафакт.
Уже при входе в магазин ощущается едкий запах формальдегида — самого дешевого материала для обработки обуви.
По словам медиков, он вызывает генетические изменения,
раздражения кожи, глаз и органов дыхания. Формальдегид
обычно применяется для дезинфекции уже ношенной обуви.
"Эта обувь действительно не
имеет ничего общего с таможенным конфискатом, — объясняет руководитель общества
производителей обуви "Укркожобувьпром" Александр Бородыня, — Дело в том, что таких
объемов, которые там продают,
конфискаты на таможне никогда
не изымались". По его словам,
на самом деле в павильонах
продают китайский контрабандный товар.
"Стоимость пары такой обуви
при закупке в Китае — примерно
1 доллар, продают ее в Украине
обычно с 300-400% накруткой",
— уточнил Бородыня.
По словам медиков, всего
одна пара такой обуви может отравить воздух во всей квартире.
"Токсичные материалы часто
встречаются в игрушках, мебели, обуви и одежде низкого
качества. Пары формальдегида
— это бомба с часовым механизмом. Вы можете месяцами
не замечать никаких симптомов,
наслаждаясь утренними пробежками в ядовитых кроссовках.
Только потом не надо удивляться откуда взялся рак", — резюмировал врач-токсиколог Мирослав Семенко.
Как утверждают эксперты,
сама возможность появления
такой обуви в Украине объясняется чудовищной коррупцией на
таможне, а также полной беспомощностью и продажностью
проверяющих органов: здесь
есть шанс продать любой товар
без всяких санитарных проверок и экспертиз.

УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ: ГРОШІ
ЩО ТАКЕ ПРЕМІЯ В 1%?

СКІЛЬКИ І КОМУ
ВИНЕН КОЖЕН
УКРАЇНЕЦЬ

Сума $46 млн, яку буде виплачено як
премію співробітникам "Нафтогазу України"
за перемогу у Стокгольмському арбітражі
над російською компанією "Газпром", –
невелика. Таку думку в ефірі телеканала
ZIK висловив комерційний директор
"Нафтогазу" Юрій Вітренко.
"Ця премія – 1% від
фінансового результату. Я особисто не визначав собі премії, але
я не вважаю, що 1% від
результату, який наша
команда заробила для
країни, яка воює, – це
якийсь "дикий" відсоток. 1% – це із цілих
відсотків найменший.
Я знаю, що, наприклад,
у бізнесі нормальний
стандартний відсоток
премії – це 10% від фінансового результату",
– сказав він.
За словами Вітренка,
із загальної суми премій виплачено менше
ніж половину, "тільки
за той газ, який уже
отримано". Наглядова

рада "Нафтогазу" ухвалила рішення виплатити 41 співробітникові
компанії премії на загальну суму $46 млн за
те, що Стокгольмський
арбітраж задовольнив
позов "Нафтогазу" до
"Газпрому" про недостатні обсяги транзиту.
За
інформацією
ZN.UA, голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв отримав
207 млн грн ($7,9 млн),
а комерційний директор – 158 млн грн ($6
млн). Прем'єр-міністр
України
Володимир
Гройсман заявив, що
стурбований
таким
розміром премій, і написав лист-звернення

Державний борг України на червень 2018
року становив 76,3 млрд доларів. Про це йде
мова в спецпроекті VoxUkraine і LIGA.net.
до наглядової ради
НАК. Йому відповіли,
що не мають наміру
переглядати своє рішення.
18 червня Кабінет Міністрів України заборонив виплати бонусів і
винагород менеджерам
державних компаній.
На початку липня Генеральна прокуратура
України відкрила кримінальне провадження
за фактом виплати премій керівництву НАК
"Нафтогаз України" у
розмірі $46,3 млн. Рахункова палата України також мала намір
перевірити
виплату
премій
менеджерам
"Нафтогазу".

РЕКОРДИ "ТІНЬОВОГО "АЛКОГОЛЮ
Український ринок алкогольної
продукції з кожним роком все
глибше йде в "тінь". За даними
Міжнародного валютного фонду
(МВФ), виробництво незаконного
алкоголю в Україні складає близько
60%, тоді як в інших країнах цей
показник не перевищує 25%.
Згідно із звітом міжнародної компанії PwC, через контрафакт бюджет
України щорічно недоотримує 360
мільйонів євро (близько 12 млрд грн).
При цьому споживання алкоголю
українцями росте, а друк марок акцизного податку - навпаки падає. Так,
якщо в 2017 році було надруковано
близько 4,1 мільярдів, то за перше півріччя 2018 року - всього 1,8 мільярдів.
Вже одне це говорить про масовий відхід ринку в тінь.
"Алкогольна продукція на тіньовому ринку зараз коштує майже в 4
рази дешевше, ніж на легальному. Таким чином, кількість легально проданого спирту падатиме і далі", - говорить аналітик ринку алкогольних
напоїв Ігор Товкач.
Відсутність реального механізму
обліку завдає шкоди не лише бюджету, але і здоров'ю українців. Частенько

З цієї суми приблизно 60% - зовнішні запозичення. Це дорівнює $ 47,2 млрд , що в 2,6 рази
більше поточного рівня валютних запасів країни.
Як зазначається, до $ 47,2 млрд входить $ 9,6
млрд гарантованого державою боргу, а решту прямий борг у вигляді єврооблігацій (близько
$17,5 млрд , враховуючи $ 3 млрд "російських"
облігацій, за якими Україна оголосила дефолт),
а також позик у міжнародних організацій ($ 16,6
млрд , включаючи облігації, розміщені під гарантії США) і іншу заборгованість ($ 3,5 млрд ).
Ще приблизно $ 4,3 млрд - внутрішні запозичення в іноземній валюті (так звані валютні
ОВДП - облігації внутрішньої державної позики).
Борг в національній валюті - близько 625
млрд грн (ОВДП), що становить майже 30% загального державного боргу.
У найближчі півтора роки на Україну чекає
пік виплат за борговими зобов'язаннями: уряд
має повернути майже 10 млрд доларів тільки
валютного боргу.
Держборг - це гроші, які винен кожен українець: приблизно по 1800 доларів

НАША ПОШТА

Планы
Ивана Зачухина
(ИЗ САТИРИЧЕСКОЙ СЕРИИ ПРО ВАНЮ
И МАНЮ ЗАЧУХИНЫХ)
контрафактний товар не відповідає
елементарним стандартам якості, що
веде до руйнування печінки та інших
внутрішніх органів людини.
Варто додати, що тільки за офіційними даними Україна займає 6 місце у
світі за рівнем вживання алкоголю - в
рік середньостатистичний українець
(включаючи людей похилого віку і
немовлят) випиває 13,9 літра чистого
спирту. При цьому критичним порогом, після якого (згідно з критеріями Всесвітньої організації охорони
здоров'я) починається виродження
нації, вважається 8 літрів чистого алкоголю на душу населення в рік.
В той же час, експерти стверджують: якби у вищезгаданій статистиці враховувався "тіньовий" алкоголь
і самогон, то у світовому рейтингу
Україна як мінімум увійшла б до
трійки "призерів".

10 МЛН ГРИВЕНЬ ЗА КІЛОМЕТР
В Україні середній або капітальний ремонт дороги коштує близько
10 мільйонів гривень за кілометр. Про це заявив міністр інфраструктури
Володимир Омелян.
“Кількість відремонтованих кілометрів в цьому році – 4 тисячі. Це величезна кількість. В Україні середній або капітальний ремонт дороги коштує приблизно 10 мільйонів гривень за кілометр. Це рекордно низька сума, в порівнянні з будь-якими сусідніми державами”, – зазначив Омелян.
За його словами, серед країн ЄС найдешевший кілометр будівництва автобану в Болгарії – 3 мільйона євро, в Польщі – від 5 мільйонів євро до 7 мільйонів євро.
Омелян зазначив, що така економія досягається за рахунок дешевої робочої
сили та сировини.

Однажды Зачухин, присев на скамейку,
Читал в популярной газете статейку.
Там некий провидец высокого ранга
Предсказывал судьбы не хуже, чем Ванга.
И вот на вопрос одного украинца,
Когда наш бардак наконец прекратится,
Он дал интригующе странный ответ:
– Сейчас вам не светит божественный свет,
Но скоро звезда ваша ярко взойдёт,
Страна расцветёт и рванётся вперёд.
Такое случится, когда у престола
Особа появится женского пола,
Она одолеет мужчин в поединке,
И будет та женщина яркой блондинкой.
Зачухин взволнованно засуетился,
Шикарнейший план у него появился,
С газетой в руке он помчался к жене:
- Читай! И доверься безропотно мне!
Я думаю, если всерьез постараться,
Той женщиной можешь и ты оказаться.
Жена попыталась унять его пыл:
- Так я ж не блондинка. Неужто забыл?
Иван рассердился: - Ну что за дела!
Покрасишься завтра – и будешь бела.
Жена не сдавалась: - Горячий ты слишком,
Забыл, что недавно рассказывал Мишка?
В политике нынче такие громилы…
У них там укропы и косы, и вилы,
Тягаться с такими – себе навредишь.
Зачухин настаивал: - Ты победишь!
Мы эту статью многократно отксерим,
Везде разошлём, раздадим и расклеем,
Народ у нас верить готов в чудеса,
И ты без труда наберёшь голоса…
Маруся вздохнула, припудрила нос
И краску пошла покупать для волос.
Возможно, история эта – враньё,
И скептики вправе не верить в неё,
Но часто, влекомы обещанным раем,
Себе мы таких вот вождей выбираем.
Андрей Ковтун,
г. Запорожье
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Счастье в доме зависит не только от позитивного настроя хозяина

ДОМАШНІЙ КЛУБ
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

НА ЗАМЕТКУ

КАК ВЫЧИСЛИТЬ ПОДДЕЛЬНЫЙ МЁД
Август – время, когда для
пчеловодов наступает разгар
медовой страды, и они начинают
качать мед, а затем наступает
этап его реализации. Всем нам
необходимо помнить, что мед
– самый легко подделываемый
продукт. Как не ошибиться?
Давайте узнаем четыре «железных»
признака поддельного меда, про
которые рассказали эксперты.
Признак подделки №1. Консистенция:
струйка меда прерывается или стекает с
ложки кусками, может напоминать пасту.
Признак подделки №2. Запах и вкус:
напоминает жженый сахар, имеет привкус
– шоколада, орехов, хвои и т.д., может пениться.
Признак подделки №3. Примеси: малина, шоколад, орехи и пр.
Признак подделки №4. Вес: один литр
весит менее 1,4 кг.
По словам экспертов, сегодня на прилавках можно встретить более 100 наименования меда, причем большая часть таких сортов не существует в природе. Но дельцов
это не останавливает – им по силам изо-

брести еще несколько десятков названий и
выдать свой мед за эксклюзив. Такими маркетинговыми ходами пользуются зачастую
перекупщики.
Отличить натуральный мед от суррогата
можно по вкусу и цвету, правда, сделать
правильный выбор крайне непросто, ведь
в этом вопросе существует немало нюансов, к примеру, «возраст» меда. Со временем продукт может скристаллизоваться,
причем этот процесс у качественного меда
начинается сверху тары, а не снизу, и осуществляется постепенно: если ковырнуть
мед ложкой, тот который сверху закристаллизовался, то внутри он все равно окажется
жидким.
Самый эффективный способ проверить,
качественным ли медом торгует продавец это потребовать у него наличие сертификата на тот или иной сорт. Сертификат и протокол испытаний должен быть на каждый
вид продукта. Если он отсутствует, то это
повод засомневаться в качестве.
Определить самостоятельно качество
меда неопытному глазу все же проблематично, поэтому, советуют пчеловоды,
следует обращаться к проверенным пасечникам или брать с собой за покупками знающего человека.

ОБЕРЕГИ ВАШЕГО ДОМА

ПОДКОВА

Согласно народному
поверью, она приносит
удачу и здоровье. Считается, что удача всегда на
коне, а коню необходима подкова. Она укажет
удаче дорогу к вашему
дому. Правильно разместить подкову очень
важно. При удачном выборе места ее расположения в доме будет счастье
и достаток, а горести и
болезни будут обходить
стороной.
Для активации оберега необходимо познакомить подкову со
всем домом, показать ей
расположение
комнат
и попросить о защите
и благополучии. Не забывайте подкове рассказывать о том, как она
помогает.

ЧЕСНОК

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ
ДЛЯ ДОЛГОЙ ЖИЗНИ

Помимо очевидных для этого совета рекомендаций, есть и неочевидная. Изучив множество результатов
измерений, американские ученые
пришли к выводу, что соотношение объемов талии и бедер — лучший индикатор риска сердечных
заболеваний, чем ИМТ. Лишний
вес на разных участках тела лучше
абдоминального ожирения, когда
килограммы копятся в основном
в области талии. Словом, если это
соотношение выше 0,85 — риск
повышен. Чтобы его снизить, рекомендуют выполнять интервальные
тренировки
вместо
аэробных

оберег, который защитит дом от негативной
энергетики.
Для общей очистки
дома чеснок вешают в
укромном месте под потолком, прося защиты от
дурного глаза и нечисти.
Употребление чеснока в
пищу повышает иммунитет и очищает от негативного воздействия
недоброжелателей.

МЕД

Для тех, кто хочет,
чтобы дом был полной
чашей, следует запастись
медом. Мед является
прекрасным приворотным средством для понравившегося человека.
Угощая его сладким лакомством, хозяйка показывает себя радушной,
а гость запоминает дом
уютным и гостеприимным.
Он служит лакомством для домового. Как
говаривали в народе:
«Мед в доме — достаток в доме». Свежий мед
выливают на красивое
блюдечко с узором, приговаривая ласковые слова домовому: «Отведай
меда, батюшка домовой,
да защити дом наш от невзгод, принеси нам счастье и достаток. И пусть
он будет как мед сладок».

По примете, хранить
в доме яблоки — иметь
вдоволь всего. Своей
свежестью они обеспечат вам хорошее настроение и не позволят
грустить. Положительная энергетика, которой они наливались в
течении лета, проникнет в дом и очистит его
на всех энергетических
уровнях.
Ровное,
наливное
яблоко без червотчин
положите в красивую
посуду, на черенок повяжите бантик из атласной ленточки и произнесите: «Крепко узелок
затягиваю, счастье в дом
приманиваю.
Яблочко наливное на кухне
лежит — порядок и довольствие сохранит».

ИКОНА

Во все времена иконы
для верующих людей
были сильнейшими оберегами и помощниками.
У них просят совета и
защиты, молят о здоровье. Иконы способны
отогнать любое лихо,
покусившееся на ваше
жилище.
Размещать иконы в
доме следует с умом. Почтительное и бережное
отношение к святым ликам несомненно и принесет умиротворение и
покой всем живущим в
доме и очистят его энергетику.
О других оберегах
читайте в следующем
номере

ПОСМІХНИСЬ І ПОДУМАЙ

ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ

1. СЛЕДИ ЗА ВЕСОМ

ЯБЛОКИ

Счастье в доме
зависит не только
от позитивного
настроя хозяина.
Есть вещи, которые
привлекают удачу и
благополучие.

Наиболее вероятной
причиной разлада в доме
является нечисть. Многие сталкивались с тем,
что домашние дела не
ладятся — то посуда из
рук выскользнет, то ссоры, то настроение ухудшается. Для усмирения
нечисти, а также от сглаза и порчи согласно приметам используется чеснок. С его добавлением
можно сделать сильный

Многие задумываются о том,
как жить дольше и сохранять
молодость. Универсального
рецепта, увы, не существует,
но маленькие хитрости могут
«отыграть» немного времени у
природы.
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упражнений. Самый простой вариант — 10-минутная прогулка, когда
на отметке 2, 4, 6 и 8 минут ты изо
всех сил бежишь в течение 20 секунд,
а остальное время спокойно идешь.

2. БОЛЬШЕ СПИ

А главное — правильно. Исследования показали, что каждый
час «социального джетлага» (позднего засыпания и просыпания в
выходные) повышает риск проблем
с сердцем на 11%. Лучшее, что можно сделать, — поставить один будильник и следовать его указаниям.

3. ПЕЙ БОЛЬШЕ ВОДЫ

Она придает энергии и способствует выводу токсинов и сиянию
кожи. Чтобы понять, сколько воды
нужно выпить в день, нужно разделить свой вес в килограммах на 30.

4. РАДУЙСЯ МЕЛОЧАМ

Послушай любимую песню, посмотри закат, попробуй шикарный

шоколадный торт — повседневные
приятные вещи способствуют хорошему настроению и самочувствию.

БІЛ-БОРДИ ТВОГО МІСТА

5. БЕРЕГИ ГЛАЗА

Носи темные очки в солнечную
погоду, отвлекайся от экрана компьютера каждые 20−30 минут, проверяй давление (повышенное давление может в том числе повлиять
на глазной нерв).

6. И УШИ

Потраться на наушники, которые
блокируют внешний шум (если
только ты не ездишь на велосипеде
по проезжей части). Исследования
показали, что если человек вслушивается в два звуковых потока
сразу, острота слуха может снижаться. Проверяй слух и своевременно лечи лор-инфекции.

7. И ЗУБЫ!

Хорошая щетка, зубная нить, ирригатор — полезные вещи для здоровья зубов, но самое главное — их
регулярное применение. Если ты
храпишь, скрипишь зубами или
спишь с открытым ртом — обязательно обратись к специалисту.

Засідання Верховної Ради.
Обговорюється економічна ситуація в Україні.
Парубій:
- Панове! Ситуація в країні критична. Захід кредитів
більше не дає, в бюджеті дірка, грошей ні на що не вистачає. Є три способи виправити ситуацію:
1. Допомога позаземних цивілізацій.
2. Переможемо корупцію й вкладаємо гроші у власну промисловість.
3. Москалі, нарешті, здаються й виплачують нам
контрибуцію за Донбас і Крим.
Ляшко:
- Фантастику одразу відкидаємо. Тому обговорюємо лише одне питання: як зв’язатися з позаземними
скотиняками!
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“За правду і справедливість”

О впадине в Тихом океане, помимо того, что она самая глубокая,
большинству людей ничего не известно

Х-ФАЙЛИ

Загадки планеты Земля:

МАРИАНСКАЯ

ВПАДИНА

них лишены зрения, у других
имеются огромные телескопические глаза, улавливающие
малейшие блики света. Отдельные особи имеют «фонари»
на голове, излучающие разный
цвет. Есть рыбины, в теле которых скапливается светящаяся
жидкость. Когда они чувствуют
опасность, то выплескивают эту
жидкость в сторону неприятеля и прячутся за этим «занавесом света». Внешний вид таких
животных весьма непривычен
к нашему восприятию, может
вызывать омерзение и даже внушать чувство страха. Но очевидно, что не все загадки Марианской впадины еще разгаданы.
В глубинах обитают какие-то
диковинные звери поистине невероятных размеров!

ЯЩЕР ПЫТАЛСЯ
РАЗГРЫЗТЬ БАТИСКАФ
КАК ОРЕХ

Источник: http://paranormal-news.ru/

Отличники в школе твердо усвоили: самая высокая точка
земли — гора Эверест (8848 м), самая глубокая впадина —
Марианская. Однако если про Эверест мы знаем немало
интересных фактов, то о впадине в Тихом океане, помимо того,
что она самая глубокая, большинству людей ничего не известно.
ПЯТЬ ЧАСОВ ВНИЗ,
ТРИ ЧАСА НАВЕРХ

Несмотря на то что океаны к
нам ближе, чем горные вершины и уж тем более отдаленные
планеты Солнечной системы,
люди исследовали всего пять
процентов морского дна, которое до сих пор остается одной
из величайших загадок нашей
планеты. Шириной в среднем
69 км Марианская впадина образовалась несколько миллионов лет назад вследствие сдвигов
тектонических плит и тянется в
форме полумесяца на две с половиной тысячи километров
вдоль Марианских островов. Ее
глубина, согласно последним
исследованиям, составляет 10
994 метра ± 40 метров (для сравнения: экваториальный диаметр
Земли равен 12 756 км), давление
воды у дна достигает 108,6 МПа
— это более чем в 1100 раз больше обычного атмосферного давления! Марианская впадина, которую еще называют четвертым
полюсом Земли, была открыта в
1872 году командой британского
исследовательского судна «Челленджер». Экипаж проводил измерения дна в различных точках
Тихого океана. В районе Марианских островов был произведён
очередной замер, но километрового каната оказалось недоста-

точно, и тогда капитан приказал
добавить к нему ещё два километровых отрезка. Потом еще и
еще... Почти сто лет спустя эхолот другого английского, но под
тем же именем, научного судна
зафиксировал в районе Марианской впадины глубину 10 863
метра. После этого самую глубокую точку океанского дна стали
называть «Бездной Челленджера». В 1957 году уже советские
исследователи установили наличие жизни на глубинах более
7000 метров, опровергнув тем
самым бытовавшее в то время
мнение о невозможности жизни
на глубинах более 6000—7000 метров, а также уточнили данные
англичан, зафиксировав в Марианской впадине глубину в 11 023
метра. Первое погружение человека на дно впадины состоялось
в 1960 году. Его осуществили на
батискафе «Триест» американец
Дон Уолш и швейцарский океанолог Жак Пикар. Спуск в бездну занял у них почти пять часов, а подъём — около трёх часов,
на дне исследователи пробыли
лишь 20 минут. Но и этого времени им хватило для того, чтобы
сделать сенсационное открытие
— в придонной акватории они
обнаружили неизвестных науке
плоских рыб размером до 30 см,
похожих на камбалу.

ЖИЗНЬ В КРОМЕШНОЙ
ТЬМЕ

В ходе дальнейших исследований с помощью беспилотных
глубоководных аппаратов выяснилось, что на дне впадины,
несмотря на ужасающее давление воды, обитают самые
разнообразные виды живых
организмов. Гигантские 10-сантиметровые амебы — ксенофиофоры, которых в обычных, земных условиях можно увидеть
только с помощью микроскопа,
удивительные
двухметровые
черви, не менее огромные морские звёзды, осьминоги-мутанты и, естественно, рыбы.
Последние поражают своим
ужасающим внешним видом.
Их отличительной особенностью является огромная пасть
и множество зубов. Многие раздвигают челюсти так широко,
что даже небольшой хищник
может целиком заглотить животное крупнее себя самого.
Встречаются и вовсе необычные
существа, достигающие двухметрового размера с мягким желеобразным телом, аналогов которым в природе не существует.
Казалось бы, на такой глубине
температура должна быть на
уровне антарктической. Однако
в «Бездне Челленджера» находятся гидротермальные источники, называемые «черными
курильщиками». Они постоянно нагревают воду и тем самым
поддерживают общую температуру во впадине на уровне 1—4
градусов Цельсия. Обитатели
Марианской впадины живут в
кромешной тьме, некоторые из
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Иной раз на берегу, недалеко
от Марианской впадины, люди
находят тела мертвых 40-метровых чудищ. Также в тех местах
были обнаружены гигантские
зубы. Ученые доказали, что они
принадлежат многотонной доисторической акуле-мегалодону,
размах пасти которой достигал
двух метров. Предполагалось,
что эти акулы вымерли около
трех миллионов лет назад, но
найденные зубы гораздо моложе. Так исчезли ли древние монстры на самом деле? В 2003 году в
США были опубликованы очередные сенсационные результаты исследований Марианской
впадины. Ученые погрузили в
самом глубоком месте мирового
океана беспилотную платформу, снабженную прожекторами,
чувствительными видеосистемами и микрофонами. Платформа спускалась на 6 стальных тросах дюймового сечения.
Сначала техника не давала никакой необычной информации.
Но через несколько часов после
погружения на экранах мониторов в свете мощных прожекторов стали мелькать силуэты
странных больших объектов (не
менее 12—16 метров), а микрофоны в это время передавали
на записывающие устройства
резкие звуки — скрежет железа и глухие равномерные удары
по металлу. Когда платформу
подняли (так и не опустив на
дно из-за непонятных помех,
препятствовавших спуску), то
обнаружилось, что мощные
стальные конструкции были
погнуты, а стальные тросы
как будто подпилены. Еще немного — и платформа навсегда
осталась бы «Бездне Челленджера». Ранее нечто подобное
приключилось с немецким аппаратом «Хайфиш». Опустившись на глубину 7 километров,
он вдруг отказался всплывать.
Чтобы выяснить, в чем неполадка, исследователи включили
инфракрасную камеру. То, что
они увидели в последующие
несколько секунд, показалось
им коллективной галлюцинацией: огромный доисторический ящер, вцепившись зубами

в батискаф, пытался разгрызть
его как орех. Опомнившись от
шока, ученые привели в действие так называемую электрическую пушку, и чудовище, пораженное мощным разрядом,
поспешило ретироваться.

КТО ЯВЛЯЕТСЯ
НАСТОЯЩИМ
«ХОЗЯИНОМ» ПЛАНЕТЫ
ЗЕМЛЯ

Но не только фантастические чудовища попадают в
поле зрения глубоководных
камер. Летом 2012 года беспилотный глубоководный аппарат «Титан», спущенный с
нау ч но-исследоват ел ьског о
судна «Рик Месенгер», находился в Марианской впадине
на глубине 10 000 метров. Его
главной целью было проведение видеосъемки и фотографирование различных подводных объектов. Вдруг камеры
зафиксировали странный множественный блеск материала,
очень похожего на металл. А
затем в нескольких десятках
метрах от аппарата в свете прожектора засветились несколько крупных объектов. Приблизившись к этим объектам
на максимально допустимое
расстояние, «Титан» выдал на
мониторы ученых, находящихся на «Рике Месенгере» очень
необычную картинку. На площадке примерно в квадратный
километр находились около
50 крупных цилиндрических
предметов, очень похожих на...
летающие тарелки! Через несколько минут после зафиксированного «аэродрома НЛО»
«Титан» перестал выходить на
связь и так и не всплыл на поверхность. Существует масса
общеизвестных фактов, которые если и не подтверждают
возможности существования
в морских глубинах разумных
существ, то, во всяком случае,
вполне объясняют, почему современная наука до сих пор ничего не знает о них. Во-первых,
родная для человека среда обитания — земная твердь — занимает лишь немногим более
четверти поверхности суши.
Так что нашу планету вполне
можно было бы назвать планетой Океан, нежели Земля.
Во-вторых, как всем известно, жизнь зародилась в воде,
поэтому морской разум (если
он существует) старше человеческого примерно на полтора
миллиона лет. Именно поэтому, по мнению некоторых специалистов, на дне Марианской
впадины благодаря наличию
активных
гидротермальных
источников могут существовать не только целые колонии
доисторических животных, сохранившихся до наших дней,
но и неведомая землянам подводная цивилизация разумных
существ! «Четвертый полюс»
Земли, на взгляд ученых, — самое подходящее место для их
обитания. И в очередной раз
встает вопрос: единственным
ли «хозяином» планеты Земля
является человек?
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