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Громадсько-політична газета політичної партії Олександра Мороза "За правду і справедливість"
Щоб підписатися на YouTube каналі потрібно виконати наступні дії:

Шановний Товаришу!
Щоб подивитися ролики Олександра МОРОЗА на YouTube,
відкриваємо YouTube,
в пошуковик пишемо українською мовою:

За правду и справедливість

Почем продается
Родина?

1. Відкриваємо Google, праворуч зверху написано “пошта”.
Для тих хто не зареєстрований створюємо свою поштову скриньку (реєструємося).
2. Там же в Google зверху праворуч 9 маленьких квадратиків.
Натискаємо - висвічується багато всього в тому числі і YouTube.
Натискаємо на YouTube і виконуємо пункт перший.
3. Відкривши канал “За правду и справедливість”, побачите червоне віконце з пропозицією підписатися.
Натисніть на цю пропозицію.
Підписавшись на канал на Ваш Gmail будуть автоматично надходити повідомлення з новими відеороликами.

Під балачки
про євровибір

Почему власть торопится запустить
рынок земли в Украине
Купля-продажа земель сельскохозяйственного назначения уже долгие годы остается одним из наиболее
острых и скандальных вопросов в украинском обществе. Эта тема с завидной регулярностью поднимается
правящими кругами, однако Верховная Рада с такой же
регулярностью откладывает введение рынка земли
«до лучших времен». Судя по опросам, более 80% населения до сих пор к этой идее относятся отрицательно.

Ход конем
Осознав всю безнадежность попыток протащить закон о
рынке земли через парламент, барыги с Банковой совершили оригинальный маневр: теперь судьбу украинской земли
должен решить Конституционный Суд (КС). Надо отдать
должное правительственным стратегам – все обставлено
грамотно и красиво: дескать, запрет на продажу земли противоречит Конституции и является вопиющим нарушением
прав простых украинцев – владельцев паев, которые не могут продавать свою землю. Соответствующее представление
зарегистрировано в КС 17 февраля от имени 55 народных депутатов (фракции БПП, «Народный фронт» и «Самопомощь»)
под предводительством Алексея Мушака (БПП).
- Через шесть месяцев cуд может отменить мораторий и де-юре запустить рынок земли. Так что осенью
Украина может быть уже с полноценным рынком земли.
Действующий мораторий нарушает как минимум пять
статей Конституции, среди которых основное – нарушение права собственности, состоящее из трех частей:
владение, пользование и распоряжение. Именно последнего лишены граждане Украины… Мораторий на продажу земли – это уже давно идеологический отстойник
недобитых коммунистов… Нынешнее законодательство в
чем-то повторяет декрет Ленина о земле. Именно поэтому
наше представление – это не только за права и свободы
наших граждан, наше представление – это и за то, чтобы
мы вбили последний гвоздь в гроб Советского Союза, –
пафосно заявил Мушак.
От себя добавим, что согласно социологическим опросам, на данный момент категорически против купли-продажи земли выступают более 80% населения Украины.
И называть подавляющее большинство украинского
электората «недобитыми коммунистами» для члена президентской партии было крайне опрометчиво.

Шановні співвітчизники!
В критичний для країни і народу час хочемо поділитися з вами думками про те, що є і що
може статись, попросити вашої уваги до наших пропозицій, щоб не допустити остаточної
катастрофи для нашої країни, втрати державності. Не будемо при тому вдаватись до
переліку бід, помилок і злочинств, бо свого часу ми відверто застерігали від них, називали
їх винуватців, просили приєднатися до нас у боротьбі проти такої політики та її провідників.
Мабуть ми були не дуже переконливими чи може спрацювали аргументи інших. Врешті, всі
ми з вами опиняємося біля «розбитого корита»: жахливе безробіття, мертве виробництво в
містах і селах, найнижчі у Європі зарплати і пенсії, платне навчання і лікування, непосильні
тарифи і ціни, відсутність надії на завтрашній день. На додаток до всього – війна, що забрала
уже життів більше, ніж 10 років афганської авантюри для всього тодішнього Союзу.
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19 серпня 2016 року Міністер
“За правду і справедливіст
Установчий з’їзд партії
відбувся 30 липня 2016 року
де були ухвалені Програмна заява,
Статут партії, сформоване її керівництво.
Головою партії обрано Олександра МОРОЗА,
заступником голови – Василя ЦУШКА.

м. Київ 073-074-00-80

Контактні телефони регіональних осередків політичної партії
Олександра Мороза “ За правду і справедливість”
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська

067-973-68-17
067-361-48-28
095-338-24-24
073-074-00-80
098-233-59-53
066-535-98-36
093-991-32-40
050-689-09-59
063-736-26-61

Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська

098-470-54-07
050-619-85-02
067-710-97-45
068-066-17-89
067-328-63-84
067-749-54-99
096-028-46-55
097-741-41-99
067-350-01-00

Херсонська

067-424-85-06
050-396-07-29
Харківська 067-572-38-37
Хмельницька 066-227-22-87
Черкаська 067-434-34-38
м. Черкаси 0472-32-01-11
Чернівецька 067-576-57-63
Чернігівська 068-235-95-89
м.Чернігів 050-935-84-26

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
На всіх відділеннях
зв’язку продовжується
передплата на газету
Передплатний
індекс

60003

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
на 1 місяць
на 3 місяці
на 6 місяців

10,28 грн. + 0,95 грн. послуги пошти
30,84 грн. + 2,15 грн. послуги пошти
61,68 грн. + 2,60 грн. послуги пошти

тел. (0472) 32-01-11
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“За правду і справедливість”

Точка зору

C такими темпами роста экономики нам до уровня 1991 года придется «топать» 40-45 лет.

Вся жизнь впереди,
надейся и жди
Когда в Украине начнутся хоть
какие-то улучшения?

Александр Градов
Никогда не бывает настолько плохо, чтобы не могло стать еще хуже. Эта старая истина как нельзя лучше отражает суть прогнозов социально-экономической ситуации в
Украине на текущий год. Судя по всему, простым украинцам следует набраться терпения и мужества, чтобы быть готовыми к очередным испытаниям.

На дне
Согласно заявлениям властей, 2017-й
станет годом обновления и побед: повышение социальных стандартов и уровня жизни населения должна обеспечить
«вставшая с колен» экономика, которая
продемонстрирует рост ВВП на целых 3%.
Даже если принять эти расчеты на
веру, то до уровня 2013-го (с нынешних
$90 млрд ВВП до $183) с такими темпами
роста потребуется не менее 10 лет. А до
уровня 1991 года придется «топать» 40-45
лет. Такой неутешительный прогноз озвучили специалисты Института экономики
и прогнозирования НАНУ. По их оценкам,
на данный момент экономический потенциал страны составляет не более 60-70%
от уровня 1990 года. Иначе говоря, все
годы независимости мы не развивались,
а деградировали. Кстати, этот показатель
является абсолютным мировым «рекордом»: за аналогичный период (по сравнению с 1990-м) падение производства
зафиксировано только в четырех странах
– двух африканских, а также в столь любимой нашими реформаторами Грузии, и
у нас, но мы упали глубже всех.
Хуже всего то, что и сейчас эксперты не
видят никаких поводов для оптимизма
– по их словам, даже для минимального
экономического роста предпосылки отсутствуют. Об этом даже чисто визуально
свидетельствует агонизирующий внутренний рынок, который продолжает неуклонно сжиматься. Причина – дальнейшее падение покупательной способности
населения – в первую очередь из-за высоких коммунальных тарифов и роста цен.
При этом уже сейчас ясно, что в 2017м тарифы продолжат свой неуклонный
рост, а в целом социально-экономический прогноз на текущий год очевиден:
продолжение тарифного геноцида, балансирование экономики на грани краха,
урезание социальных расходов – в том
числе на здравоохранение и образование

(путем той же «децентрализации»), и так
далее – по проторенной дорожке.
Единственным условным позитивом
можно считать поднятие минимальной заработной платы до 3200 грн. Но
и здесь не все так однозначно – ведь
львиная доля этого повышения будет
«съедена» урезанием субсидий, повышением цен, тарифов и акцизов, инфляцией и девальвацией (из-за увеличения
денежной массы в обороте). К тому же
неизбежно последуют сокращения – в
частном секторе из-за увеличения отчислений по ЕСВ, а в государственном – по
причинам «оптимизации» и перекраивания бюджетного «тришкиного кафтана».
Что касается пенсионного обеспечения,
то размер пенсий вырастет всего на 10%
в конце 2017 года, что даже близко не
покроет размера инфляции. Однако на
большее рассчитывать невозможно хотя
бы потому, что «команда европейских
профессионалов» в 2016 году умудрилась
обрушить дефицит Пенсионного фонда с
80 млрд до 145 млрд гривен.

Из последних сил
Как показывают социологические опросы, сложная экономическая ситуация заставляет украинцев экономить буквально
на всем, и даже повышение минимальных
зарплат практически не повлияло на финансовое положение граждан.
Вот краткая выборка данных последнего исследования компании Research &
Branding Group:
▶ 40% опрошенных отказываются от визитов к врачам из-за нехватки денег, а
37% респондентов обходятся без лекарств, даже когда тяжело болеют.
▶ Более половины (54%) значительно сократили свой рацион из-за подорожания продуктов питания.
▶ До «последнего издыхания» носят старую обувь и одежду около 58%
▶ Забыли о развлечениях 39% украинцев,

а 47% опрошенных в последние годы
никуда не ездили отдыхать
▶ У 30% граждан бытовая техника уже
почти непригодна для использования,
но купить новую они не могут
▶ Ходят пешком ради экономии на транспорте 25% людей
▶ 40% украинцев оказались в долговой
яме: из-за недостатка средств они вынуждены брать кредиты в банках, или
занимать у соседей.
Еще одним индикатором уровня жизни
в Украине является продажа населением
валютных заначек. Информация о том,
что украинцы в январе 2017 года продали
валюты на 53 миллиона долларов больше,
чем купили, свидетельствует о том, что
уровень жизни украинцев стремительно
падает.
Такое мнение выразил эксперт по вопросам политики и экономики, бывший
сотрудник Института мировой экономики
НАНУ Всеволод Степанюк:
- Ни один украинец, в здравом уме не
пойдет просто так продавать доллары.
Единственное, что может заставить его
это сделать – полное обнищание и край-

няя необходимость. На сегодняшний день
людям просто нечего есть, нечем платить
за коммуналку, нет средств на покупку
лекарств и так далее, – отметил эксперт.
По словам В. Степанюка, данная тенденция очень тревожная, потому что
люди отдают последнее. И вскоре может
сложиться такая ситуация, когда у этих
людей за душой не останется ничего, и
они окажутся не в состоянии оплатить
даже жизненно важное лечение.
Впрочем, многие украинцы уже оказались в такой ситуации, и далеко не у всех
из них оказались валютные заначки.
- У меня почти 50 лет стажа работы в
школе, в том числе 20 из них я работала
заместителем директора по воспитательной работе, – пишет 78-летняя Надежда
Григорьевна Семенюк из Черкасс. – Получаю 1813 грн пенсии. В прошлом году
серьезно заболела, и только благодаря
помощи детей мне сделали сложную операцию. Теперь для улучшения состояния
здоровья нужны дорогостоящие лекарства, но денег катастрофически не хватает, и дети уже помочь не могут – им самим
тяжело, а старшего сына в январе вообще
сократили.
- Выход на пенсию означает переход в
самую унизительную и беспросветную
бедность. Хуже всего то, что и повлиять
на ситуацию уже не можешь, потому что
полностью зависишь от милостей государства, а подработать на пенсии может
далеко не каждый. Наверное, в наших условиях это не так уж и плохо, что не каждый доживает до «заслуженного отдыха».
Как говорит мой товарищ: «Хочешь помочь Украине и себе – умри до выхода на
пенсию», – мрачно шутит «молодой пенсионер», 65-летний Виктор Таран.
Согласитесь, после таких слов становится как-то не по себе.
Глас народа
Большинство украинцев считает, что
практически во всех сферах жизни сдвиги
происходят в отрицательную сторону. В
частности, положение продолжает ухудшаться по таким показателям:
▶ Цены и коммунальные тарифы – 88,5%
опрошенных
▶ Уровень благосостояния – 73%
▶ Уверенность в завтрашнем дне – 74%
▶ Политика власти – 72%
▶ Ситуация с преступностью – 62%
▶ Здравоохранение – 54%
▶ Оплата труда – 54,5%
▶ Социальная защита – 49%
▶ Пенсионное обеспечение – 49%
По данным опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с Центром Разумкова.

Про що мовчить телевізор

Показова турбота про найбідніших
В Україні хочуть повернути держрегулювання цін на соцпродукти?
За матеріалами http://minprom.ua/
Депутати заговорили про повернення регулювання цін на соціально важливі продукти харчування, яке було скасовано
Кабміном 1 жовтня 2016 р. Думки експертів з приводу того,
чи треба повертати контроль над цінами, розділилися.

НАВІЩО ПОВЕРТАТИ
На думку одного з авторів законопроекту Юрія Солода, експеримент
Кабміну по скасуванню регулювання
цін на соцпродукти на 3 місяці і продовження скасування з 1 січня 2017
року на невизначений термін привели до різкого підвищення цін. З початку року яйця подорожчали на 39,9%,
або в середньому на 5,97 грн/дес,
вершкове масло - на 21,7%, абона
23,91 грн / кг, молоко – на 18,4%, або
на 2,38 грн / л. «Це набагато вище,
ніж середній рівень інфляції в країні
(в 2016 р. – 14%.), – говорить Солод.
Держрегулювання багато років захищало населення від зубожіння.

Тепер цього немає, а уряд навіть не
пропонує компенсацію, наприклад,
у вигляді адресних продовольчих
програм, що діють за кордоном».
Але торговці проти повернення регулювання. «Це поверне бюрократію і нічого путнього не дасть. У нас
великий вибір товарів всіх категорій
за низькими цінами. Наприклад, по
7 грн / кг макарони, молоко жирністю 2,5% по 11,5 грн / л, м’ясо-кісткові
та супові набори 2 сорту, регулярно
проходять акції, розпродажі», – парирує топ-менеджер відомої торгової
мережі Володимир Молчанов.
ЕКСПЕРТИ
Серед фахівців продринку немає

одностайності в питанні, чи треба
знову робити підконтрольними
ціни на соцпродукти. Так економіст
Іван Нікітченко проти: «Є ринок,
який сам регулює ціни. За цією логікою треба регулювати ціни і на інші
соціально важливі речі, наприклад,
на житло, адже не всі можуть його
купити. Якщо є підозри про цінову
змову трейдерів, цим повинен зайнятися Антимонопольний комітет,
як в західних країнах. Але і раніше
механізм надбавок працював недостатньо: щоб підняти вартість
того чи іншого продукту, торгові
мережі писали обгрунтування до
місцевих органів влади, і якийсь
чиновник вирішував дати добро
на підвищення чи ні, тобто була
присутня корупція. Були і способи
обійти регулювання, наприклад,
виробник випускав сметану не
20% жирності, а 21%, або молоко

не 2,5%, а 2,6%, ціни на які не регулювалися. Це не заборонено законом».
А директор Асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій
Дорошенко, навпаки, вважає, що
повернення держрегулювання стримає необґрунтоване зростання цін
на соцпродукти: «Як компроміс, треба встановити торгівельну надбавку
не 15%, а 20% на їжу не вищого сорту,
наприклад, м’ясо з кістками, недорогу варену ковбасу, і зробити націнку
вільну для продуктів преміум-сегмента – це м’ясна вирізка, сирокопчені ковбаси і так далі. Нехай багаті
платять за бідних».
Нарешті, президент Украналітцентру Олександр Охріменко уточнює,
що держрегулювання цін можливо
відновити і без нового закону, так як
це належить до повноважень уряду. «Якщо соціальні групи товарів
будуть дорожчати, а неформальні
переговори з бізнесом не дадуть
результату, то Кабмін може знову
закрутити гайки, повернувши регу-

лювання вартості ряду соцтоварів.
Хоча це і не ринковий спосіб, однак
він може бути використаний, як показова турбота про найбідніші верстви населення», – сказав Охріменко.
ЩО РЕГУЛЮВАТИ
Згідно з постановами Кабміну
№1548 від 1996 р і №656 від 2007 р
заборонялася торгівельна надбавка вище 15% на соціально значили
види продовольчих товарів. До них
належали: борошно, хліб простої рецептури, макаронні вироби вітчизняного виробництва з нетвердих сортів
пшениці, крупи, цукор, яловичина,
свинина з кістками, м’ясо птиці в тушках, ковбаси варені 1 сорту (не вищого), молоко жирністю 2,5%, сметана
жирністю 20%, масло вершкове жирністю 72%, сир жирністю 9 %, яйця
курячі, олія. Якщо повернути соцрегулювання, можливо здешевлення
соцпродуктів на 5-10%. Найбільше
подешевшає м’ясо: свинина з кістками – на 8-10 грн/кг, або до 68-70 грн/
кг, курятина в тушках – на 4-5 грн/кг,
або до 45-47 грн/кг.
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Сразу после снятия моратория большая часть земель окажется в руках тех,
кто просто пытается на ней заработать.

Резонанс

Почем продается Родина?
Почему власть торопится запустить рынок земли в Украине
Александр Полуянов
(Начало на стр.1)
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Точка зору

Василь Цушко:
“Покупцем землі має
виступати лише
українська держава”

Купля-продажа земель сельскохозяйственного назначения уже долгие годы
остается одним из наиболее острых и
скандальных вопросов в украинском обществе. Эта тема с завидной регулярностью поднимается правящими кругами,
однако Верховная Рада с такой же регулярностью откладывает введение рынка
земли «до лучших времен». Судя по опросам, более 80% населения до сих пор к
этой идее относятся отрицательно.

Кому это надо
Итак, если Конституционный суд Украины все-таки рассмотрит обращение 55
депутатов, то мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения
могут снять уже в октябре-ноябре этого
года. При этом эксперты указывают на
огромные риски, с которыми неизбежно
столкнется страна, если это произойдет
без урегулирования множества спорных
моментов в законодательстве.
- Предположим, Конституционный суд
отменяет мораторий, но никаких механизмов работы рынка он, естественно,
не дает. В Украине внезапно появляется новый колоссальный актив в десятки
миллионов гектаров угодий. Никакой
четкой законодательной базы, никаких
предохранителей – например, в части
максимальной площади в одних руках,
или уровня минимально допустимых цен,
не существует, — начинается дикий рынок, последствия которого даже страшно
себе представить… Такой необдуманный
шаг приведет к сильным волнениям в
обществе и настоящему расцвету рейдерства на рынке земли. Понятно, что
все это делается не в интересах государства и владельцев паев, а для тех, кто
сидит сегодня на чемоданах с деньгами
и только ждет удачного момента, чтобы
скупить землю за бесценок, а потом спекулировать ею. Конституционный суд
не должен в нынешних условиях решать
судьбу земельного моратория, – убежден
аналитик агрорынка Валерий Карпухин.
По его мнению, судьба земли должна
решаться только через всенародный референдум и, как минимум, через 10 лет.
- Сразу после снятия моратория большая часть земель окажется в руках тех,
кто просто пытается на ней заработать.
В текущей ситуации гектар может стоить
около 500 долларов, а уже через 5-10 лет
цена поднимется до 10-12 тысяч долларов,
как в соседней Польше, или даже выше…
Помните, как нам обещали золотые горы,
когда проводили приватизацию в девяно-

стых? Тогда украинцам говорили, что они
станут хозяевами своих предприятий,
смогут продавать и покупать акции. А что
получилось в итоге? Украинские предприятия теперь сконцентрированы в руках
7- 10 олигархических семей. То же самое
произойдет и с украинской землей, если
сейчас – в условиях войны, разрухи и дикой коррупции разрешить ее куплю-продажу, – считает эксперт по земельным отношениям Сергей Малышев.
Впрочем, у властной верхушки есть еще
один серьезный мотив для экстренного
введения рынка земли – необходимость погашения долгов перед МВФ. Такое мнение, в
частности, выразил экс-министр экономики Виктор Суслов:
- Для Украины вся эта ситуация с долгами выливается в одно: страна уже загнана в такую «петлю», что продажа земель
с целью погашения долгов перед кредиторами неизбежна. Не случайно же МВФ настаивает на принятии закона об обороте
земель сельскохозяйственного назначения – Украина по своим долгам должна
будет заплатить землей.
По словам экономиста, в итоге земля с
помощью различных схем будет перепродана иностранцам, что станет очень болезненным ударом для украинского народа.

Наша справка
Впервые земельный мораторий был введен Верховной Радой в январе 2001 года. Закон предусматривал, что мораторий будет
действовать краткосрочно – до принятия закона об обороте земель с/х назначения или
соответствующей нормы в Земельном кодексе. После этого действие моратория продолжали еще 8 раз: в 2004, 2006, 2008, 2010, 2011,
2012, 2015 и последний раз в 2016 году – до 1
января 2018 года.
По данным исследования Киевского международного института социологии, только каждый шестой украинец выступает за
отмену моратория и введение рынка земли.
Главные страхи владельцев паев – низкая
цена на землю и мошеннические схемы покупки.

Цена на землю в странах
Европы
Страна

Цена
земли
(долл./га)

Арендные
ставки
(долл./га)

Бельгия

33617,7

123,8

Болгария

4653,6

279

Великобритания

31389,6

281,3

Германия (восток)

219,4

Германия (запад)

16761,5

219,4

Дания

25919,3

708,8

Ирландия

39305,8

592,2

Испания

14593,2

227,3

Италия

27018,5

-

Латвия

1414,8

-

Литва

1354,6

53,7

Нидерланды

63738,4

672,14

Польша

10265,6

-

Россия

1140

-

Румыния

6132

-

19926,9

-

Словакия

1752

26,29

Финляндия

9600

267,4

Франция

7453

195,1

Сербия

Информация для размышления
По данным статистики, в свое время право на земельный пай получили около
6,8 миллиона селян, которым в общей сложности принадлежит примерно 25 млн.
гектаров земли. Из этого количества порядка 7-8 млн. гектаров (28-32%) на данный
момент не обрабатывается, так как нет желающих ее арендовать. Те же селяне, которым все же посчастливилось сдать свои паи в аренду, в среднем получают арендную
плату в размере порядка 3000 грн за гектар в год – по нынешнему курсу около $115.
Это намного больше, чем в Литве и Словакии, и почти столько же, сколько в Бельгии.

11600,6

Чехия

3137,2

-

Швеция

5226,5

157,3

Эстония

5000

-

Політичною партією Олександра Мороза “За правду і справедливість” розроблено концепцію земельних відносин в сучасній Україні. Її основні положення наступні:
▶ земля, за Конституцією, загальнонародне багатство, вона не може бути товаром. «Торгувати хлібом, а не землею»
– наш принцип;
▶ люди готові продати свої акти на земельні паї. Треба їм таке право надати. Але
покупцем через Земельний банк має
виступати лише українська держава;
▶ земля повинна використовуватись на
умовах оренди, сплачуючи ренту в спеціальний фонд, що передбачає і надходження до сільських бюджетів;
▶ право оренди використовується як предмет застави для одержання кредитів (законопроект про це нами розроблений).
Це право передбачає і контроль держави
за якістю переданого на використання багатства і за його збереженням.
Чому ж земля здається в користування
без фіксації бонітету ґрунту (його якості, родючості). Адже нині українські чорноземи
уже перетворюються в «Чорну Сахару». Родючість ґрунтів падає, урожаї здобуваються
з допомогою хімії, на відновлення попереднього стану ґрунтів, як свідчать спеціалісти,
потрібно буде не менше 20 років. Це, якщо
буде чим відновлювати, бо для того годиться тільки перегній. Де його взяти, коли
в Україні поголів’я великої рогатої худоби
в сільськогосподарських підприємствах
зменшилося в 16 разів? І чи не показовим в
цьому відношенні є приклад найближчого
сусіда – Білорусі, звідки Україна уже імпортує молоко, м’ясо, цукор (!), де річний удій на
корову складає 5,5 тонни і наступного року
передбачається виробити по 1 тоні молока
на кожного жителя?
▶ Держава підтримує аграрників так, як це
практикується в Європейському Союзі,
в тому числі дотаціями, не треба вірити
брехням про їх відсутність в розвинених
країнах. Ми прибічники крупнотоварного виробництва, там де збереглися такі
господарства, їх треба всебічно підтримувати державою, контролювати закупівельні ціни і ціни на товари для сільського
господарства, в інших місцях – розвивати
фермерство, беручи за зразок порядок
господарювання в Голландії, в Ізраілі. Праця на землі має стати вигідною селянам,
їхній добробут – забезпеченим, робота
молодих людей, зокрема спеціалістів вищої кваліфікації – витребуваною;
▶ розвивати сільськогосподарську кооперацію, запропонувати умови ефективної
праці, вигідні людям, згорнути латифундії,
або змусити їх займатися поглибленням
технології (тваринництво, меліорація, переробка), створюючи робочі місця;
▶ Припинити розбазарювання землі.
Юрисдикція кожної сільської ради повинні закінчуватися межею юрисдикції
сусідньої ради. Ніяких адміністративних
втручань в розпорядження землею!
Після здійснення цих заходів не буде претензій щодо плати за пай, здирництва при закупівлях, село перестане занепадати.
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Держава
Поштова скринька

Борьба
с тарифами:
правда или
пиар-акция?
Борис Романченко,
г. Херсон
В день проведения повторной сессии Херсонского горисполкома по
поводу тарифов на транспорте состоялся митинг, анонсированный
одной из либеральных политических сил. Тема тарифов сегодня
волнует каждого, поэтому митинг
получился достаточно многолюдный, эмоциональный. Помимо
людей «организованных» даже
из ближайших сел, участие в нем
приняло достаточное количество
горожан, вопрос тарифов для которых далеко не второстепенный.
Но, как всегда, не все присутствующие ориентируются в политическом раскладе сил. Пикантности
нынешней ситуации добавляло
то, что на предыдущей сессии горсовета представители фракции
– организатора митинга «Оппозиционный блок» поставили свои
подписи за поднятие тарифов, что
получило огласку.

«Добровільне» об’єднання громад і перетворення сільськогосподарської землі в товар –
убивчі наслідки, які очікуються при реалізації цих напрямків політики сучасної влади

Під балачки
про євровибір

Олександр Мороз
Шановні співвітчизники!
В критичний для країни і народу час хочемо поділитися з вами
думками про те, що є і що може статись, попросити вашої уваги
до наших пропозицій, щоб не допустити остаточної катастрофи
для нашої країни, втрати державності. Не будемо при тому вдаватись до переліку бід, помилок і злочинств, бо свого часу ми
відверто застерігали від них, називали їх винуватців, просили
приєднатися до нас у боротьбі проти такої політики та її провідників. Мабуть ми були не дуже переконливими чи може спрацювали аргументи інших. Врешті, всі ми з вами опиняємося біля
«розбитого корита»: жахливе безробіття, мертве виробництво
в містах і селах, найнижчі у Європі зарплати і пенсії, платне навчання і лікування, непосильні тарифи і ціни, відсутність надії на
завтрашній день. На додаток до всього – війна, що забрала уже
життів більше, ніж 10 років афганської авантюри для всього тодішнього Союзу.

Политика двойных стандартов в политической жизни Украины не нова. Для
того, чтобы не быть обманутыми, гражданам следует иметь хорошую память на
поступки и слова политиков. Так, еще совсем недавно, летом, на довыборах в ВР,
приезжавшая в Херсон Юлия Тимошенко
призывала «детей войны» поддержать
кандидата от «Батькивщины», «забывая»,
что, работая премьером в правительстве
Ющенко, именно она поставила первые
препоны в получении льгот для этой категории людей – заставив всю Украину через суды доказывать свою правоту.
Подобных примеров множество. И на
сегодняшнем митинге мы видим как «организованные» молодые люди с «правильными» плакатами прячут лица и отворачиваются от камер. В это же время другие
граждане с интересом прямо там читают
газеты и листовки социалистов, розданные нашими активистами.
Миссия просветительства, возможность донести до людей мысль о том, что
только партии левого, социалистического
направления смогут помочь восстановить социальную справедливость – вот
то основное, на что следует делать упор
сегодня.
Народ устал быть обманутым либеральными политиками, поэтому в очередь
выстраивается за правдой, не смотря на
видимую «организованность» подобных
митингов.

Активна частина населення,
найперше молодь по-своєму
відреагувала на це, виїхавши за
кордон. За 25 років приблизно на
чверть скоротилося населення
України. Такого виходу українців
з України ніколи не було, світова
історія в час нинішньої цивілізації не пригадає подібного в інших
країнах і континентах. Маємо всі
підстави говорити, що так і було
задумано. Більше того, політика
влади і далі не змінюється, веде
країну до погибелі. Оглянімось
довкола: мертві села, увечері
ні людей, ні світла. В містах ніякої роботи, на вулицях не видно
молоді, не зустрінете жодного
усміхненого обличчя. В настроях
тривога і безнадія. Не можна повірити, що влада того не бачить
і не розуміє. Отже, вона втілює
задумане чужими, а доля людей
в Україні її не турбує. Коли це не
так, наведіть хоч один приклад
протилежного змісту, – таких немає.
Люди все бачать і знають, могли
б додати багато чого з власного
теперішнього досвіду. Ми ж хочемо наголосити на убивчих наслідках, які очікуються при реалізації
двох напрямків політики сучасної
влади: «добровільне» об’єднання
громад і перетворення сільськогосподарської землі в товар. Що
ніякої «добровільності» немає,
нікого переконувати не треба. Це
можуть підтвердити сотні голів
рад, тисячі депутатів. Під маркою

«об’єднання» нав’язується антиконституційна адміністративнотериторіальна реформа. Її мета
– не зробити ради «спроможними», не збільшити бюджетну
самостійність органів самоврядування. Ні, цю брехню ви чуєте по-

бити це не просто, але можливо.
Складніше з іншою злочинною
ініціативою – щодо продажу земель. Ця афера після її запровадження може стати незворотною і виправляти її доведеться
з трагічними наслідками (якщо
буде кому виправляти). Схоже,
що розрахунок на те, що за
українську землю – найбільше у
світі багатство – боротися буде
нікому. До того йдеться.
Недавно в приміщенні Верховної Ради України відбулися
слухання з питань ринку землі.
Практично всі учасники слухань (окрім ініціаторів ринку від
влади) вважають, що це неприпустимо. Однак влада тисне,
прислужуючись Міжнародному
валютному фонду, який після
розгляду відповідного закону
обіцяє владі чергову позичку.
Позичку, за яку, як і за всі інші,
розраховуватись будете ви.
Треба нагадати, що Консти-

Треба розірвати злочинне коло, розмежувати
бізнес і владу. Так є у більшості цивілізованих
країн. Треба в цілому змінити систему влади
і управління. Ключ для того – зміни в чинній
Конституції України, яких вимагали обидва
Майдани, які ми відстоювали всі роки політичної
діяльності і за що нас шельмували, оббріхували,
фальшували виборчі протоколи, а наші
пропозиції замовчувались
всякчас з екранів TV. Мета в іншому: зменшити бюджетні витрати
на самоврядні функції, закрити
сільради, школи і лікарні, звільнити Україну від сіл і… українців.
Люди ще більше будуть віддалені
від органів публічної влади, вона
ж іще більше залежатиме від адміністративної «вертикалі», догоджаючи їй, особливо під час
виборів. Під балачки про євровибір диктаторськими методами
нав’язується модель, протилежна
європейській.
Ясно, що авантюру з «добровільним» об’є днанням можна
було б виправити згодом, при
іншій системі управління. Зро-

туція України продажу землі не
передбачає, це загальнонародне
багатство (ст. 13, 14). Нагадати,
що Земельний Кодекс, в якому
можливість продажу згадується,
негайно підписаний президентом Л.Кучмою, хоч сам кодекс в
сесійному залі не голосувався, за
нього збирали підписи в кабінеті
заступника Голови Верхової Ради
України, списку того ніхто не бачив і завірений він був фальшивою печаткою на замовлення згаданого тут та інших авантюристів
при владі. Кишеньковий Конституційний Суд того порушення «не
помітив». Це юридична сторона
справи. А по-суті, якщо скласти

статки усіх найбагатших людей
з українськими паспортами (643
з них мають банківські рахунки
в офшорах, а це повинно визначатись законом як кримінальний
злочин!), то зібраної суми вистачило б на 10% українських чорноземів. За європейськими цінами,
звичайно. Для кого ж тоді готується ринок, за що розпинаються
його замовні ініціатори? Відповідь
проста: для тих же олігархів. Землю вони приватизують за безцінь,
як зробили це (при допомозі влади, а вони – влада і є) із заводами
і фабриками. А на вторинному
ринку візьмуть справжню виручку. Після того землі, права на неї в
України і українців не буде, нехай
не брешуть владці про гарантії
на землю саме для українців, про
обмеження площ у власників та
не розповідають інші байки. Світовий досвід це вже давно довів,
він же підтверджує, що провідні
країни (США, Англія, Голландія,
Фінляндія…) все більше переводять землю у державну власність.
Цього добиваємось і ми, передавши кілька років тому до Верховної
Ради України проекти законів про
Державний земельний банк, про
право оренди землі як предмету
застави, розробивши концепцію
земельних відносин, де ключовими моментами є:
▶ викуп близько 7 млн. земельних паїв державою;
▶ передача землі в оренду державою під контролем її використання і збереження родючості;
▶ збирання земельної ренти на
користь соціальних потреб
тих, хто живе на землі;
▶ підтримка державою аграрного виробництва так, як це
робиться в Європі;
▶ поширення юрисдикції кожної ради до межі юрисдикції
сусідньої ради, щоб право
розпорядження землею (водоймами, насадженнями, покладами…) належало не адміністраціям, а громадам.
Україна мусить зробити ці
кроки, якщо вона відстоюватиме свою державність. Інакше в
сукупності з «добровільним»
об’є днанням громад продаж
землі означає кінець суверенності країни.
Ми торкнулися лише двох загроз. Насправді їх багато, а виділяються з-поміж інших війна
і корупція. Та є в тих загрозах
спільна причина, – система влади і управління. В Україні влада
і бізнес – одне й теж. А бізнес
в таких умовах стає напівкримінальним, починає «пастися»
і на бюджеті. Іншими словами,
влада стає криміналізованою, а
корупція – її інструментом. Тому
розрекламовані кроки щодо
боротьби з корупцією – імітація
боротьби. Влада сама з собою
боротися не буде.
Треба розірвати злочинне
коло, розмежувати бізнес і владу. Так є у більшості цивілізованих країн. Треба в цілому змінити систему влади і управління.
Ключ для того – зміни в чинній
Конституції України, яких вимагали обидва Майдани, які ми
відстоювали всі роки політичної
діяльності і за що нас шельмували, оббріхували, фальшували
виборчі протоколи, а наші пропозиції замовчувались.
Необхідний текст змін до Конституції України підготований,
науковцями і практиками вивірений, три роки тому опублікований (газета «Юридичний
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Все політичне життя ми присвятили потребі створення влади, підконтрольної народу
вісник», жовтень 2013 р.). Він
означає перехід на європейську
систему управління, де основний її елемент – місцеве самоврядування, без адміністрацій.
Логіка системи: керують не
призначені, а обрані, що знаходяться під постійним контролем громад. Це робить і людей
громадянами, відповідальними
за те, як живуть самі, громада,
край, держава… Тоді, до речі, і
балачки про особливий статус
регіонів на Донбасі відпадуть
самі. В Україні скрізь має бути
однакова система управління.
Хтось скаже: утопія, фантастика… Але ж Європа так живе!
І політичну угоду з ЄС Україна
все-таки підписала. Можливо
владцям корисно було б читати
ними ж підписане?
Відповідно до такого змісту Конституції України треба
змінити бюджетне і податкове
законодавство та найперше виборче законодавство, а також
прийняти закон про вибірність
суддів. Треба, щоб депутатами
ставали не призначені на певні місця у списки, а обрані насправді. Ті, кого виборці знають,
хто, як правило, живе в окрузі,
знає його проблеми, кого при
потребі можна відкликати. Для
того запроваджується щорічний вотум довіри обраному
(депутату, судді… та інш.). Такий
закон теж підготований.
Все це треба робити швидко,
часу обмаль. Чи здатен на це нинішній парламент? Відповідь знаєте самі. Але вихід є, – референдум
за народною ініціативою. Кажуть,
не можна, бо – війна. Однак у
нас вона юридично не визнана.
Навіть президент П.Порошенко
мову веде про референдум щодо
вступу до НАТО (сам-то найкраще
знає, що нас туди не приймуть
принаймні ще кілька десятків років, це для нинішніх поколінь рівнозначно «ніколи»).
Закон про референдум є. Він
реакційний, правда. Писався «під
Януковича». Але хоч раз ним скористатися можна. Він передбачає
чимало складних, скрупульозних
процедур. До його організації і
проведення треба підходити свідомо і відповідально к о ж н о м
у. Це, між іншим, є однією з причин випуску цього номера газети. Нам потрібен тісний контакт
з вами. Повірте, жодна газета не
донесе до вас правду, якою б гіркою вона не була. Наша газета це
зробить. Допоможіть нам своєю
передплатою, вона менша ніж
в усіх передплатних виданнях.
Просимо вашої підтримки в такий спосіб. Врешті, це потрібно
насамперед вам.
Підкреслюю: потрібно вам.
Ви можете повірити нам, бо не
влада нас цікавить особисто.
Ні депутатство, ні будь-які посади нам не потрібні, ми на них
не претендуємо. Все політичне
життя ми присвятили потребі
створення влади, підконтрольної народу. Так ми розуміємо
зміну системи влади і управління. Звідси розпочинається реалізація нашого гасла «Збудуємо
Європу в Україні!». Потрібна
ваша підтримка, ваша позиція.
Відступати нікуди. Тільки разом ми здобудемо перемогу,
збережемо державу, захистимо
людину!
P.S. Про найболючішу проблему – війну і як її припинити, – в наступному номері.
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Яценюк замість Гонтарєвої?
ЗМІ дізналися про серйозні перестановки в Нацбанку
За матеріалами «ZN.UA»
Е к с - п р е м ’є р - м і н і с т р
України Арсеній Яценюк
може змінити Валерію
Гонтарєву на посаді глави НБУ.
За даними видання, Валерія Гонтарєва дійсно
зібралася піти з поста
глави НБУ, і на цей раз –
всерйоз. Про свій твердий намір це зробити
вона повідомила президенту Петру Порошенку
після закінчення відпустки на початку січня.
Також Гонтарєва поставила до відома про свій
намір директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард в ході проведеного
в середині лютого візиту
до американської столиці.
Для відставки Гонтарєвої
саме зараз є ряд причин.
Так, основний для широких верств індикатор
стану фінансової системи
країни – валютний курс

гривні до долара – зараз
відносно стабільний.
До того ж інфляція зараз
не є такою проблемою, як
раніше. Також можна вважати завершеним основний етап «розчищення»
банківської системи – одного з головних пріоритетів, оголошених Гонтарєвою в своїй діяльності на
посаді голови Національного банку.

У той же час стає все більш
очевидним, що майбутнє з 1
березня підвищення тарифів на електроенергію навряд чи виявиться останнім,
і те ж саме стосується тарифів на тепло- і газопостачання. А значить, інфляція в
країні продовжить зростати
з причин, не залежних від
монетарних зусиль НБУ.
Так що зараз для Гонтарєвої саме час піти на піку

висхідних трендів, яким
навряд чи судилося бути
тривалими. По-друге, Валерія Олексіївна вважає,
що не отримує належної
підтримки з боку перших
осіб держави і, як наслідок,
правоохоронних органів.
Видання інформує, що
президент України Петро
Порошенко вже готовий
до кадрових перестановок
в НБУ. Пріоритетною для
нього є кандидатура Арсенія Яценюка.
Проблема полягає тільки в тому, що сам кандидат має дещо інші, більш
високі амбіції, бачачи себе
прем’єр-міністром після
календарних парламентських виборів.
У виданні зазначають,
що нинішній близький до
нульового рейтинг експрем’єра не бентежить,
оскільки на той час його
«негативний портфель»
вже буде підзабутий, а
ось величезних ресурсів,
накопичених в якості пре-

зидентського пайовика в
«Ltd – Україна», виявиться достатньо, щоб розраховувати на повторення
електорального
успіху
2014 року.
Володіючи достатніми
компетенціями, щоб утримувати ситуацію під хоча б
відносним контролем, експрем’єр в НБУ неминуче
виявиться громовідводом
громадського негативу з
усіма наслідками .
Для президента Яценюк
важливий як парламентер,
що сприймається МВФ.
Видання повідомляє, що
першою реакцією Яценюка була відмова від президентської
пропозиції.
Однак команда Порошенко продовжує наполягати.
Більш того, настійно рекомендує не відмовлятися і
команда Яценюка – в голодні часи таку посаду «з
дому» випускати не можна. За інформацією Інформаційна ЗМІ, поки Арсеній
Яценюк думає.

Про що мовчить телевізор

В Україні –
консервація кризи
За індексом розвитку людського потенціалу (HDI), що
розраховується ООН на основі ВВП на душу населення і
життєвих стандартів, Україна зайняла 81-е місце в світі. Зростання економіки немає.

«Зростання валового внутрішнього продукту в 2016 році
на рівні 2,2% насправді є консервацією економічної кризи
і відсталості, а не ознакою макроекономічної стабілізації,»
– так вважає доктор економічних наук Тетяна Унковська. На
її думку для оцінки зростання
економіки слід враховувати
й інші показники, в зокрема
індекс HDI (Індекс розвитку
людського потенціалу), який
розраховується на основі ВВП.
Крім того, доцільно зіставити
зростання ВВП в 2016 році з
аналогічними показниками в
попередні роки.
«За індексом розвитку людського потенціалу, що розраховується ООН на основі ВВП
на душу населення і життєвих
стандартів, Україна зайняла
81-е місце в світі. До кінця 2015
р ВВП упав до 90,6 млрд дол
(при 183 млрд дол. в 2013-му), а
національний дохід на душу населення (ВНД) склав 2,6 тис дол
(що практично дорівнює рівню
ВНД Гондурасу – 2,3 тис дол) При
такому економічному падінні
зростання ВВП на 2,2% в 2016 р.,
що бравурно назвали макро-

економічною стабілізацією, насправді є консервацією кризи,
розрухи і відсталості», – каже Т.
Унковська. Вона також вважає,
що серед порівнянних країн
результати розвитку економіки
України є найгіршими. Вражаючі
цифри для порівняння: в 2015 р
в Польщі при чисельності населення 38 млн чол. ВВП склав $
477 млрд (у п’ять разів більше,
ніж в Україні), а ВНД – $ 13 тис.;
в Канаді (з населенням36 млн )
ВВП – $ 1,55 трлн, а ВНД – $ 47,5
тис. (В 18 разів). В Ізраїлі (постійно воюючій країні) з чисельністю населення 8 млн ВВП дорівнює $ 300 млрд, а ВНД – $ 35,8
тис. У Чехії (з населенням 10,6
млн) ВВП склав $ 185,2 млрд,
ВНД – $ 18 тис.; ВНД Естонії – $
18,4 тис.; Хорватії – $ 12,7 тис.;
Казахстані – $ 11,4 тис.; Білорусі
– $ 6,6 тис.», – вказує фахівець.
Нагадаємо, що Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України погіршило попередній прогноз зростання
ВВП України на 2017 рік з 2,9%
до 2,4%. Також був погіршений
прогноз інфляції на 2017 рік
(в співвідношенні грудень до
грудня) – до 11% з 9%.

Вкрали більше
2,6 млрд грн
За матеріалами «Мінпром»
Державна аудиторська служба України в 2016 році провела 2,7 тис.
перевірок на 2,4 тис. державних підприємствах, установах і організаціях. Про це йдеться в її повідомленні.
За підсумками перевірок виявлено
втрат фінансових та матеріальних ресурсів на 2,6 млрд грн. Бюджети всіх
рівнів втратили можливість отримати
доходи в сумі 440,2 млн грн.
Держустанови та організації недоотримали доходи на 860 млн грн. – і це
тільки по тим фактам, яким Держаудитслужба вирішила дати хід.
Більш 1,9 тис. підприємств, установ і
організацій провели незаконні і нецільові витрати, а також допустили недостачі матеріальних і фінансових ресурсів на суму понад 1,3 млрд грн., в тому
числі 780,4 млн грн. – за операціями з
бюджетними грошима.
Держаудитслужба в 2016-му році пе-

редала в правоохоронні органи більше
1,4 тис. ревізійних матеріалів, за результатами яких силовики почали 669 досудових розслідувань – які в більшості
випадків були потім припинені після
отримання хабарів силовиками, прокурорами і суддями.

«Чорне дзеркало» Інтера
Іван Бокий
Давно не дивився на Інтері «Чорне дзеркало», а це вирішив подивитися, яке ж воно стало. З погляду техніки і технології ток-шоу – як у всіх.
А ось з погляду змісту...
Кому цікаво, є коаліція чи ні, коли всі, крім Парубія, знають, що її немає? І якому
телепневі гризе голову думка, чи стане парламентський стецько Ляшко спікером? Чи
така вже подія для Хорола «викрадення» якогось Гончаренка, щоб навколо цієї події схрещувати шпаги? Таке враження, що ці питаннячка нав’язуються телеаудиторії
тільки для того, щоб відвернути увагу від платіжок за тепло і стрибка тарифу за електроенергію до 1, 68 грн/кВт з доведенням до 2,31 грн/кВт, якщо мадам Гонтарєва не
опустить гривню ще нижче. Держава залізає в кишені мільйонів ще нахабніше, аби не
збідніли російські(!!!) і наші енергобарони, а на «Чорному дзеркалі» про цей геноцид
– ані крику, ані гику. Це сьогодні болить людям, а не вибрики якихось стецьків і мазюкал. А так – шоу як шоу. Правда, все стає зрозуміло, коли знаєш, хто власники каналу і
кому вони потурають та за що борються. Не за нас із вами, будьте певні.
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Їх не турбують сльози матерів,
Плач діточок не ранить їх серця…

Поштова скринька

Хто керує державою та їхні наміри

Геннадій Савосін,
народний депутат України
V скликання.
Грудень 2016 року був ознаменований активізацією «Народного фронту» та її лідера А.
Яценюка. Радіо і телебачення,
друковані засоби масової інформації заполонили виступи
А. Яценюка, в яких він повністю спростовує рішення Верховної Ради, згідно якого його
було відсторонено від посади.
Зухвалість і напівправда, все
це протягом декількох днів лунало на всю країну.
Дивно, але це так. Спочатку А.П.
«втрутився» у міжнародну діяльність України, представляв її у стосунках з керівниками Німеччини,
Сполучених штатів та інших держав, звертаючись до них із певними «пропозиціями» невідомо від
якої «сили». Далі більше, і ось така
«акція»: в ЗМІ потрапляє агітка про
діяльність «Народного фронту» та
її керівника пана Арсенія. До речі,
виникає питання. чому в усіх програмах TV та друкованих ЗМІ, в
тому числі районних та обласних,
з’явились ці матеріали? Хіба «Народний фронт» не має найнижчий
рейтинг і довіру виборців? Невже
не вони довели виборців до жахливого зубожіння підвищенням
вартості комунальних послуг, 60%
українських сімей так глибоко «євроінтегрувались», що не в змозі
сплачувати за власне житло. Здавалось би євроінтеграція, декомунізація, битва з агресивним загарбником нібито плюс у діяльності
Яценюка та компанії, але як можна
оцінювати в такому разі результати
зовсім свіжого соцопитування: 35%
українців висловились за відбудову

СРСР, тому, що люди мали упевненість в завтрашньому дні (70%),
високий рівень соцгарантій (64%),
безкоштовну вищу освіту (58%),
відсутність безробіття (55%). Більше того українці (50%) відчували в
той час гордість за велику державу.
А за Яценюком та його компанією
сьогодні кожен третій в країні сепаратист-терорист і агент Путіна. Все
це має єдине пояснення – держава
фінансує ті політичні партії, які потрапили у ВР. А хто потрапив у ВР?
Відомо. Це вони нагнітають ситуацію – торгівля на крові – блокування залізниці і т.д.
Ось тут і виникає питання: чи
не на позачергові парламентські
вибори готується Яценюкова партія? Напевно так. Дії нинішнього
парламенту доводять його нездатність бути головним ланцюгом в
парламентсько-президентській
гілці влади. І тим не менше народні
депутати намагаються все робити
для того, щоб в суспільстві створювати ілюзію хибності проведення
дострокових парламентських виборів. І що вони тільки не вигадують, від фінансових проблем до
кадрових. Але якраз в цих питаннях і є проблеми неспроможності
нинішнього парламенту. Повернемось до «Народного фронту», його
низького рейтингу. Вони хизуються… «незважаючи на дикий спротив, вона (команда НФ) зробила
для України і кожного українця…
дуже багато…»!!! Всі ці факти, які

кажуть «правду»? «Не проплачені
телевізійні сюжети, найняті експерти і російські шпигуни, а реальні
справи.» – ось такої про себе вони
думки. З їх агітки (напевно теж проплаченої і немало) можна впевнено стверджувати – брехня вона і є
брехнею, а сподівання на амнезію
українського народу марні. Напевно п. Арсеній забув як його знімали
з трибуни народні обранці. А тому
дострокових парламентських виборів «сильній команді» НФ разом
з їх сателітами не уникнути.
Замість конкретних засад зовнішньої і внутрішньої політики ці
панове вигадують план «Шатун»,
що спрямований нібито на дестабілізацію України. Головний представник «Народного фронту» А.
Парубій «керує» народними обранцями як заманеться. Головне, він
перейменував більше 1000 вулиць,
площ, 987 населених пунктів серед
яких 32 міста, демонтував 2500
пам’ятників вождям комунізму. Із
такою би впертістю створювати
було б робочі місця, забезпечувати
зростання економіки. Однак для
цього хисту немає. І вже не криючись цей пан, всупереч Закону, на
засіданнях Верховної Ради починає
вчиняти «рознос» тим депутатам,
які розмовляють російською мовою. І недарма кажуть, «що риба
гниє з голови».
Депутати, напевно, вже втомились від «роботи» у Верховній Раді,
тому постійно зривають засідання,

жодного разу вони повністю не
збирались на сесію. В її діяльність,
завдяки новаціям Парубія, внесено кількаразове голосування, одне
з яких є «рейтингове» (ноу-хау п.
А.). Залишаються у нагоді кнопкодави, які вже не криючись пояснюють свою позицію. Ось такі слова
і справи. Скільки було галасу про
зарплату депутата та його відповідальність за особисте голосування.
Однак все залишається як було. І
чомусь таємним залишається список коаліціантів, яких в коаліції і
так як кіт наплакав. А Президент –
гарант Конституції, мовчки спостерігає за цим антиконституційним
«дійством» з боку ВР.
І взагалі про що йдеться. Рік
рада працює без коаліції. Якість
її роботи нижче «плінтусу». Нарешті і Європа зрозуміла з ким
вона має справу. А наші «ідуть»
далі, «здаючи» себе у заручники
спецслужбам держави-агресора,
нібито вони такі носії секретів,
що за ними пильнують!? Ганьба
і тільки. Інший рейдер-депутат
використовує подаровану зброю
проти виборця і сподівається на
певні обставини..
А, взагалі, дуже важко розібратись українцям хто є хто у
парламенті. Щоб якимось чином
звеличити свою політичну силу,
вони один одного викривають
у «певних діях». Одним з головних шоуменів є ніхто інший, як
«керівник» з вилами, любитель
сільського господарства, «скотиняка», що пройшов школу у Ізяславській колонії.
І всі вони почали «рухатись».
Хто у США до Трампа, хто у Німеччину, хто у Францію, а хтось
починає рухатись у своїх округах,
створюючи в них свої політичні
сили. Зрозуміло, нинішнім народним обранцям, судячи по їхнім
деклараціям, не дуже хочеться
іти на вибори, але «доля» змушує
їх це робити. А тому достроковим
виборам бути.
І на останок. Ламати не будувати. В місті Хмельницькому залишилась одна пам’ятка
радянської влади – пам’ятник
М. Островському, біля одного із

Чем дальше, тем страшнее
Борис Хмельницький

В одном из номеров газеты «За правду и справедливость» я прочел статью нашего
уважаемого корреспондента Александра Полуянова «Наши достижения», и хочу
заметить, цифры он высветил правильно и от статистики кровь стынет в жилах.
Как говорил Козьма Прутков: «Зри в
корень». Всем хочется знать почему все
это творится и откуда ноги растут?
Всем нам известный политолог господин Познер на весь мир на телевидении
высказал то, что таится глубоко в недрах
закулис мирового правительства.
В частности он сказал, что людей
на планете развелось, что «собак не
резаных». Значит, необходимо срочно
принимать меры по уменьшению численности населения.
Из его слов русских должно быть не
больше 20 миллионов, как к примеру Канадцев. Белорусов – 1 млн. Украинцев 5
млн. Численность других меня не очень
интересовала. Душа болит за своих, за
родных, за славян.
И вот на мой взгляд нынешние руководители ударными темпами выполняют
взятые на себя обязательства перед
мировым закулисьем. Государственную

собственность загоняют в банкроты и
за бесценок передают себе подобным,
чтобы потом полностью распилить и продать тем, кто приехал с «зеленью». Народ
загоняют в вечную кабалу от МВФ, чтобы
потом не кочевряжились, когда землю
будут отжимать. Ведь они ее под себя готовят.
Дальше еще страшнее. Больницы и
школьные учреждения финансируют по
остаточному принципу. Создают видимость люминесценции. Вроде светит но
не греет.
Усилено укрепляют внутренние войска и вооружают своих приспешников
и прихлебателей. Детям нашим еще в
школе прививают привычку не трудится на благо Отчизны и своего народа,
а учат на менеджеров (какое словечко)
гостиничных хозяйств и турагентств.
Готовят таких себе «шестерок», что
за чаевые готовы задницы подтирать

власть имущим. В их задачу входит наворовать по возможности, обкрутить
себе подобных, сколотить «бабки»,
чтобы выйти из зависимости.
Нам просто как воздух необходим
рабочий класс, нужна интеллигенция, нужны сильные организованные
профсоюзы. Для этого нужно возрождать заводы и фабрики. Уходить от импорта. Производить свои качественные
товары. А наши доблестные руководители всех рангов, включая правительство, режут на корню и выжигают
каленым железом.
Только делают это под лживыми громкими фразами, но «тихой сапой», чтобы
случайно «быдло» не увидело этих дел и
не взбунтовалось преждевременно, пока
еще 42 миллиона. Вот станет 5 – тогда
хоть на голове ходите. Изменить ничего
будет нельзя.
Тарасу Шевченку
Садок вишневий коло хати
Хрущі над вишнями гудуть.
Так хочеться Шевченка нам згадати
Вірші його по іншому почуть.

ліцеїв. Довго «активісти» шукали
шляхи до його руйнації і, нарешті,
відбулось.
Факт знесення пам’ятника
оприлюднив в соцмережі голова
департаменту освіти міськради
Роман Ніколаїв «Це ознака завершення епохи знищення людства.
Перш за все змінюються «символи» – дуже філософські зауваження чиновника. Раб він і є рабом.
Вчора він казав одне, а сьогодні
заради збереження плете зовсім
інше.
Сьогодні слова Миколи Островського: «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается
ему один раз, и прожить ее надо
так, чтобы не было мучительно
больно за бесцельно прожитые
годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое»
– викликають спротив у переможців, хазяїв життя. Це він вчив
до самопожертви. Від чого відхрещуються нинішні владноможці. Це його герой Павка Корчагін
віддав своє здоров’я будівництву
залізної дороги під Києвом, бо
від неї залежала діяльність міста.
Цього сьогодні переможцям не
зрозуміти, не вписується у логіку
цієї «команди». «Раньше думай о
родине, а потом о себе» – це гасло
не для них. Електронні декларації
депутатів довели, що для них жерти від пуза та офшори набивати –
головне. І ніякі питання виборців
їх зовсім не цікавлять. (До речі, за
2 роки вони так і не розглянули
жодного питання соцсправедливості). Як і одного із «любителів»
національної пам’яті (безпам’яті),
який «пригадав» про декомунізацію державних свят: 1 травня, 8
березня, 9 травня. Це незабаром
буде черговим питанням для розгляду у Верховній Раді , яка вже на
ладан дихає і чекає не дочекається дострокових виборів на фоні
провального виконання своїх передвиборчих програм.
Ось такі керманичі держави
довели Україну до жебрацтва, а
67% населення вважають, що події в Україні йдуть у невірному напрямку.
Знов у нікуди, панове?

Садка немає біля хати
Хрущі тут більше не гудуть
Ідуть пихаті Демократи
Штандарти фюрера несуть
Їх не турбують сльози матерів,
Плач діточок не ранить їх серця.
Їх чорні душі роздирає гнів
Злоба і ненависть не сходить з їх лиця.
Ідуть пикаті Демократи,
Заплакав син, заплаче й мати
Заплаче весь народ Вкраїни
З приходом Демократа – надлюдини.
Надлюди, надгешефти роблять
Народи нищать і країни гноблять.
Все, що накрадено – в офшорах,
А бідний люд загнеться в злиднях скоро.
Де Лівія, де Сирія, Ірак?
Лежать в руїнах і в вогні.
Гешефт пішов там трішечки не так,
Лиш Демократ з грішми й на коні.
У надлюдей є Дядя Сем – куратор
З – за океану шле їм гроші і накази.
Кохана Україно – рідна Мати,
Не слухайся заокеанської зарази!
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Конец зимы – начало весны – горячая пора для всех огородников

“За правду і справедливість”

ДОМАШНІЙ КЛУБ

Полезные советы

СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ

КАК СОХРАНИТЬ ФОРМУ
ПОСЛЕ ПОХУДЕНИЯ

Съедайте завтрак.
80% людей, которые имеют
избыточный вес и страдают ожирением, не едят завтрак. При

Наращивайте
мышечную массу.
Чем больше мышечная масса,
тем активнее метаболизм, а значит, вы превратитесь в машину для
сжигания калорий даже в состоянии покоя. Если вы хотите значительно уменьшить вес, поднимайте тяжести.
Спланируйте свое питание.
Вы когда-нибудь замечали, что
планирование наперед, как правило, улучшает результаты? Этот же
принцип применим и для контроля
над снижением веса. Планирование каждого приема пищи поможет вам идти по верному пути.
Следите за потребляемыми
порциями.
Большинству из нас свойственно недооценивать размеры
потребляемых порций, а это
означает, что в итоге мы съедаем

большее количество калорий, и
все наши усилия по поддержанию
веса сходят на нет.
Не бойтесь употреблять
молочные продукты.
Многие
люди
исключают
молочные продукты из ежедневного рациона, т.к. считают, что их употребление ведет к избыточному
весу. Тем не менее, исследования
показали, что употребление трех
порций нежирных молочных продуктов в день, способствует снижению веса, а употреблении одной
лишь порции или полный отказ от
молочных продуктов – наоборот.
Также молочные продукты нужно
есть, чтобы укрепить кости.
Двигайтесь больше.
Если вы чуть ли не каждый день
добросовестно проходите 2-3 километра во время 30-минутной
прогулки, а ваш вес начинает
ползти обратно вверх, вам надо
увеличить продолжительность и
интенсивность ходьбы. Увеличьте
время прогулки до 45 минут, а также немного убыстрите шаг, чтобы
сжигалось больше калорий.
Не заедайте стресс.
При возникновении стресса попробуйте разобраться, что спровоцировало ваше состояние – гнев, разочарование, печаль, одиночество,
скука – а потом спросите себя: «Действительно ли я голоден или же я
просто хочу справиться с тягостным
чувством, одолевающим меня?» Скорее всего, вы не голодны. Составьте
список дел, которые вы можете
сделать вместо того, чтобы съесть
что-нибудь с высоким содержанием
сахара или жиров. Например, вы
можете прогуляться, почитать, послушать музыку, позвонить другу –
лишь бы вы не заедали стресс.
Меньше смотрите
телевизор и сидите
за компьютером.
Сидя неподвижно перед экраном,
мы не сжигаем калорий. Если вы
работаете за компьютером весь
день, вам необходимо вставать и
двигаться через каждые 20-30 минут. Не проводите вечера перед телевизором, найдите для себя более
активное занятие, чтобы держать
себя в надлежащей форме.

Полезные советы

ПОДКОРМКА ДЛЯ РАССАДЫ
Конец зимы – начало весны – горячая пора для
всех огородников. Настало время колдовать
над рассадой! Ведь от того, насколько крепкой
и устойчивой к болезням будет рассада, зависит, какой ты соберешь урожай…
Мы спешим поделиться с тобой не совсем обычным,
но действенным способом подкормки рассады перцев и
помидоров.
Ты наверняка знаешь о пользе дрожжей для растений.
Они чудесным образом перестраивают состав почвы,
обогащая ее азотом и калием. Многие дачники отметили, что растения, которые поливали растворенными в
воде дрожжами, вырастают гораздо крепче и дают урожай богаче, чем те, которых обделили такой подкормкой. А как насчет пива?
Отличная новость: если поливать рассаду живым пивом, она будет гораздо сильнее, устойчивее к болезням,
а также легче перенесет пикировку и пересадку!
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 л пива, 10 л отстоянной воды
ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: в ведро с отстоянной водой влей пиво.
Полученным раствором поливай рассаду строго под
корень, начиная с фазы появления первого листочка.
Раствор пива считается эффективным биостимулятором: темпы роста вегетативной массы у рассады доволь-

Вкусные гарниры
Гарнир из риса

Ингредиенты: Рис –
1 стакан, репчатый лук – 2
луковицы, морковь – 1 шт,
чеснок, айва (айву можно заменить курагой – 5шт. и изюмом – 1 горсть), соль, перец
молотый красный, зелень,
масло растительное – 2 ст. л.,
масло сливочное – 50 г, вода
– примерно 1 стакан.
Приготовление: Рис
промыть (кроме пропаренного). На сковороде спассеровать лук и морковь,
выложить туда же рис (предварительно рис не отваривать!). Накрыть крышкой. По
мере пропаривания риса,
помешивать его, добавляя
понемногу воду. Следить,
чтобы морковь и лук не пригорели. Через 15 минут доба-

вить ломтики айвы.
Если используется курага
и изюм, то их положить лучше через 20 минут. За 5 минут
до готовности посолить, поперчить, положить сливочное масло.
Выложить в блюдо рис,
украсить сверху , присыпав
зеленью.

Гарнир из картофеля
сливочное масло и обжарить в
нем до золотистого цвета чеснок. На любителя – добавить
туда же нарезанный тонкими
полукольцами репчатый лук.
Картофель выложить в эту же
сковородку. Тушить под крышкой на сильном огне до готовности картофеля еще примерно минут 10.
Подавать в качестве гарнира, посыпав зеленью или
как самостоятельное блюдо
с молоком.

Картофель почистить из
расчета 1,5 средних клубня
на человека. При таком количестве картофеля гарнира
получится как раз на большую порцию.
Нарезать вдоль на кружочки, а затем каждый кружочек
– по диагонали, чтобы получились треугольники.
Варить в кипящей подсоленной воде до полуготовности.
Можно положить лавровый
лист. Растопить на сковороде

Гарнир к курице
жире, на котором готовилась
курица.
Можно положить яблоки в
ту же сковороду, где готовится курица, примерно за 10
минут до окончания жарки.

В качестве вкусного и полезного гарнира к курице
можно использовать кислые
яблоки. Для этого яблоки
нарезать дольками, удалить
сердцевину и обжарить в том
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но быстрые даже при условии недостаточной освещенности. Развитая корневая система и мощный иммунитет
«деток» – залог успеха. Еще раз отметим, что пиво должно быть именно натуральное, живое.
Кстати, в начале февраля я попробовала полить этим раствором комнатные цветы (решила пораньше «разбудить»
гиппеаструм, цикламен, глоксинию) – разница заметна сразу. Судя по всему, буйное цветение гарантировано!
Ты можешь убедиться в действенности этого способа,
поливая пивным раствором, например, треть рассады, а
потом сравнить результат. Поделись этим советом с друзьями-огородниками!

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
4. «Улыбчивый» волк. 9. «Напарник»
Содома. 10. Волшебник, посетивший и
советскую школу, и футбольный матч.
11. «Партийный» покупатель. 12. Спец
по «зеленому змию». 13. «Японский»
полисмен. 17. Партизанское движение
алкоголиков. 21. «Самоудалившийся»
аппендикс коллектива. 22. Время жизни,
когда перестаешь завидовать и начинаешь сожалеть. 23. Юбочный волокита.
24. Собеседник книги. 25. Древнегреческий «отец истории». 26. Путешествие с
поднятой рукой.

По вертикали:
1. Собрание «черных пятен» чужой
биографии. 2. Ручной дыродел. 3. Кто из
ученых ворон считает? 5. Добыча хлебороба. 6. Наука, работающая на снайперов. 7. «Кому и ... – невеста». 8. Изба
– развалина. 12. Информация с пылу, с
жару. 14. Умелец «снимать стружку» с
булыжников. 15. Его нагуливает пасущаяся кобыла, но это не вес и не здоровье.
16. Тот, который думает, что он писатель
или поэт. 18. Ляп снайпера. 19. «Пюре» из
печени. 20. Самый прожорливый из мушкетеров. 21. Убийца Дездемоны.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
4. Зубоскал. 9. Гоморра. 10. Хоттабыч. 11. Оптовик. 12. Нарколог. 13. Городовой. 17. Самогоноварение.
21. Отщепенец. 22. Старость. 23. Ловелас. 24. Читатель. 25. Геродот. 26. Автостоп.

Используйте метод
тарелки.
Это простой и эффективный
способ планировать сбалансированное, здоровое питание и приучить себя к хорошим привычкам
в еде. По этому методу рекомендуется наполнять половину вашей
тарелки овощами, и разделив
оставшуюся половину поровну,
наполнить одну часть полезным
белком, а вторую – цельными злаками. Ешьте фрукты на десерт, и не
забывайте о молочных продуктах
с низким содержанием жира.

этом замедляется метаболизм,
тело вбирает в себя каждую калорию, которую вы съедаете, что
приводит к увеличению веса.
Завтрак не обязательно должен
быть обильным: можно съесть
овсянку, творог и свежие фрукты.
Завтрак также поможет не переедать при последующих приемах
пищи.

готовим сами

По вертикали:
1. Компромат. 2. Коловорот. 3. Орнитолог. 5. Урожай. 6. Оптика. 7. Кобыла. 8. Лачуга. 12. Новость. 14.
Каменотес. 15. Жеребенок. 16. Литератор. 18. Осечка. 19. Паштет. 20. Портос. 21. Отелло.

Взвешивайтесь ежедневно.
Исследования доказывают, что
людям, которые взвешиваются
один раз в день, лучше удается
держать вес на одном уровне, чем
тем, кто взвешивается реже. Взвешивайтесь утром после посещения туалета и больше не становитесь на весы до завтрашнего утра.
Ежедневные взвешивания помогут вам следить за своим весом
и, если вы заметите повышение,
вы можете сразу остепенить себя,
внося поправки в ваше питание
или физические нагрузки.

7
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Х-файлы

Возможно, в те далекие времена на всей Земле был один язык и одно правительство…

КУДА ПРОПАЛИ
ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ?
История Земли или

По материалам журнала
«Atlantis Rising»

Му или Лемурия
Согласно различным источникам первая цивилизация возникла 78000 лет назад на гигантском
континенте, известном как Му или
Лемурия. И существовала она в
течение 52000 лет. Цивилизация
была разрушена землетрясениями, вызванными смещением земного полюса, которое произошло
приблизительно 26000 лет назад,
или в 24000 г. до н.э.
Цивилизация Му не достигла
столь высокой технологии, как
другие, более поздние цивилизации, однако народы Му преуспели в возведении мегакаменных
зданий, которые были способны
противостоять землетрясениям.
Эта строительная наука явилась
самым большим достижением Му.
Возможно, в те времена на
всей Земле был один язык и
одно правительство. Образование было залогом процветания
Империи, каждый гражданин
был сведущ в законах Земли и
Вселенной, к 21 году ему давалось блестящее образование.
К 28 годам человек становился
полноправным
гражданином
империи.

Древняя Атлантида
Когда континент Му погрузился в океан, образовался сегодняшний Тихий океан, а уровень
вод в других частях Земли существенно понизился. Небольшие
во времена Лемурии острова в
Атлантике значительно увеличились в размерах. Земли архипелага Посейдонис сформировали
целый маленький континент.
Этот континент нынешними
историками называется Атлантида, однако его настоящее имя
было Посейдонис.
Атлантида обладала высоким
уровнем технологии, превосходящую современную. В книге
«Обитатель двух планет», продиктованную в 1884 г. философами из
Тибета молодому калифорнийцу
Фредерику Спенсеру Оливеру,
также как и в продолжении 1940
года «Земное возвращение Обитателя», есть упоминание таких
изобретений и устройств как: кондиционеры, для очистки воздуха
от вредных паров; вакуумные цилиндровые лампы, люминесцентные лампы; электрические винтовки; транспорт на монорельсе;
водные генераторы, инструмент
для сжатия воды из атмосферы;
воздушные суда, управляемые силами антигравитации. Всемирно
известный ясновидец Эдгар Кейси
говорил об использовании в Атлантиде самолетов и кристаллов
для получения огромной энергии.
Он также упоминал о неправильном применении власти атлантами, которая и привела к разрушению их цивилизации.

Империя Рамы в Индии

К счастью, древние книги индийской Империи Рамы сохранились, в отличие от документов Китая, Египта, Центральной Америки
и Перу. Ныне останки империи поглощены непролазными джунглями или покоятся на дне океана. И
все же Индия, несмотря на многочисленные военные опустошения,
сумела сохранить большую часть
своей древней истории.
Считалось, что Индийская
цивилизация появилась не намного ранее 500 г. н.э., за 200
лет до вторжения Александра
Македонского. Однако в прошлом столетии в долине Инда на
территории современного Пакистана были обнаружены города
Моженджо-Даро и Хараппа.
Открытие этих городов заставило археологов передвинуть
дату возникновения Индийской
цивилизации на тысячи лет назад. К удивлению современных
исследователей эти города были
высокоорганизованны и являли
собой блестящий пример городского планирования. А система
канализации была более развита,
чем сейчас во многих азиатских
странах.

Цивилизация Осириса
в Средиземноморье

Во времена Атлантиды и Хараппы бассейн Средиземного
моря представлял собой большую
плодородную долину. Древняя
цивилизация, процветавшая там,
была прародительницей династического Египта, и известна как
Цивилизация Осириса. Нил ранее
протекал совсем по-другому, чем
в наши дни и назывался Стикс. Он
не впадал в Средиземное море в
северном Египте, а поворачивал
на запад, образовывал огромное
озеро в области центральной части современного Средиземного
моря, вытекал из озера в районе
между Мальтой и Сицилией и
впадал в Атлантический океан у
Геркулесовых столбов (Гибралтар).
Когда Атлантида была уничтожена, воды Атлантики медленно
затопили
Средиземноморский
бассейн, уничтожив большие города осирианцев и вынудив их
к переселению. Эта теория объясняет странные мегалитические
останки, найденные на дне Средиземного моря. Археологический
факт, что на дне этого моря находятся более двухсот затонувших

Древний Китай

городов. Египетская цивилизация,
наряду с Минойской (Крит) и Микенской (Греция) – это следы одной большой, древней культуры.
Осирийская цивилизация оставила огромные сейсмостойкие мегалитические постройки, владела
электричеством и другими удобствами, которые были распространены и в Атлантиде. Подобно
Атлантиде и империи Рамы, осирианцы имели воздушные корабли и
другие транспортные средства,
большей частью электрические
по природе. Таинственные пути
на Мальте, которые найдены под
водой, возможно являются частью
древней транспортной магистрали Осирийской цивилизации. Вероятно лучший пример высокой
технологии осирианцев – удивительная платформа, найденная в
Баальбеке (Ливан). Главная платформа составлена из самых больших вырубленных скальных блоков, их вес составляет от 1200 до
1500 тонн каждый.

Цивилизации
пустыни Гоби

Много древних городов цивилизаци Уйгур существовали во времена Атлантиды на месте пустыни
Гоби. Однако сейчас Гоби – безжизненная, выжженная солнцем
земля, и трудно поверить, здесь
когда-то плескались воды океана.
Пока никаких следов этой цивилизации не найдено. Однако
виманы и другие технические
устройства были не чужды цивилизации Уигер. Знаменитый
русский исследователь Николай
Рерих сообщал о своих наблюдениях летающих дисков в районе
северного Тибета в 1930-х годах.

Тиауанако
Как и в Му, и в Атлантиде,
строительство в Южной Америке достигало мегалитического
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астрономами и математиками,
чьи ранние города жили в гармонии с природой. Они строили
каналы и города-сады на полуострове Юкатан.
Как указано Эдгаром Кейси, записи обо всех мудростях народа
майя и других древних цивилизаций находятся в трех местах в
земле. Во-первых, это Атлантида
или Посейдония, где часть храмов,
возможно, будет еще обнаружена
под многолетними донными наложениями, например в районе
Бимини у побережья Флориды. Вовторых, в храмовых записях где-то
в Египте. И, наконец, на полуострове Юкатан, в Америке.
Предполагается, что древний
Зал Записей может находится
где угодно, вероятно под какойнибудь пирамидой, в подземной
камере. Некоторые источники
говорят, что это хранилище древнего знания содержит кристаллы кварца, которые способны к
сохранению больших количеств
информации подобно современным компакт-дискам.

Свідоцтво про реєстрацію:
КВ № 22389-12289Р від 22.11.2016 року,
видане Державним комітетом телебачення і радіомовлення України
передплатний індекс вартість передплати
10,28 грн.
на місяць
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масштаба при постройке сейсмостойких сооружений.
Жилые дома и общественные
здания были построены из обычных камней, но с использованием
уникальной многоугольной технологии. Эти здания стоят до сих
пор. Куско, древняя столица Перу,
которая была вероятно построена
перед инками, все еще довольно
населенный город, даже спустя
тысячи лет. Большинство зданий,
расположенных в деловой части
города Куско, сегодня объединяют
стены, которым многие сотни лет
(тогда как более молодые здания,
построенные уже испанцами, разрушаются).
В нескольких сотнях километров
к югу от Куско лежат фантастические развалины Пумы Пунки, в
Боливии. Пума Пунка – недалеко
от знаменитого Тиауанако, массивного магалитического места,
где 100-тонные блоки разбросаны
повсюду неведомой силой.
Это случилось, когда южноамериканский континент был
внезапно подвержен грандиозному катаклизму, вероятно вызванному смещением полюсов.
Прежний морской хребет можно
сейчас увидеть на высоте в 3900
м в горах Анд. Возможным подтверждением этого служат множество океанических окаменелостей вокруг озера Титикака.

Майя
Пирамиды майя, найденные
в Центральной Америке, имеют
своих близнецов на индонезийском острове Ява. Пирамида Сукух в центральной Яве – удивительный храм с каменной стелой
и ступенчатой пирамидой, фактически идентична пирамидам,
найденным в месте Вашактун
возле Тикаля.
Древние представители народа майя были блестящими

Древний Китай, известный как
Китай Ханьшуй, подобно другим цивилизациям, родился из
огромного тихоокеанского континента Му. Древние китайские
записи известны описаниями
небесных колесниц и нефритовым производством, которое
они разделили с майя. Действительно, древние китайский и
майянский языки кажутся очень
похожими. Взаимные влияния
Китая и Центральной Америки
друг на друга очевидны, как в области лингвистики, так и в мифологии, религиозной символики,
и даже торговли.
Древние китайцы изобрели
многое: от туалетной бумаги,
до детекторов землетрясений и
ракетной технологии и методов
печати. В 1959 г. археологами обнаружены алюминиевые ленты,
сделанные несколько тысяч лет
тому назад, этот алюминий получен из сырья с помощью электричества.

Ароэ и Королевство
Солнца в Тихом океане

В то время, когда континент
Му погрузился в океан 24000 лет
тому назад из-за смещения полюсов, Тихий океан позднее был
вновь заселен многими расами
из Индии, Китая, Африки и Америки. Образовавшаяся цивилизация Ароэ на островах Полинезии,
Меланезии и Микронезии построила многие мегалитические
пирамид, платформы, дороги и
статуи. В Новой Каледонии были
найдены цементные колонны, датированные временем от 5120 до
н.э. до 10950 до н.э.
Статуи острова Пасхи размещались по спирали по часовой
стрелке вокруг острова. А на
острове Понпеи был построен
огромный каменный город.
Полинезийцы Новой Зеландии, островов Пасхи, Гавайев
и Таити, все еще верят, что их
предки имели способность к полетам и путешествовали по воздуху от острова к острову.

Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи поглядів авторів, які несуть
відповідальність за достовірність наведених фактів, імен тощо. Рукописи і фотознімки не рецензуються і не повертаються. Анонімні листи не розглядаються.
Редакція зберігає за собою право скорочення і літературного редагування
прийнятих для публікації текстів.
Передрук матеріалів – тільки за наявності посилання на газету “За правду
і справидливість”.
Листування з читачами – лише на сторінках газети.

ДРУК:
ФОП Журило С. С.
Адреса: м. Черкаси,
вул. Вербовецького, 1-а
Замовлення № 22.
Тираж 10 000 прим.

