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В ДОЛГАХ, КАК В ШЕЛКАХ
КРЕДИТЫ МВФ: ПОМОЩЬ ИЛИ КАБАЛА ДЛЯ УКРАИНЦЕВ?

Как любит говорить
неуважаемый нами олигарх
Коломойский: "Жизнь – это
супермаркет: бери все, что
хочешь, но помни, что впереди
касса". Судя по всему, власти
независимой Украины хорошо
усвоили только первую часть
этой истины: на протяжении
многих лет они от имени
народа бездумно брали
кредиты у Запада и МВФ – и
вот теперь настал момент,
когда мы подошли к кассе.
Разница лишь в том, что
расплачиваться они будут не
из собственного кармана, а
нашими последними штанами.
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ГОЛОВНА НАРОДНА ПРОБЛЕМА
Олексій Градов

Бідність, зростання цін і зниження купівельної спроможності
населення - усі ці " радощі життя" , як і раніше залишаються,
найбільш хворобливими проблемами України. Не секрет,
що саме бідність є причиною масової втечі українців за
кордон, а також головним гальмом для розвитку національної
економіки. У зв'язку з цим експерти і політики продовжують
обговорювати причини, які загнали десятки мільйонів
українців в принизливу і безпросвітну убогість.
БІДНІСТЬ СТРАШНІША
ЗА ВІЙНУ?

За рівнем життя Україна
залишається однією з найбідніших країн світу : через зростання цін і тарифів українці
вимушені економити майже
на всьому. Навіть за офіційними даними Рахункової палати,
кількість бідняків серед українського населення збільшилася до 27% (у 2014 році було 15%).
Правда, незалежні експерти
приводять сумнішу статистику.

Так, глава Асоціації постачальників торгових мереж
Олексій Дорошенко, посилаючись на статистику Євросоюзу,
замітив: 70% українського населення живе бідно, з яких 30%
- за межею бідності, а 40% - на
межі бідності. Зростання доходів спостерігається тільки у
близько 10% українців.
При цьому експерт з соціальних питань Андрій Павловський підрахував, що структура витрат середньої української

сім'ї така: 50% доходу витрачається на харчування, 30-35%
- на комунальні послуги, а залишок - на освіту дітей і духовні
потреби.
Ці дані повністю збігаються з
результатами Інституту соціології : за їх опитуваннями, в середньому тільки на харчування
і оплату житлово-комунальних
послуг ( в опалювальний сезон)
українські сім'ї витрачають 84%
свого сукупного доходу. При
цьому майже дві третини (65%)
українських сімей вимушені
витрачати на задоволення цих
первинних потреб від 75% до
100% свого місячного сукупного доходу. Також відзначається, що серйозніше за інших від
економічних проблем страждають багатодітні сім'ї, пенсіонери та сільське населення.
Так чи інакше, але в основної
маси населення України рівень
життя за останні роки істотно

знизився. Соціологічні опитування показують, що більшість українців живуть тепер
в умовах хронічної малозабезпеченості, витрачаючи велику
частину своїх коштів на найпримітивніше і невибагливіше
поточне споживання.
Непрямою ознакою масової
бідності є переважання в суспільстві страхів погіршення
економічного стану над іншими страхами. Наприклад, коли
українців запитали, чого вони
сьогодні бояться найбільше, то
максимальну кількість голосів отримали такі відповіді, як
"зростання цін" (77%), "невиплата зарплат, пенсій" (63%) і
"безробіття" (61%). Тоді як "нападу зовнішнього ворога", бояться лише 38% опитаних.
"Навіть сьогоднішня середня
заробітна плата в Україні - це
75% зарплати 2013 року в доларовому еквіваленті. А сьогод-

нішні пенсії в тому ж доларовому еквіваленті в порівнянні
з 2013-м роком впали на 50%.
Ще, наприклад, в 2016-му році
українська пенсія в перерахунку на долари була найнижча за
всю історію України. Особливо
пригнічує, що середня зарплата
зразка 1991 року була в чотири
рази менше, ніж в США. А середня з/п зразка 2017 року - вже
в 25 разів менше, ніж в Америці", - підрахував директор
Українського інституту аналізу
і менеджменту політики Руслан
Бортник.
Він додав: незважаючи на всі
заяви влади про підвищення
зарплат і пенсій, між Україною
і країнами Заходу утворилася прірва в легальних доходах
громадян, і здолати цю прірву
практично неможливо.
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“За правду і справедливість”

За рівнем життя Україна залишається однією з найбідніших країн світу

ТОЧКА ЗОРУ

ГОЛОВНА НАРОДНА ПРОБЛЕМА
Олексій Градов

Бідність, зростання цін і зниження
купівельної спроможності
населення - усі ці " радощі життя" ,
як і раніше залишаються, найбільш
хворобливими проблемами України.
Не секрет, що саме бідність є
причиною масової втечі українців
за кордон, а також головним
гальмом для розвитку національної
економіки. У зв'язку з цим експерти і
політики продовжують обговорювати
причини, які загнали десятки
мільйонів українців в принизливу і
безпросвітну убогість.
(Початок на стор. 1)

При цьому український уряд не втомлюється повторювати, що в результаті
їх реформ життя українців покращало.
І дійсно, для деяких жителів України
життя за останні роки стало солодшим.
Наприклад, заробітна плата чиновників за останні пару років зросла в рази
і складає десятки (а іноді й сотні) тисяч
гривень. А багатства, опубліковані багатьма депутатами в е-деклараціях, можуть викликати шок і заздрість навіть
у їх колег і бізнесменів з найбагатіших
країн. Тобто, матеріальне становище
деяких українців різко зросло та продовжує зростати. Але це стосується дуже
незначного числа "обраних".

ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ

Причини зубожіння населення цілком
зрозумілі. По-перше, за період з початку
2014 року гривня втратила більш ніж дві
третини своєї вартості. По-друге, навіть
якщо базуватися тільки на даних українського Держстату, вартість споживчого
кошику виросла більш ніж в 2 рази.
Фактично, ту кількість товару, яку
можна було купити на початку 2014 року
за 100 гривень, на початку 2018 року доводилося купувати вже за 250 гривень.
Ще однією причиною масової бідності є відміна державного регулювання

цін. Про це повідомив директор української Асоціації постачальників торгових
мереж Олексій Дорошенко.
Аналітик нагадав, що в 2016 році уряд
вирішив уперше в історії України відмінити державне регулювання цін на соціальні продукти харчування. Через це
рівень життя людей істотно знизився.
За словами Дорошенка, дерегуляцію
проштовхували найбільші українські
виробники, які були зацікавлені в завищенні вартості своєї продукції та отриманні додаткового прибутку, - за рахунок
зубожіння людей. Раніше за ці діяння їх
могли оштрафувати. Наприклад, Антимонопольний комітет міг накласти на такого порушника штраф в розмірі до 10%
від усього обороту компанії.
І ось з 1 липня 2017 року в Україні за рішенням уряду припинило діяти державне
регулювання цін на продовольчі товари.
Цей зловісний експеримент над людьми закінчився тим, що в країні у черговий раз впали соціальні стандарти - і це
дуже наочно демонструє різке зниження
купівельної спроможності.
"Наша Асоціація постійно робить заміри, скільки українці можуть купити на
"зростаючу" середню заробітну плату (яка
нерідко є гордістю прем'єра і Кабміну).
Тому що про пенсію і соціальні виплати краще взагалі мовчати - на них майже

нічого неможливо купити. По 70-ти відсотках продуктів харчування купівельна
спроможність громадян з початку року
впала. Хіба що, з початку 2019 року ми
з вами можемо купити на одну пляшку
горілки більше. Але, напевно, лише для
того, щоб забути про всі наші проблеми", саркастично відмітив Дорошенко.

ВЖЕ НЕ ПІДКУПЛЯЮТЬ ПРОСТО ДУРЯТЬ

Експерти відмічають: бідність населення вже багато разів могла викликати соціальні бунти і катаклізми, коли
б не одна обставина: українці масово
виїжджають з країни. Висловлюючись
по-науковому, вони через "міграційні
шлюзи" виводять свої проблеми за межі
країни, і таким чином знижують градус
соціальної напруги. Але все може дуже
швидко змінитися.
"Коли бідність накопичується, потрібно бути готовим до того, що соціальні ризики багаторазово збільшуються,
і можливі соціальні потрясіння. І я б
припустив, що в Україні при такому поганому розкладі немає соціального потрясіння, тому що протест каналізується через трудову міграцію. Якби не було
мільйонів людей, які виїхали з країни,
то протестні настрої могли б бути більші - їх потрібно було б помножити на

більшу кількість людей. І це означає, що
одному Богу відомо, коли ситуація може
вибухнути", - пояснив ситуацію виконавчий директор Міжнародного фонду
Блейзера Олег Устенко.
Нинішній момент характеризується початком грандіозного політичного
шоу - спочатку президентськими, а потім і парламентськими виборами. Проте
експерти відмічають, що передвиборна
боротьба українських політиків за електорат стає все більш цинічною: якщо
раніше підкуповували хоча б гречкою
і продуктовими наборами, то тепер лише порожніми обіцянками.
"Якщо раніше нас намагалися чимось
підкупити і задобрити - під вибори поступово підвищували пенсії та зарплати, - то зараз навіть і цього не спостерігається. Уряд відійшов від тактики
підкупу виборця в хорошому розумінні
цього слова. Він перейшов до практики
обману - нас намагаються дурити темами: ЄС, НАТО, аби лише не говорити
про корупцію і соціальні стандарти", констатує Руслан Бортник.
Це і зрозуміло: коли немає грошей, потрібно відразу говорити про любов.
"Сьогодні гостро стоїть питання чергового підвищення комунальних тарифів, що ще більше погіршить матеріальне
становище мільйонів українських сімей,
поставивши більшість з них на межу виживання. Але це мало хвилює наші "еліти". Вони з піною у роті обговорюють
питання мови і угорських паспортів в
Закарпатті, оголошують репресії проти
неугодних телеканалів, чекають надання томоса, приймають вітання "Слава
Україні!", перейменовують вулиці. Створюється враження, що вони живуть в
якійсь паралельній реальності, яка жодним чином не перетинається з нашою. І
цими питаннями збанкрутіла влада хоче
добитися підтримки обдурених та дезорієнтованих виборців, по їхньому - електорату, тому що їм більше нічого запропонувати людям", - резюмував Василь
Цушко, заступник Голови Соціалістичної
партії Олександра Мороза.

ПАРТІЯ

Cоціалістична партія Олександра Мороза:
“Як організована влада, так люди і живуть”
Чи зможе нинішня влада
служити на благо народу, а
не в особистих інтересах?
Для цього, потрібно,
щоб вона була народу
підконтрольна. Сьогодні
народ може певним
чином контролювати
діяльність місцевих
виборних органів. Але вони
позбавлені спроможності
ефективно займатися
проблемами людей. Тому
контроль з їхнього боку
безпредметний, себто
нічого не вартий.
Реальна влада здійснюється
призначенцями, що знаходяться в системі адміністрації. А вони

народом не обираються, йому не
підзвітні, отже, чужі для народу.
Тим самим перекреслюється норма Конституції про те, що народ
є джерелом влади. В Україні це
слабке джерельце потрібне лише
на короткий період – для виборів.
Вся логіка нашої діяльності щодо
системи влади зводиться до того,
щоб реальну владу мали виборні
структури, відібравши її у тих, хто
владу привласнив (можна сказати:
узурпував). Ліквідація «вертикалі
влади» конче необхідна. Ради, їхні
виконкоми повинні здійснювати
реальну владу, для чого слід (після
внесення змін в деякі статті Конституції) змінити законодавство,
зокрема, про бюджетну і податкову системи.
Йдеться про європейську модель управління, де ключовою ланкою і є самоврядність. В таких умовах і громадяни відчувають свою
відповідальність за дії влади, бо від
неї залежить як вони живуть. Тому

під час виборів там «не ходить»
гречка, немає кумівства, погроз
«начальства», переписування протоколів. Немає і розкрадання бюджету, хабарництва, будівництва
«хаток» та інших наслідків корупції.
Влада на виду у людей, діє прозоро, при потребі радиться з ними
через опитування, референдуми,
звітує про свою діяльність. І серед
людей немає «моя хата скраю».
Такої зміни системи влади ми
і добиваємось. В тім суть справжньої децентралізації, а не в розмовах про нібито передачу влади
«вниз». Не треба щось «передавати», треба ліквідувати «вертикаль»
(за яку чіплялись усі президенти) і
створити умови, щоб владу мав народ. Не даровану, бо влада – його
право!
Якщо не змінити систему влади,
в країні залишиться все так, як є
нині, з прискореним просуванням
до катастрофи, до втрати державності.

Яким чином скоротити відстань
між багатіями та бідними? Чи це
взагалі можливо та при яких умовах? Питання дуже широке. Відповідь на нього – вся програмна заява партії.
Ми вважаємо недопустимим
те, що є в нашій країні: купка «достойників» жирує, а переважна
більшість населення злидарює. Є
показник, що оцінює рівень справедливості в країні. Якщо статки
10% найбагатших в країні в 6-10
разів більші, ніж статки 10% найбідніших, то така країна благополучна, стабільна. Приклад Швеції,
Данії, Австрії та інших показує, що
це справді так. А в Україні згадане
співвідношення найгірше в Європі,
– більше, ніж 50 (!). Причому, таке
розшарування виникло за короткий період – приблизно за двадцять років, що тим більше свідчить
про несправедливість, про неправильно організоване життя в країні, неправильну систему влади.

Досвід показує: як організована
влада, так люди і живуть.
ТОМУ НАШІ ЦІЛІ:
◆ змінити систему влади, перемістити її туди, де живуть і працюють громадяни, під їхній постійний контроль;
◆ всю повноту влади – органам
місцевого самоврядування, переглянувши бюджетне і податкове законодавство, створивши
умови, щоб в населених пунктах,
районах і областях керували обрані, а не призначені;
◆ розмежувати бізнес і владу, чого
вимагає і Конституція;
◆ ввести майнову (а не політичну)
люстрацію;
◆ запровадити диференційоване
оподаткування (більший дохід =
більший податок).
Ці та інші заходи будуть ефективні для відновлення і розвитку
економіки країни, стимулювання
власного виробництва.
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На сегодняшний день сумма государственного долга Украины превысила
76 миллиардов долларов - почти 80% от объема ВВП

В ДОЛГАХ,
КАК В ШЕЛКАХ

КРЕДИТЫ МВФ: ПОМОЩЬ ИЛИ КАБАЛА ДЛЯ УКРАИНЦЕВ?

“За правду і справедливість”

РЕАЛІЇ
Отдельно скажем об угле
и стали. Можно сказать, что
Украина полностью потеряла
главного производителя самых
доходных видов продукции, а
значит, и налогов, — Донбасс.
Еще несколько лет назад одна
только Донецкая область давала Украине до 24% общенационального ВВП. Один только
Мариуполь с его двумя гигантами металлургии, тяжелого
машиностроения и международным морским портом давал
Украине 10% всей валютной
выручки. Эта схема основывалась на технологической цепочке "уголь-кокс-металл". Теперь
она порвана.
Страна, которая ничего не
производит, вынуждена все
больше и больше занимать. А
поскольку у нас объявлен курс
на евроатлантическое сотрудничество – то занимать у Запада и МВФ. Однако неожиданно
выяснилось, что там живут и
работают вовсе не бескорыстные филантропы - Запад ведет
себя предельно жестко, обставляя свои финансовые вливания

В мире нет ни одной
страны, которая
бы, благодаря
сотрудничеству с
МВФ, вышла на путь
экономического
развития. Наоборот,
все заканчивалось
дефолтом…
Александр Полуянов

Как любит говорить неуважаемый нами олигарх
Коломойский: "Жизнь – это супермаркет: бери все, что
хочешь, но помни, что впереди касса". Судя по всему, власти
независимой Украины хорошо усвоили только первую часть
этой истины: на протяжении многих лет они от имени народа
бездумно брали кредиты у Запада и МВФ – и вот теперь
настал момент, когда мы подошли к кассе. Разница лишь
в том, что расплачиваться они будут не из собственного
кармана, а нашими последними штанами.
ЗАНИМАЮТ ПРАВИТЕЛИ,
ОТДАЕМ МЫ

На днях премьер-министр
Украины Владимир Гройсман,
готовя население страны к очередному повышению цен на газ,
опять "порадовал" народ достижениями нынешней власти:
"У нас бюджет следующего года будет составлять один
триллион двести миллиардов
гривен и из этой суммы нам
нужно отдать 427 млрд гривен,
то есть третью часть бюджета",
— озвучил шокирующие данные Гройсман.
Мы же добавим, что на сегодняшний день сумма государственного долга Украины
превысила 76 миллиардов долларов. Это почти 80% от объема
внутреннего валового продукта (ВВП), и данный показатель
является рекордным в Европе.
Невольно вспоминается, как
при президентах Ющенко и
Януковиче только ленивый не
пинал правительство за 40%
государственного долга. Сейчас, при правительстве "европейских реформаторов" – 80%.
Если говорить более доступным языком, то это значит,
что на данный момент каждый украинец, от младенца до
дряхлого старика, должен кре-

диторам по 1800 долларов, или
более чем по 50 тысяч гривен по
нынешнему курсу (при условии,
что нас – 42 миллиона). Если же
брать только трудоспособное
население, без учета Крыма и
неподконтрольных территорий
Донбасса – то по 5 тысяч долларов (около 180 тысяч гривен).
Мировая практика показывает, что в большинстве случаев уже при 60% наступает состояние дефолта национальной
экономики - нетрудно представить, что может произойти
с нашей страной в самые ближайшие годы. Слово "дефолт"
становится определяющим для
любого, кто говорит об украинских экономических реалиях.
Правда, следует признать:
история суверенных экономик
знает и более высокие цифры
долга по отношению к ВВП.
Например, государственный
долг США составляет 108%, а
Японии - и вовсе 236% от ВВП.
Но обе страны имеют немыслимо развитое по сравнению
с Украиной реальное производство товаров и услуг, и положительное сальдо в торговле
с большинством стран современного мира. А США является
еще и держателем банка основной валюты мира — доллара.

МВФ - РАЗРУШИТЕЛЬ

А что же с производством в
Украине? Когда-то нам досталась вторая экономика бывшего СССР и одна из ведущих
экономик Европы. Вольно или
невольно – но по факту с тех
пор все правительства, а особенно нынешняя власть, делали все возможное для того,
чтобы это наследие угробить
и похоронить. Не углубляясь
в цифры, заметим только, что
некоторые из отраслей промышленности исчезли практически полностью. Украина
потеряла авиапром, судостроение, и железнодорожные перевозки. Транспортная ось
Евразии, которую собирались
в свое время делать из Украины, обернулась сотнями тысяч разбитых дорог и убитым
производством грузовиков и
легковых автомобилей. Самое
большое в мире Черноморское
пароходство давно ушло в частные руки за рубеж или на металлолом, мы лишились квот
на вылов рыбы. Украинская
экономика к началу третьего
десятилетия
независимости
лишилась почти всей электротехнической и химической
промышленности, практически вся оставшаяся индустрия
давно "дышит на ладан".

в украинскую экономику все
большими и большими процентами и неприемлемыми условиями осуществления социальной политики.
Фактически, мы сейчас имеем возможность наблюдать:
как, используя свои финансовые инструменты, Запад формирует удобное и полностью
зависимое от себя государство.
В этих отношениях нет никакой демократии, которой так
бахвалятся в США. Мнение
украинцев вовсе не учитывается. Скорее, подавляется.
"В 1991 году Украина была
технологически более развита, чем тогдашняя Германия.
По космосу и вооружению мы
соперничали с США. Но кому
нужен был такой конкурент
на рынке? И вот "советами",
требованиями, откровенными
угрозами и санкциями в 1990х добились послушания нашей
власти, и дальше мы увидели,
к чему это привело… В мире
нет ни одной страны, которая
бы, благодаря сотрудничеству
с МВФ, вышла на путь экономического развития. Наоборот,
все заканчивалось дефолтом…
Требования
Международного валютного фонда ведут
Украину к состоянию Сомали
— неуправляемому или слабо-

ДЛЯ СПРАВКИ
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение
Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен
первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый – итого получилось 8,7 млрд. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до
конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен.
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управляемому, нищему полубандитскому анклаву. Условия
МВФ сказываются на образовательном уровне, направлены
на деиндустриализацию и депопуляцию страны", — охарактеризовал эту "помощь" экономический эксперт Всеволод
Степанюк.

ДОЛГИ КАК ФАКТОР
ОБНИЩАНИЯ НАРОДА

Чем же чреват дальнейший
рост государственного долга
для граждан Украины, которая с каждым годом платит все
больше и больше по долгам?
Тот самый налогоплательщик,
который уже задолжал западному банкиру 5000 "зеленых",
получил стремительный рост
тарифов на жилищно-коммунальные услуги и цен на товары
первой необходимости. И все
это "органично" дополняется
сокращением реальных доходов, уменьшением пенсионных
и других социальных выплат.
Но и это не самое страшное.
Рано или поздно кредиторы
потребуют для более полного
и эффективного контроля за
энергетическими и природными ресурсами, передать их
в управление американским и
европейским компаниям.
Более того, очень скоро наступит момент, когда в уплату
долга, проценты по которому
будут расти вместе со штрафными санкциями за несвоевременную и неполную выплату,
пойдет главное украинское богатство — земля.
Со своей стороны, Кабинет
Министров попытается все самые непопулярные социальные
параметры, заложенные в требованиях кредиторов, максимально задвинуть на апрель 2019 года
– когда пройдут президентские
выборы. Например, сейчас тарифы на газ повышаются до 23%, а
весной — еще на 47%.
По такой же схеме может
пройти отмена моратория на
продажу сельскохозяйственных земель (открытие рынка
земли) — другое ключевое требование Международного валютного фонда.
О том, что это не пустые страшилки, а вполне рабочая схема,
говорит не только недавняя отмена президентом эмбарго на
вывоз леса-кругляка в страны
ЕС – всего за 1 млрд евро займа.
Об этом говорит и опыт "новых
европейцев" вроде Румынии
или Болгарии. У последней,
как известно, из-за астрономических долгов перед Западом не
осталось ни одного квадратного метра земли, принадлежащей государству. Последние
семь-восемь лет в Болгарии
кипят немыслимые страсти
по долгам, сделанными подконтрольными правителями
страны. Оплачивают их простые обыватели - людоедскими
платежами за коммунальные
услуги.
Ни к чему иному, кроме распада страны и утраты государственности такой сценарий
развития событий привести
не может. А чем это грозит для
задолжавшей и обескровленной Украины, можно судить
по печальному опыту развала
Советского Союза, который сопровождался жестокими межнациональными конфликтами
и социальными катастрофами.
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“За правду і справедливість”

РЕЗОНАНС

ГАНЬБА!

МАЙДАНУ НЕ БУДЕ
МІТИНГ ГОЛОДНИХ УЧИТЕЛІВ
І ВЧЕНИХ ПІД РАДОЮ ГРУБО
РОЗІГНАЛИ
Олександр Градов

У попередньому номері ми вже писали про
те, що уряд навіть не збирається хоч якось
покращувати добробут українських учителів в проекті державного бюджету на 2019 рік на
підвищення зарплат педагогічним працівникам
фінансування не закладене. Минулого тижня ця
тема отримала несподіваний розвиток.

Після чергового засідання українського уряду міністр освіти Лілія Гриневич визнала, що влада не
може виконати раніше взяті на себе зобов'язання по
відношенню до учителів:
"Законом про освіту передбачений поступовий перехід до зарплати в 11 тисяч гривень. Спочатку від
4-х прожиткових мінімумів…, а далі - три мінімальні
зарплати. Для того, щоб це можна було реалізувати,
потрібно ще 110 млрд гривень. Це значна частина
бюджету української освіти в цілому. Зрозуміло, що
таких додаткових ресурсів у бюджеті на 2019 рік немає", - заявила Гриневич 3 жовтня.
Вона також нагадала, що в 2017 році зарплата учителів вже була збільшена на 50% і складає тепер в середньому 7,4 тис. гривень. Хоча молоді педагоги отримують 4,5 тис. гривень, уточнила голова відомства.
При цьому, на відміну від освіти, влада не збирається економити на чиновниках і силових структурах. На думку експертів, це говорить про подальше
перетворення України на антинародну, чисто поліцейську державу.
Наочною ілюстрацією останнього твердження
стали події (до речі, практично "не помічені" нашими ЗМІ), що сталися буквально напередодні Дня
учителя (4 жовтня) у стін Верховної Ради. Українська
поліція відтіснила учасників протесту - учителів та
вчених, які хотіли провести акцію проти жебрацьких умов праці.
За словами учасників протесту, вченим Національної Академії наук навіть не дали пройти на площу перед Радою, виставивши декілька рядів поліцейського оточення.
"Прохід закритий. Тут проводяться тільки державні заходи", - байдуже пояснювали обуреним людям
поліцейські.
Тих, хто все ж спробував прорватися, поліція
спецпризначення тіснила, не роблячи відмінностей
навіть для сивоволосих професорів і академіків.
"Поліцейські, які штовхають літніх професорів, красномовна ілюстрація не лише до реформи науки
і освіти, але і до реформи правоохоронної системи",
- написала про цю ганьбу одна з учасниць акції, соціолог Віталіна Буткалюк на своїй сторінці в соціальній мережі.
Жінка пояснила вимоги, з якими вчені вийшли на
вулицю : це забезпечення роботи наукових установ в
режимі повної зайнятості для вчених Національної
Академії наук, а для учителів - виплата зарплат і надбавок в повному обсязі.
"Зараз надбавки не виплачуються, а без них - зарплата мізерна", - пише вона.
При усій нашій підтримці учителів і вчених, всетаки слід озвучити і альтернативну думку - тим паче,
що в ній немало гіркої правди. Так, львівська вчителька Ольга Затульска, яку в 2016 році її ж колеги
піддали публічному цькуванню і прогнали через так
званий "коридор ганьби" за відкритий заклик припинити війну і знайти компроміс з Донбасом, вважає: тим, хто вийшов на акцію в Києві слід нарікати
самим на себе.
"Як можна бути чимось невдоволеним в країні, де
перемогла гідність? Вважаю, що вчителі, викладачі
ВУЗів, наукові співробітники, як основа майдану,
повинні в повній мірі відчути на собі його плоди, до
кінця життя розсьорбувати те, що створили з країною", - коментує Загульска.
А відомий адвокат з Житомира Андрій Гожий висловився ще різкіше: "Наші вчителі масово голосували за БПП і Порошенка, бігають у вишиванках на
всі тусовки і кричать - дякую . Не жаль!".
Напевно, всім нам варто згадати відому мудрість
про те, що причиною всіх наших бід є ми самі. І провести копітку, дуже критичну роботу над власними
помилками.

В бюджет на 2019 год не заложены средства,
необходимые для лечения тяжелобольных пациентов

МЕДИЦИНА:
чем дальше, тем страшнее
Александр Михайлов

Происходит что-то невероятное: на глазах у возмущенного
народа и обалдевших медиков, при полном попустительстве
правительства – руководство Минздрава во главе с Ульяной
Супрун нагло и цинично загоняет в гроб отечественную
систему здравоохранения. Все депутатские инициативы по
отставке Супрун грубо игнорируются - и никто ничего не может
сделать. Буквально каждый день приходят новые сообщения о
"медицинском геноциде".

НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ

На днях председатель парламентского комитета по вопросам
здравоохранения Ольга Богомолец обвинила правительство в сознательном уничтожении 3/4 онкобольных, поскольку в бюджет
на 2019 год не заложены средства,
необходимые для лечения тяжелобольных пациентов.
Депутат напомнила, что Кабмин выделяет на здравоохранение
всего лишь около 3% ВВП, однако
и.о.министра Ульяну Супрун такой расклад вполне устраивает.
Богомолец отметила, что выступила автором закона, согласно которому в Украине внедрен
принцип «деньги следуют за пациентом». Минздрав тоже об этом
постоянно говорит.
"Но мы приняли этот закон ещё
до того, как в министерство пришла эта команда. Это было одно
крыло реформы — оплата медицинских услуг. А вторым крылом
реформы должен был стать закон
об общеобязательном государственном медстраховании, но он
до сих пор не принят",- объяснила
Ольга Богомолец.
По её мнению, закон об общеобязательном государственном
медицинском страховании должен был дать ответ на вопрос, кто
платит за медицинскую услугу.
"Потому что на семейного врача люди 30 гривен в месяц ещё
найдут, но найти 300 тысяч на
лечение онкологии им негде, это
нереально. И сегодня в подготовленном правительством бюджете
на 2019 год заложено на лечение
онкобольных взрослых 27% от
существующей потребности, а

принятие закона о государственном страховании блокируется на
уровне Минздрава", — возмутилась Богомолец.
Таким образом, действия правительства привели к тому, что
без лечения остались более 73 000
пациентов, у которых диагностировали онкологию.
"У нас ежегодно диагностируется более чем 100 000 вновь выявленных онкобольных. То есть, это
те люди, которым впервые установлен диагноз. Но бюджетных
средств хватит только на помощь
трети пациентов. А более чем 73
тысяч украинцев оставлены государством на произвол судьбы",подчеркнула депутат.
Она рассказала, что родственники больных продают всё имущество, квартиры, машины, но
им всё равно не хватает на полный
курс химиотерапии.
"Я, как председатель комитета
по вопросам здравоохранения,
спрашиваю у руководства Минздрава, у премьер-министра, который несёт полную ответственность за ситуацию: что им делать?"
— подытожила Ольга Богомолец.

И СИБИРСКАЯ ЯЗВА

А 5 октября в Киеве прошла
пресс-конференция под красноречивым названием "Сибирская
язва, корь, ботулизм: почему
Минздрав не закупает вакцины
против опасных инфекций".
По словам известного врачаинфекциониста Юрия Жигарева,
страну начали наводнять некачественные вакцины примерно с
2008 года — при переходе на международные закупки, когда "на-

чали покупать непонятные вещи,
неизвестно где и в каких условиях
произведенные". Поэтому, констатировал медик, на территории
Украины сегодня очень мало нормальных вакцин ведущих мировых производителей.
Также эксперт поднял вопрос
об отсутствии в стране имуннобиологических препаратов и сывороток. Хотя в прежние годы почти
в каждом инфекционном отделении были дозы против дифтерии,
столбняка и других опасных заболеваний.
"Например, в прошлом году
Украина получила от Индии всего 900 доз противодифтерийной
сыворотки – и то в рамках гуманитарной помощи. Та же ситуация
по противостолбнячной и антирабической сыворотке, необходимой
против бешенства. Слава богу, эти
вспышки спорадические и не требуется много доз. Но именно поэтому такие вакцины и имуннобиологические препараты невыгодно
закупать. Ведь их не миллионы доз,
на которых можно что-то "попилить". В этой связи, и производителям невыгодно изготовлять в большом количестве эти сыворотки.
Поэтому, вакцинация — это вопрос
политический, и не только в Украине", — разъяснил Юрий Жигарев.
Он также заметил: поскольку
государство закупает вакцины
за бюджетные деньги, в стране
должна быть государственная
политика по приобретению лекарств на несколько лет вперед.
В этой связи напомним, что
в селе Меняйловка Саратского
района Одесской области в начале октября пятеро людей попали в больницу с диагнозом
сибирской язвы. Объявлен двухнедельный карантин, а у села выставлены блок-посты. Эксперты
предупреждают, что это может
иметь далеко идущие последствия, а под угрозой оказалось все
население страны – в первую очередь жители сельской местности.
В опубликованном в сентябре
рейтинге здоровья Всемирной
организации
здравоохранения
украинцев признали самой больной нацией в Европе. Медицинские специалисты отмечают, что
в Украине в последние годы значительно вырос риск возникновения различных эпидемий. Так,
в стране уже зарегистрированы
вспышки дифтерии и африканской чумы свиней, резкими темпами растет статистика заболевания туберкулезом.
Основными причинами такой
ситуации называется разрушение
советской модели здравоохранения, а также отказ от закупки в
РФ вакцин и медикаментов в угоду политической конъюнктуре.
Так, в перечне запрещенных
лекарств, составленном Государственной службой Украины по
лекарственным средствам и контролю за наркотиками, значатся
75 наименований, 50 из которых
произведены в России. Среди запрещенных лекарств есть российские вакцины от клещевого
энцефалита, столбняка, стафилококка.
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Чергове підвищення цін на газ "автоматом" спричинить подорожчання
абсолютно всіх товарів та послуг

“За правду і справедливість”

СУСПІЛЬСТВО

ЦІНА ЇХ ОБІЦЯНОК
РОЗДУМИ НАПЕРЕДОДНІ ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ
Олександр Михайлов

Коли заходить мова про якунебудь можливість у черговий
раз пограбувати населення,
влада України демонструє
просто фантастичний вибух
творчості, небачений політ
фантазії, не гребуючи при цьому
наймерзотнішою брехнею.
Особливо яскраво це проявляється
у багаторічному газовому грабунку
народу України.
ЦЕ НЕ ОБГОВОРЮЄТЬСЯ

На зорі незалежності України нам навіть в страхітливому сні не могло приснитися, що через чверть століття саме
"газове питання" стане критично важливим для існування всієї нашої економіки та виживанні більшості сімейних
домогосподарств.
Нам сьогодні намагаються втовкмачити, що висока ціна на газ - це ціна нашої незалежності. Це говорить лише про
те, що влада вже дійшла до останнього
рівня цинізму, коли вирішила конвертувати національний суверенітет в готівку
- і виставити народу цінник за усі роки
незалежності.
Так або інакше, але чергове драконівське підвищення цін на газ - отже, на
всі комунальні послуги, що "автоматом"
спричинить подорожчання абсолютно
всіх товарів та послуг - це вже питання
вирішене. Орієнтовно в грудні цього
року українські споживачі отримають
нові квитанції за комунальні послуги,
які "ощасливлять" їх свіжими, зростаючими на очах цифрами.
Нагадаємо, що в ході вересневих
переговорів з МВФ, уряду начебто
вдалося домовитися про підвищення
тарифів на газ для населення "всього"
на 23,5% (як варіант - 25%), що складе
приблизно 8600 грн за тисячу кубів. Не
варто також забувати, що таке, більш
ніж відчутне підвищення, спричинить
подорожчання всіх супутніх комунальних послуг (гарячої води, опалювання і т. п.) на 10-20%.
Більше того, встановлений спільно
з МВФ план передбачає подальше поетапне підвищення ціни газу до рівня
відпускної вартості для промисловості
(близько 11 000 грн за тисячу кубів), а в
перспективі - до рівня імпортного паритету (сьогодні це близько 13 700 грн).
"Швидше за все, ми побачимо два етапи підвищення. У листопаді станеться
підвищення десь до 8,5-9 тисяч гривень.
На весну 2019 року припаде другий етап
підвищення - до ринкового рівня 13-14
тисяч гривень", - пояснив ситуацію експерт Інституту енергетичних стратегій
Юрій Корольчук.
Нам говорять, що підвищення внутрішньої ціни на газ до рівня "імпортного паритету" (яка включає вартість
палива на "німецькому хабі", плюс ціну
доставки, податки і прибуток продавця), - дозволить прийти на український
ринок іноземним компаніям, які займаються постачаннями газу. МВФ вважає,
що така конкуренція нібито сприятиме
зниженню ціни на внутрішньому ринку.
А боязкі зауваження про те, що тарифи для зубожілого населення слід хоч
якось приводити у відповідність з реальною купівельною спроможністю людей,
серед експертів МВФ і їх прихильників
усередині нашої країни навіть не обговорюються - це вважається поганим
тоном.

"ОСТАННІЙ РАЗ" ГРОЙСМАНА

Ритуальним "козлем відпущення"
для критики обуреного народу був призначений прем'єр Гройсман. І це не випадково. Він, звичайно, не одноосібно
ініціював "газовий геноцид", та зате
активніше за інших розпинався в ЗМІ
про благі наміри керівництва, і бив себе
в груди, завіряючи українців в тому, що
нового подорожчання газу не станеться.
В результаті і газ дорожчає, і кредитного
траншу від МВФ немає.
Вийшло, як в старому анекдоті про
мужика, який зрадив партизан : в результаті і корову німці не дали, і "перед
хлопцями незручно вийшло". Тільки ось
Гройсман і далі продовжує збирати надої на хлібній посаді, тоді як українські
"хлопці та дівчата" втрачають останні
гроші разом із залишками революційної
"гідності".
"Так вийшло, що на мою долю випадає
те, що повинні були зробити давно. Але
зараз повинен приймати це рішення я. І
переді мною стоїть вибір - або піти від відповідальності та йти шляхом популізму,
який для нашої країни сумно відомий,
або приймати рішення, яке в принципі
зробить Україну сильніше", - пафосно заявив Гройсман на форумі "YES".
Чесність, звичайно, прикрашає людину. Проте варто згадати, які аргументи
та обіцянки роздавали він і його колеги
останніми роками.
"Ми розглянемо важливе рішення для
нас і для держави - питання встановлення єдиної ціни на газ. Переконаний
в тому, що ми в цьому питанні сьогодні
поставимо крапку, і це буде остання зміна ціни на газ в житті нашої держави".
Це заявив Володимир Гройсман в 2016
році - коли прийняв "сміливе і непопулярне" рішення про підвищення вартос-

ГАЗОВА ЕПОПЕЯ ВЗАГАЛІ Є
ІДЕАЛЬНИМ ПРИКЛАДОМ
ПАТОЛОГІЧНОГО КАЗНОКРАДСТВА
УКРАЇНСЬКИХ ЧИНОВНИКІВ. АЛЕ У
БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ НАМ НЕМА НА
КОГО СКАРЖИТИСЯ, ОТРИМУЮЧИ
НЕПІДЙОМНІ РАХУНКИ ЗА
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ.
ВИБИРАЛИ ЦЮ ВЛАДУ МИ - НАМ
ЦІ ПОМИЛКИ І ВИПРАВЛЯТИ
ті газу до 6879 грн за тисячу кубометрів
(з ПДВ).
До речі, вже в квітні 2017 ціну підняли до 6957,9 грн за тисячу кубів. Що ж
до промисловості, то з 1 вересня вона
платить від 10 208 до 11 115 грн за тисячу
кубів.
Гройсман також говорив про плани
освоєння 44 нових ділянок по видобутку газу загальним обсягом запасів 150
млрд. кубів. У міру їх введення в експлуатацію, прем'єр обіцяв українцям не
лише створення тисяч нових робочих
місць, але і значне зниження ціни для
внутрішніх споживачів. Плани були
грандіозні - йшлося не лише про повну
відмову від імпорту газу, але і про включення України в когорту світових експортерів блакитного палива.
Характерно, що наші "батьки нації"
досі продовжують розказувати байку
про те, що тарифи на газ можна буде
знизити після того, як країна зможе повністю забезпечувати потреби за допомогою власного видобування. Багато
хто ще вірить, тому що це виглядає логічно - але тільки за умови хоча б якихось зачатків порядності влади. Проте
це - не про наших правителів.

РОБОТА
НАД ПОМИЛКАМИ
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Газова епопея взагалі є ідеальним
прикладом патологічного казнокрадства українських чиновників, але це вже
окрема тема, яка (ми сподіваємося) колись потягне на сотні томів кримінальних справ.
Відмовившись від соціальної функції держави, чинний режим сам кровно
зацікавлений в "лібералізації" газового
ринку - розуміючи, що всі пов'язані з
цим процесом витрати спокійно ляжуть
на плечі рядових споживачів. І той "феномен", що імпортний (читай - російський) газ для України вже обходиться
дорожче, ніж для Німеччини, їх абсолютно не бентежить. А газ українського
виробництва вони готові перепродувати
своїм же громадянам з ще більшою націнкою.
Після першої хвилі радикального
зростання цін на газ для населення, новою злодійською годівницею в Україні
стала програма субсидій населенню, на
яку були виділені нечувані за мірками
українського бюджету багатомільярдні
суми.
При цьому дуже показовим виглядає
той факт, що прийдешнє підвищення
цін на газ супроводжується різким скороченням об'єму субсидій населенню.
Як ми вже повідомляли, в проекті держбюджету на 2019 рік на ці цілі передбачені 51 млрд гривень - замість більш ніж
70 млрд минулого року. Цей парадокс
Гройсман пояснює тим, що система розподілу субсидій нібито стане справедливішою. Насправді українська казна
вже просто не справляється з апетитами
"злодіїв в законі", а тут ще і МВФ тисне
вимогами урізувати соціальні статті бюджету.
Ясна річ, що в цій ситуації борги
українців по комуналці продовжать неухильно зростати. Нагадаємо, вже зараз (за станом на кінець серпня) борги
українців за газопостачання складали
16,7 млрд грн. (на 1 січня було 12,1 млрд
грн), при цьому борги за опалювання і
гаряче водопостачання складають 10,4
млрд гривень.
А доки українці шукають будь-які
способи виживання, "лідери газового бізнесу" відчайдушно б'ються за
шматки усихаючого бюджетного пирога. Так, НАК "Нафтогаз" звинувачує
в махінаціях із субсидіями ПСО - постачальників (постачальників із спеціальними зобов'язаннями), скаржиться
на постійне зростання їх заборгованості перед "Нафтогазом". Ті, природно,
огризаються - і звинувачують у свою
чергу НАК в ручних маніпуляціях з
освоєнням призначених на субсидії
бюджетних коштів.
При цьому НАК "Нафтогаз України"
є основним і єдиним вигодоотримувачем в системи субсидій. У тому числі за
рахунок цих коштів був сформований
фінансовий результат за минулий рік,
який забезпечив можливість виплати
багатомільйонних премій керівництву
"Нафтогазу".
Мотивацію економити газ злиденне українське населення і так вже має
більш ніж високу. Багато з тих, хто має
індивідуальне опалювання, вже повним ходом відмовляються від "благ
цивілізації", переходячи на архаїчні
способи опалювання: дровами, гноєм
та іншими підручними засобами. У хід
йде все - від соломи до лісових шишок.
Офіційна пропаганда і підгодовані
"порохоботи" підносять це, як ознаки
особливої сили українського духу, готового жити в кам'яному віці заради
звільнення від "багатовікового російського ярма".
У будь-якому разі нам нема на кого
скаржитися, отримуючи непідйомні рахунки за комунальні послуги. Вибирали
цю владу ми - нам ці помилки і виправляти.
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Майже 8 мільйонів українців з числа працюючих
отримують зарплату в конвертах

ТОЧКА ЗОРУ

УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

ДЕРЖБЮДЖЕТ- 2019 : 40% ЗА БОРГИ
Голова Рахункової палати Валерій
Пацкан повідомив, що в 2019 році
більше 40% державного бюджету
піде на погашення боргів, у зв'язку
з цим зменшаться можливості для
здійснення соціально-економічних
витрат, повідомила прес-служба
Рахункової палати України.

" ...Зменшуються можливості для
підвищення пенсій, зарплат і соціальних виплат, а також для будівництва
доріг, нових шкіл, лікарень, дитячих
садів та взагалі розвитку інфраструктури", - повідомив В.Пацкан.
Він також відмітив, що в проекті бюджету наступного року не розподілили
між місцевими бюджетами 13 субвенцій на загальну суму 7 млрд грн.. Зокрема, на забезпечення якісної, сучасної і
доступної загальної середньої освіти
"Нова українська школа", модернізацію і оновлення матеріально-технічної
бази професійно-технічних учбових

ЗАРПЛАТИ
В КОНВЕРТАХ
Майже 8 мільйонів українців
з числа працюючих
отримують зарплату в
конвертах.
Про це журналістам у п’ятницю,
5 жовтня повідомив виконуючий
обов'язки заступника голови ДФС
України Євген Бамбізов.
За його словами, перевірки
суб'єктів господарювання на предмет виплат сірих зарплат показали,
що 46% мають такі порушення.
"За даними Держстату, 8 мільйонів з 26 мільйонів працюючих українців отримують зарплату в конвертах - повністю або частково. Тобто
масштаби вельми істотні", – підкреслив він.
Тінізація оплати праці призводить
до недоотримання величезних сум
податків місцевими бюджетами, додав чиновник.
"У свою чергу, штрафна санкція за
одного неоформленого працівника
становить 112 тис гривень", - зазначив Бамбізов.
Додамо, що рівень тіньової економіки в Україні становить 32% ВВП.

закладів, формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад.
Пропонується надати право Кабінету
міністрів здійснювати такий розподіл
по окремих з цих субвенцій.
"Рахункова палата у висновках про
стан виконання закону про державний бюджет неодноразово відмічала
про довготривале затвердження розподілів субвенцій між місцевими бюджетами, що не сприяло здійсненню
витрат в запланованих об'ємах, тому
ми запропонували передбачити розподіл цих коштів в законі про державний бюджет. Це б прискорило процес

ГРОЙСМАН ВИКРИВАЄ ГРУ ТИМОШЕНКО?
Екс-прем'єр Юлія Тимошенко хоче допомогти
російському держконцерну "Газпром"
уникнути виплати 2,65 млрд дол. на користь
НАК "Нафтогаз України" за рішенням
стокгольмського арбітражу.

Про це заявив нинішній прем'єр Володимир
Гройсман, в ефірі телеканалу ICTV коментуючи
виступ Ю.Тимошенко,
яка пообіцяла ліквідувати "Нафтогаз" у разі своєї
перемоги на президентських виборах.

МВФ ВВАЖАЄ…
Міжнародний валютний фонд в жовтневому огляді світової
економіки знизив оцінку зростання валового внутрішнього
продукту України в 2019 році до 2,7% з 3,3%, прогнозованих
у квітні.
Крім цього, Фонд погіршив
прогноз зростання ВВП на
2020 рік до 3,4% з 4%, однак поліпшив цей показник у кінці
2018 року до 3,5% з 3,2%.
Оцінка середньорічної інфляції в 2018 році покращена
на 0,1 процентний пункт - до
10,9%, в 2019 році - на 0,7 п.п.,
до 7,3%.
Прогноз зростання споживчих цін до кінця 2018 року залишився незмінним, тоді як до
кінця 2019 року покращений
до 6,2% з 6,5%.
Фонд також поліпшив оцінку дефіциту поточного рахунку платіжного балансу на 2018

їх отримання і використання на місцях", - підкреслив В.Пацкан.
Крім того, за його словами, незважаючи на заплановане підвищення
тарифів на газ для населення і розширення переліку сімей, що мають право
на отримання субсидій на житлово-комунальні послуги, в проекті бюджету
на 2019 рік передбачено зменшення фінансування системи субсидій.
"Ці дані свідчать про зменшення
кількості сімей, які отримають житлові субсидії. У цій ситуації кошти,
що виділяються на субсидії, треба
максимально ефективно використати", - відмітив В.Пацкан.
Нагадаємо, об'єм майбутніх виплат
України по зовнішньому державному
боргу до кінця 2018 року складає $610
млн по поточному курсу Національного банку України. З початку року
Україна заплатила зовнішнім кредиторам 74,096 млрд грн, ($2,620 млрд),а
з урахуванням майбутніх платежів річний об'єм виплат складе $3,230 млрд.

рік - до 3,1% з 3,7% ВВП, в той
же час на 2019 рік погіршив до
3,9% з 3,5% ВВП.
У п'ятирічній перспективі
очікується зниження дефіциту
поточного рахунку платіжного
балансу до 3,1% (у квітні прогнозувалося зростання до 4%).
Крім того, експерти МВФ
переглянули прогноз рівня
безробіття в Україні: оцінка
на 2018 рік погіршена до 9,4%
з 9,2%, на 2019 рік - до 9,2% з
8,8%.
Як повідомлялося, Світовий
банк також погіршив прогноз
зростання ВВП України у 2018
році до 3,3%.

"Якщо думати про те,
що їм пробачити, то потрібно ліквідувати, а
якщо думати про Україну, то це робити неможливо і не треба, тому що
це дуже серйозний подарунок нашому ворогові",
- пояснив він.

В. Гройсман нагадав, що нині "Нафтогаз"
в європейських судах
домагається
примусового виконання рішення
стокгольмського
арбітражу.
"Тільки зараз ведеться
арешт активів. "Газпром"
дійсно повинен для нас
перерахувати 2,6 млрд
дол. Абсолютно очевидно, що ліквідація "Нафтогазу" ліквідує і сам
борг кредитора. Тому це
неможливо за будь-яких
умов. Якщо не стоїть мета
пробачити росіянам 2,6
млрд долл", - пояснив
прем'єр.
Нагадаємо,
що
в
2009 р. за ініціативи
Ю.Тимошенко "Нафтогаз" підписав свідомо
невигідний для України
контракт з "Газпромом",
по якому російський газ
для України коштує дорожче, ніж для європейських клієнтів.

ОБІЦЯЮТЬ НОВІ
СОЦВИПЛАТИ
З січня наступного року в Україні
з'являться нові соцвиплати. Державну
допомогу отримуватимуть батьки дітей,
що мають проблеми в розвитку або важкі
захворювання.
Розмір допомоги дорівнюватиме прожитковому мінімуму, повідомляють в Міністерстві соціальної політики.
Соціальну допомогу отримуватимуть батьки,
діти яких мають важкі перинатальні ураження нервової системи, вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні,
дитячий церебральний параліч, важкі психічні
розлади, інсулінозалежну форму діабету I типу,
гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня.
Допомогу видаватимуть на дітей, які в результаті травми органів потребують трансплантації.
Розмір соцдопомоги з 1 січня 2019-го року
складе 1497 грн, з 1 липня - 1564 грн, а з 1 грудня - 1638 грн

ЗАКРУЧУЮТЬ ГАЙКИ
В Мінсоцполітиці повідомили, що
грошові перекази з-за кордону
впливатимуть на субсидію.
Якщо сума переказів перевищує
50 тисяч гривень, то це може
трактуватися органами соціального
захисту населення як дохід і буде
враховуватися при розрахунку
розміру субсидії.
Отримання великих грошових переказів
з-за кордону може впливати на вирішення
соціальних органів про нарахування субсидії
на житлово-комунальні послуги.
Якщо сума переказів перевищує 50 тисяч
гривень, то це може трактуватися органами соціального захисту населення як дохід і
буде враховуватися при розрахунку розміру
субсидії. Також на рішення щодо розрахунку
субсидії буде впливати виграш в лотерею
суми, що перевищує 50 тисяч гривень.
Також в Мінсоцполітики наголосили, що на
рішення про отримання субсидії або її розмір
не впливають доходи від нарахованих банківських депозитів, відсотки від них і кешбек
від банківських установ.
Додамо, що міністр соціальної політики
Андрій Рева наголосив, що у 2019 році субсидії отримають всі домогосподарства, які
не можуть самостійно оплачувати житловокомунальні послуги.

ТАЄМНИЦЯ ЗА СІМОМА
ПЕЧАТКАМИ
Кінцева ціна на газ складе 8,5 тисяч
гривень за 1000 кубічних метрів. Про
це заявив експерт з питань енергетики
Валентин Землянський, коментуючи
переговори з МВФ в інтерв'ю
телеканалу NEWSONE.
"У якому стані переговори з Міжнародним валютним фондом - це є зараз таємною
за сімома печатками. Що стосується розміру
підвищення ціни на газ, то в принципі, він
був обумовлений з МВФ - це 23,5 %. Тобто
кінцева ціна на газ складе 8,5 тисяч гривень
за 1000 кубічних метрів", - відмітив він.
Також Землянський уточнив, чи варто
чекати чергового підвищення тарифів вже
навесні.
"Якщо виходити із заяви Коболєва, який
сказав, що ми йдемо до поетапного вирівнювання з цінами у промисловості, це
означає, що до грудня 2019 року ціна повинна зрівнятися з цінами на промисловість", - заявив експерт.
Раніше, Землянський заявив, що українці можуть отримати квитанції за опалення з перерахунком за жовтень і листопад до середини грудня. За його словами,
або в січні, або відразу після опалювального сезону підвищення повинне продовжитися. У такому разі, українці почнуть
отримувати квитанції з перерахунками.

ГАЗОВІ БОРГИ
Станом на кінець серпня 2018 року
українці заборгували за постачання
природного газу 16,7 млрд грн,
за централізоване опалення та
постачання гарячої води 10,4
млрд грн. Про це свідчать дані
Держстатистики.
При цьому, у серпні українці сплатили за
житлово-комунальні послуги 4,5 млрд грн
(114,23% нарахованих за цей період сум). Дані
охоплюють усі регіони України, крім тимчасово окупованої території АРК, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
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Важно помнить, что для любого способа
консервирования подходят только свежие грибы
ГОТОВИМ САМИ

РЕЦЕПТЫ
КЛЯРА
ДЛЯ РЫБЫ
Рыба в сырном
кляре

Ингредиенты: 200 гр филе рыбы,
3 ст. ложки майонеза, 4 яйца,100 гр.
твердого сыра
Приготовление:
Сыр натираем на крупной терке,
смешиваем с яйцами и майонезом.
Все тщательно перемешиваем,
добавляем соль, перец и муку. Все
снова перемешиваем.
Берем филе рыбы, режем на
небольшие кусочки, обмакиваем
каждый в сырный кляр и обжариваем
с обеих сторон на сковороде.
Как только заметите, что появилась
красивая корочка, значит все, блюдо
готово. Выкладываем кусочки рыбы
на салфетку, чтобы стек весь лишний
жир. Затем выкладываем на красивую
тарелку и подаем к столу.

Рыба в
картофельном
кляре
Ингредиенты: 3 картофеля,
1 яйцо, 2 ст. ложки муки, соль – по
вкусу.
Приготовление:
Картофель моем, чистим и трем
на крупной терке. Добавляем в
картофельную смесь яйцо, муку и
соль.
Берем филе рыбы, режем на
небольшие кусочки и панируем в
картофельном «одеяле», крепко
прижимая кляр к рыбе, и жарим с
обеих сторон на растительном масле.

Рецепт жареной
рыбы в молочном
кляре
Ингредиенты: 400 мл молока.
6 яиц. соль – по вкусу, растительное
масло – для жарки, 1,5 кг рыбного филе
Приготовление:
Берем молоко, немного
подогреваем и добавляем яичные
желтки, соль, растительное масло,
муку и хорошенько взбиваем все.
Затем аккуратно вводим в кляр
взбитые в пышную пену белки и очень
осторожно перемешиваем.
Рыбу режем на кусочки,
обмакиваем в кляр и обжариваем с
двух сторон до появления румяной
корочки.

Рыба, запеченная
в пивном кляре

Ингредиенты:
100 гр муки , 1 яйцо, 150 мл светлого
пива, 2 ст. ложки растительного
масла, 500 гр филе рыбы.
Приготовление:
Муку просеиваем и вводим
аккуратно яичный белок.
Затем добавляем пиво и
растительное масло. Не пугайтесь,
что кляр получился очень жидким.
Рыбу режем на кусочки,
обмакиваем в кляр и обжариваем с
двух сторон. Рыба в пивном кляре
получается очень нежной, словно в
кружеве.
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ЦІКАВО!

0,2 ПРОМІЛЕ: СКІЛЬКИ ЦЕ СКЛЯНОК?
В Україні допустима
норма алкоголю в
крові дорівнює 0.2
проміле. Але не всі
знають, скільки це
буде в перерахунку
на стакани, грами і
келихи.
Експерти спробували вивести середній
показник 0,2 проміле.
Експеримент проводився на 6 людях: троє
чоловіків і три жінки,
всі мали різну масу
тіла – чоловіки від 71 до
83 кг, жінки від 50 до 65
кг. Для експерименту
використовували найбільш популярні напої:
горілку, коньяк, пиво,

0,2 проміле (в середньому) у перерахунку на склянки

вино, шампанське.
Зауважимо, що отримані дані є середніми і
залежать від ваги людини, статі, фізичного
стану, вживання їжі
та навіть від раси. У
кожному конкретному випадку показники

будуть відрізнятися, в
експерименті мова йде
про середні показники.
Починали з пива.
Експеримент починався з контрольного задування в алкотестер для
перевірки тверезості
учасників. Починали

з маленької пляшки
пива 0,33 л. Відразу після випитого алкотестер
показав від 0.25 до 1
проміле. Пояснюється
це тим, що пари алкоголю зберігаються в порожнині рота до 5 хвилин, тому алкотестер
показав не рівень алкоголю в крові, а рівень
його парів в роті. Через
півгодини наступний
завмер. У чоловіків рівень алкоголю виявився від 0,03 до 0,1, у двох
худорлявих жінок – 0,2
і 0,24 проміле. У третьої
жінки з максимальною
вагою 65 кг результат
був 0,13 проміле.
Далі випили 0,5 л.
пива. Через півгодини

НА ЗАМЕТКУ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ГРИБЫ НА ЗИМУ
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.

прилад показав у чоловіків 0,2 проміле, у жінок – 0,24.
На другий день експерименту перевіряли
дію коньяку. Починали
з 30 г. Через півгодини
у двох чоловіків в крові
було 0,11 і 0,13 проміле,
у третього, найбільшого – 0,00. Виявилося,
всі пили на голодний
шлунок, а третій після
гарного обіду. У двох
жінок виявилося – 0,20
і 0,19, у третьої 0,10. При
випитих 50 г коньяку у
неї виявилося 0,31 проміле. У чоловіків 50 г
коньяку показали 0,13
і 0,19.
Отже, робіть висновки!

РЕМОНТ КВАРТИРЫ

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.

3. ЗАСОЛКА ГРИБОВ

Для засолки можно взять любые грибы,
главное, чтобы они вам нравились. Однако и здесь есть свои особенности: рыжики
очень часто солят сырыми, а опята любят
мариновать. Именно маленькие хрустящие опята лучше всего будут смотреться на любом столе и надолго запомнятся
вашим гостям. В целом же, перед тем как
засолить грибы, их следует нарезать одинаковыми дольками. Так маринад одинаково пропитает их.
Рецептов соленых и маринованных
грибов существует целое множество. Однако выбирая один из них, важно помнить, что самое главное в таком способе
заготовки грибов — безопасность. Дело
в том, что домашние соленые и маринованные грибы часто становятся причиной
инфекционной болезни — ботулизма.
Чтобы это предотвратить, необходимо
следовать простым правилам и создать
такие условия, чтобы бактерии-носительницы не могли размножаться.
Во-первых, создайте кислую среду, то
есть добавьте лимон или уксус. Крышка
не должна быть плотно закрытой, ведь
бактерии размножаются с утроенной силой именно в таких условиях. Обязательно простерилизуйте все банки и крышки.
Для этого необходимо просто прокипятить их. Кстати, если добавить в воду побольше соли, то температура кипения
повысится, а это дополнительная защита
от ботулизма. Хранить банки стоит при
температуре меньше 10 градусов.

1

Гвоздь легко вбивается,
если его острие окунуть в
растительное масло.

2

Если в раствор цемента
добавить сахар, он станет
значительно крепче.

3

Алебастр, разведенный
молоком, дольше
застывает — им легче
заделывать щели щеткой.

4

Если щетка для масляных
работ очень жесткая,
нужно на 1 минуту опустить
ее в кипящий уксус.

5

Помещение, которое только что оклеили обоями,
несколько дней нельзя проветривать, иначе обои начнут
пузыриться и отклеиваться.

6

Кафельную плитку легче
резать мокрой. В этом
случае меньше вероятность
того, что она сломается.

7

Кафельная плитка импортного производства
дороже отечественной, но
при ее укладке не придется
выравнивать края плиток,
чтобы они легли близко одна
к другой.

8

Выпавшую кафельную
плитку можно прочно
укрепить на цинковых белилах, густо затертых натуральной олифой. Но сохнуть
будет долго.

9

Моющимися обоями не
следует оклеивать солнечное помещение — под
действием солнечных лучей
такие обои выделяют вредные
для здоровья вещества.

10

Используя обои и
краски светлых тонов,
можно зрительно увеличить
объем помещения. Темные
тона зрительно уменьшают
его объем.
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“За правду і справедливість”

То, что было обнаружено под водой, поразило воображение…

Х-ФАЙЛИ

КАПСУЛА

Северного Ледовитого океана
Источник: https://nlo-mir.ru/

Десять лет назад, летом 2008 года военная американская база уловила через
свой спутник на орбите странные сигналы, не поддающиеся дешифровке.
Передача шла на незарегистрированной волне, с четкой периодичностью —
раз в месяц. Ни один из кодов не подходил к этим сигналам, они в принципе не
были похожи ни на что ранее известное. Сигнал исходил из района островов в
Северном Ледовитом океане. Российские военные также оказались в полном
недоумении после запроса американцев, поскольку не имели к этим сигналам
никакого отношения.
Осенью 2008 г., при запуске батискафа в водах Северного Ледовитого океана,
исследователи из РФ получили еще одно секретное задание — узнать все
возможное об источнике странных сигналов. Полмесяца они ждали новой
передачи, и, наконец, ожидание вознаградилось успехом. Удалось точно
установить место, откуда шел сигнал.

ЗАГАДОЧНЫЕ СИГНАЛЫ

То, что они обнаружили под водой, поразило их воображение. В огромной массивной подводной скале они обнаружили
вмурованный металлический объект в
форме сплюснутой капсулы. Выступающая часть капсулы имела внушительные
размеры. Из скалы выступает только пятнадцать метров махины. Ширина капсулы — примерно пятнадцать метров. Высота — пять метров. По приблизительным
расчетам, вся длина капсулы составляет
около шестьдесят метров.
Капсула имеет абсолютно гладкую поверхность, без щелей, царапин или каких-либо люков. По крайней мере, часть,
доступная осмотру. Края капсулы скруглены. Неизвестный науке сплав металла
не поддается никакому анализу. Ни одной
зацепки. Было принято решение попробовать вскрыть капсулу, но ни один инструмент не смог пробить эту броню.
Во время исследования поверхности
сигналы изменили свою природу. Спутник, теперь уже настроенный на эту волну, показал резкое изменение частоты и
типа сигнала. Еще один интересный факт
— в радиусе километра нет ни одного живого организма.

10 ТЫСЯЧ ЛЕТ ПОД ВОДОЙ

Позже было решено произвести анализ
скалистой породы вокруг капсулы. Каково же было удивление, когда была установлена примерная дата появления этой
капсулы здесь — примерно 8—10 тысяч
лет назад!
Невозможно, но факт — этот металл выдержал столь долгий промежуток времени
и не разрушился, не покрылся коррозией.
Вода сурового океана, пусть даже и слабосоленая, нисколько не повредила ему.
Более тщательный осмотр породы вокруг поведал еще одну удивительную
вещь — капсула «вплавилась» в породу. То

есть ее температура на момент попадания
в эту скалу была настолько высока, что
буквально расплавила твердый камень.
Не разрушила, не расколола, а именно
расплавила. Что позволяет говорить о
том, что она на огромной скорости влетела в нее. На тот момент это должно было
вызвать ужасающую катастрофу. Волна,
вызванная таким падением, превышала
восемьдесят метров!
Судя по плотному прилеганию породы
к самой поверхности металла, капсула на
момент падения не имела никакой защитной оболочки. И при этом осталась невредима! Если бы ученым удалось выяснить
точный состав этого сплава, то человечество стало бы обладателем, пожалуй, самого твердого вещества.
Вытащить эту капсулу на данный момент не представляется возможным. Для
того чтобы продолбить скалистую породу
на такой глубине, понадобится очень мощная техника и помощь не одной страны.

О СИГНАЛАХ И ЧЕМ
ЭТО НАМ ГРОЗИТ

Военные смогли засечь данный объект
только благодаря странным сигналам,
исходящим от него. Сигналы появились
совсем недавно, значит, внутри этой
капсулы активизировалась передающая
система. При таком высоком уровне технологий было бы странно предположить,
что она сработала случайно. Значит… она
заранее была запрограммирована на передачу сигналов сейчас.
Десять тысяч лет назад кто-то или чтото задал программу на такое большое
количество лет вперед. Во-первых, сразу
возникает вопрос — как? Похоже, наша
находка умеет не только прекрасно самосохраняться, но и свободно получать
энергию для своих внутренних процессов, а также следить за происходящим вокруг и как-то обрабатывать полученную

информацию.
Во-вторых, военные смогли по мощности сигналов определить их дальность.
Они передаются не дальше нашей солнечной системы. То есть, рассчитаны на то,
что кто-то будет находиться в этих пределах в это время и получит их. Вполне возможно, что сейчас в пределах нашей солнечной системы появился некий объект,
и появился специально для того, чтобы
считывать данную информацию.
В-третьих, возникает вопрос — зачем?
На этот вопрос можно дать много ответов. Версии - различные. Вот некоторые
из них.
Все то время, пока капсула находилась в
водах океана, она собирала определенную
информацию о нашей планете. Поскольку мы не знаем, насколько часто происходила передача данных, то мы не можем
даже примерно сказать, с какой целью.
Если это стандартный периодический
сбор информации, то нам бояться вроде
нечего. Тогда для нас это просто интересный факт для размышления и изучения.
А вот если передача данных происходит
впервые, тогда нам следует опасаться. Это
означает, что в данный момент где-то недалеко от нашей планеты появились пришельцы, которые были здесь 10 тысяч лет
назад. И теперь у них есть какие-то планы
относительно нашей планеты.
Чего нам ждать теперь? Вторжения,
зомбирования, изучения человеческой
расы, уничтожения?
В определенное время пришельцы либо
узнали о зачатках разума на Земле, либо
сами же эти зачатки посеяли. На начальном этапе развития они не могли адекватно общаться с нами. И тогда они рассчитали цикл эволюции. По их расчетам,
на данном этапе развития, спустя десять
тысяч лет, мы способны прочесть их послание, понять, что же хотели передать
нам старшие по разуму.
Все это время активно ведется работа
по расшифровке данных сигналов, но результатов пока нет. Вполне возможно, что
внутри капсулы хранятся некие знания,
которые позволят нам совершить технологический скачок. И, наконец-то, связаться со старшими братьями по разуму.
Если при приближении людей характер
сигналов изменился, то кто-то или что-то
внутри отреагировало на попытку вскрытия капсулы. Либо датчики неизвестной
конструкции, либо… что-то разумное.
Насколько это возможно?
Тут же в памяти всплывают истории
фантастов об анабиозе, криогенной заморозке на неопределенный срок. Но десять
тысяч лет! Человеческое воображение с
трудом может себе это представить.
Возможно, какая-то инопланетная раса
решила подстраховаться и оставить на
Земле некий «генный ресурс», на случай
уничтожения основной расы. Они оставили здесь своих представителей, в зачаточном состоянии. Внутри обитают либо
механизмы, либо биологические эмбрионы. После разрешающего сигнала на расконсервацию капсула откроется и…
По данной версии, десять тысяч лет им
могло понадобиться на достижение определенных климатических условий. Если
это правда — чего нам следует опасаться?
И вряд ли безопасного совместного существования. Возможное будущее неопределенно.
Так или иначе, факты остаются фактами. У нас есть неопознанный объект, издающий странные сигналы. Нам остается
пока только наблюдать и, по возможности, изучать его. Но, если ничего экстраординарного в ближайшее время не произойдет, то, как это случалось и ранее, вся
информация будет скрыта спецслужбами.
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УЛЫБНИСЬ И ПОДУМАЙ
Оля каждое утро приносила
своему мужу кофе в постель,
потому что если она не успевала, утро начиналось с пива.
Пишу смс подруге:
— Еду к тебе в гости! Чайку
приготовишь?
Ее ответ убил:
— Где я тебе ее возьму? Давай курицу приготовлю!

ПОДСЛУШАННЫЕ
РАЗГОВОРЫ
БЛОНДИНОК
—Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок!
—Ты реально уверена, что он
ходит к любовнице, чтобы борща пожрать?
— Ксюха, ты пойдешь одна?
Ведь на улице так темно.
— Ничего, я постараюсь никого не напугать.
— Мне кажется, что я замуж
никогда не выйду.
— Да не-е-е Алеська, ктонибудь да лоханется.
— 1 апреля день дурака. Заметь — дурака, а не дуры! Мелочь, а обидно. Ну почему нас
оставили без праздника!?
—Оксанка, глупенькая! Ну
что ты переживаешь, что грудь
у тебя первого размера? Зато
ноги сорок четвертого!
— Ну и как ты после вчерашнего?
— Ужасно! Я ненавижу себя!
— Не переживай, тебя теперь
много кто ненавидит …
—Знаешь, Клавка, иногда
так хочется выматериться,
съездить кому-нибудь по роже
и пойти забухать. Но мне нельзя. Я же, блин, леди...
— Девочки, какая диета лучше всего?
— Есть гречневую кашу без
ничего.
— Голой что ли?
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