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ПЕРЕДБАЧЕННЯ
ХУДОЖНИКА

ПРО СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
І ДЕЯКІ ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ КАТАСТРОФИ

Чим далі, тим більше ми переконуємося в тому, що підготовка до
підписання та підписання Угоди про Асоціацію з ЄС використовувались
українською владою як проголошення політичної декларації, щось на
зразок передвиборної пустої обіцянки. Наші підписанти дивилися на
документ як на індульгенцію за гріхи минулі і майбутні (а як же, вони
«європейці»!), а роботою насправді і не думали займатися. Бо якби
думали, то хоч би уважно прочитали текст не ними писаної Угоди,
проаналізували стан самого Євросоюзу, а ще більше – наслідки вступу
в ЄС недавніх нових членів.
Кажу так, залишаючись переконаним прихильником євровибору.
Першим про це заявив ще 20 років тому від імені очолюваної тоді партії,
маючи на увазі запровадження в Україні європейських засад суспільного
життя з пріоритетом забезпечення прав людини. «Збудуємо Європу в
Україні!» – таким було тоді і залишається тепер наше гасло.

СТОР. 2

ЯК БИ ЩЕ ДОБИТИ УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО?
ЧОМУ ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕФОРМИ ЧАСТЕНЬКО ДАЮТЬ В УКРАЇНІ ПРОТИЛЕЖНИЙ ЕФЕКТ?
Не секрет, що в сільській місцевості майже всюди панує
бідність і безробіття. Люди похилого віку та незахищені
прошарки населення виживають на мізерні пенсії та соціальні
подачки, а працездатне населення "крутиться", як може.
Одним з основних джерел їх заробітків є утримання корів та
продаж молока, проте в уряді вирішили відняти і цей шматок
хліба, "реформувавши" дану сферу діяльності.
І ДО КОРІВ ДОБРАЛИСЯ

В Україні готується ще одна
"реформа" - молочна. Відповідно з домовленостями, які підписала наша країна у рамках
Асоціації з ЄС, вже з 1 січня

2018 року українські молокозаводи повинні були повністю
відмовитися від молока з приватних селянських господарств
(по євростандартах воно класифікується як другий сорт), і

купувати молоко тільки в спеціалізованих фермерських господарствах.
Справа в тому, що стандарти
Євросоюзу передбачають наявність на полицях магазинів
тільки трьох сортів молока :
екстра-класу, вищого і першого. Таким чином, переробники
перестануть купувати молоко в
домашніх господарствах - отже,
і тримати корів людям буде невигідно.
"Уряд вирішив, що українцям це молоко не треба. Тому в

приватних господарствах корів
почнуть масово вирізувати, кісток та шкур у нас буде багато,
а молока однозначно не буде.
При такому розкладі українським селянам вже не буде сенсу вирощувати і тримати корів",
- пояснив президент Асоціації
фермерів України Іван Томич.
Втім, в останню мить
(27.12.2017) дату відмови від "домашнього" молока вирішили
відкласти на півроку - до 1 липня 2018 року, проте у багатьох
українських селах вже почалася

справжня паніка. Люди розповідають, що закупники, які ще
в останніх числах грудня минулого року справно брали у приватників сировину, після новорічних свят почали диктувати
свої умови: замість 5 гривень за
літр стали пропонувати (та ще з
видом благодійників) по дві. А
подекуди селян, які привозять
на ринки молоко, сир і сметану,
попередили: крамничка закривається. Втім, за певну мзду торгувати все ж дозволяють.
Продовження на стор.4
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«Збудуємо Європу в Україні!» – таким було тоді і залишається тепер наше гасло

ПРО СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ І ДЕЯКІ ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ КАТАСТРОФИ*
Олександр Мороз,
олова Верховної Ради України II і V скликань
* Скорочено. Повний текст див. www.moroz.today.

Великий енергетик, академік, лауреат, український міністр з 11-річним стажем (!) на цій посаді,
блискучий белетрист В.Скляров подарував мені друге видання своєї книжки «Сублимация времени». На титульній обкладинці книжки - картина Ієроніма Босха «Корабель дурнів». Віталій Федорович повідав, що художник картинам назв не давав, вони випливали із суті твору, але згадана назва
стала рідною для картини. І справді, як іще можна назвати дійство, що твориться на маленькому
човнику з букетом польових квітів на вершечку тонкої мачти, котра очевидно не знала паруса. Та й
нащо він, коли «корабель» знаходиться на суші, він проріс уже дерев’янистим кущем, а дванадцять
дивакуватих підпилих постатей («каманда» – з відомого у нас політичного лексикону) вправляється
в хоровому співі під акомпанемент лютні.
Вже кілька століть немає Босха, але ж як він вгадав, що знайдеться прототип його картині! Прикро
визнавати, але таким прототипом виглядає сьогодні наша держава. Вона проростає бур’янами,
вкривається сміттям і цвіллю, тріщать ї ї борти так, що й не розібрати галасу захмелілої влади, зрідка хіба з доброго дива проривається знайоме «Слава Україні!».
Слава!.. Бо нас уже менше половини з чисельності, що була на початку незалежності.
Слава!.. Бо ми підписали Угоду про Асоціацію з ЄС… і т.д.
Давайте зупинимось в славослів’ї і розберемось, що підписано, як підписано і що з того є та буде…
Чим далі, тим більше ми переконуємося в тому, що підготовка
до підписання та підписання Угоди про Асоціацію з ЄС використовувались українською владою
як проголошення політичної декларації, щось на зразок передвиборної пустої обіцянки. Наші підписанти дивилися на документ як
на індульгенцію за гріхи минулі і
майбутні (аякже, вони «європейці»!), а роботою насправді і не думали займатися. Бо якби думали,
то хоч би уважно прочитали текст
не ними писаної Угоди, проаналізували стан самого Євросоюзу, а
ще більше – наслідки вступу в ЄС
недавніх нових членів.
Кажу так, залишаючись переконаним прихильником євровибору. Першим про це заявив ще 20
років тому від імені очолюваної
тоді партії, маючи на увазі запровадження в Україні європейських
засад суспільного життя з пріоритетом забезпечення прав людини. «Збудуємо Європу в Україні!»
– таким було тоді і залишається
тепер наше гасло. Для того не потрібно було стукатися в чужі двері, клянчити: «Прийміть!». Через
те ще п’ять років тому пропонував підписати політичну частину
Угоди в односторонньому порядку. То була б справжня демонстрація європейських намірів,
план дій для влади, але без застережень, котрі в двосторонньому
підписанні документу набувають
для нашої держави обов’язкових
дискримінаційних ознак.
Справа в тому, що в ЄС склалася система торгово-економічних,
політичних та інших взаємин,
які фіксували існуючу практику в
провідних країнах: ФРН, Британії,
Франції… Ця практика влаштовувала ще низку країн Західної Європи, котрих можна разом з названими віднести, умовно, до Центру
капіталістичного світу. Інші, в т.ч.
і створені внаслідок розвалу соціалістичної системи та Союзу РСР
стосовно Центру є периферією
капіталізму. Тому, підписуючись в
Угоді, ми зобов’язуємось зберігати
колоніальну залежність від країн
Заходу. Такі ми там і потрібні.
Ще раз звертаю увагу на обумовленість євровибору України,
але це наше внутрішнє системне
завдання, в якому найважливішим є реформування системи
влади та врахування реальної ситуації в економіці. В ЄС теж, не

забуваймо, не економічний «рай»
(колишній спікер Європарламенту Мартін Шульц заявляв, що ЄС
– банкрот, не здатний фінансувати власні програми). Тому не здається дивним, що ЄС відмовився
ліквідувати зовнішню заборгованість України та виділити цільові
кошти на проведення євростандартизації української промисловості, хоч стосовно інших «нових»
членів це зробив.
Уявімо собі майже фантастичну ситуацію: ми перейшли на євростандарти. А навіщо? Сучасні
«байкарі» при владі та їх недавні
попередники і навіть «папередники» говорили про європейський ринок в 500 млн. чоловік,
відкритий для України. Це пропаганда для лохів. Україна нині
виробляє (точніше: здатна ще виробляти) не те, що потрібне Європі. А стосовно металу, хімічних
товарів, зерна…себто, сировини,
то частка українського експорту
в цьому сегменті економіки ЄС
не перевищує 6-7%, і квоти нам
знижуються. Спеціалісти вважають, що при вступі в зону вільної торгівлі наш експорт зростає
на 10%, але імпорт – на 50%, що
означає, крім іншого, вимивання валюти, якої влада і так напозичалась на кілька поколінь наперед, ще стрімкіше обвалюючи
гривню. Причому, в ст.56 Угоди
передбачено «…Одночасно з імплементацією стандартів, Україна
повинна відкликати суперечливі
щодо них національні стандарти… ГОСТи, прийняті до 1992
року». Це заслін для експорту в

інші країни та імпорту з них, що
складає багатомільярдні збитки.
Ще недавно на Майдані зривали овації заяви про європейські
зарплати і пенсії. Чи не варто було
ще тоді нагадати, що в ЄС усі рівні,
але… неоднаково. Що, наприклад,
в Румунії погодинна оплата приблизно 3,5 євро, а в Бельгії майже
40 євро (в Україні – вдвічі менше,
ніж в Румунії), і що послідовне
зниження платіжної здатності
наших споживачів та звуження
сировинного (лише!) експорту в
ЄС при скороченні внаслідок євростандартизації виробництва та
експорту ще більше підірве наші
можливості на традиційних ринках і прискорить закриття ще жевріючих заводів і фабрик. Таким
способом створюються умови для
перетікання робочої сили з кра-

їн периферійного капіталізму в
Центр. Ми замикаємо ланцюжок
міграції, спокушаючись на краще
оплачувані (ніж у нас, хоч нижче,
ніж для «своїх») робочі місця в
Польщі, Чехії, Італії, а з «нових»
членів ЄС міграція зорієнтована
на Захід. Наслідки її гостро відчутні, зокрема, для країн Балтії.
Обурення і непорозуміння в
українців викликає гонка цін і
тарифів на споживання енергії та
енергоносіїв. Те, що на Майдані
брехали про газ власного видобутку за відповідними цінами
для українців, що і сьогодні часто звучить з найвищої трибуни,
людьми сприймається позитивно. Але… ціни ростуть. Доходи
місцевих олігархів – тому одна
з причин. Але є й «законна» підстава, після підписання Угоди
Україні не можна експортувати
газ і електроенергію за цінами,
вище внутрішніх. Тобто, щоб їх
експортувати, треба піднімати
внутрішні ціни до рівня світових.
Нашими владцями погоджені дискримінаційні умови щодо
митних зборів при експортноімпортних операціях. Щоб не
ускладнювати пояснення, згадаю лише про деякі наслідки.
Тарифна ставка на імпорт м’яса
з країн ЄС – 15%, на експорт з
України відповідно – в 4 рази
більше (на молоко – у 18 разів).
Тобто нашим тваринникам (де
ще виробництво не закрите латифундистами) ні ч́ ого робити
на європейських ринках, ми ще
більше відкриваємось для імпорту, остаточно знищуючи тварин-

більшості населення забезпечується лише з базару, що селяни
позбавляються останніх злиденних доходів.
Безпосередньо право людей
проявляється в сфері споживання. Як його відстояти, припустимо, всупереч інтересів ЄС, якщо
можливі спори вирішуватимуться
простою більшістю в Раді Асоціації, де наш один голос проти 28-ми
інших? Причому рішення Ради
і Комітету Асоціації обов’язкові,
практично неоспорювані. Це на
практиці означає наднаціональний орган управління в Україні,
що нашим законодавством не
допускається (ст.92 Конституції
України). Цей орган має законодавчі повноваження в сфері мита,
імпортних квот, транспорту і
зв’язку, оподаткування і підприємництва, соціальної політики,
освіти і охорони здоров’я. Але ж це
компетенція українського парламенту (ст.85 Конституції України)!
Ну, нехай наша влада політично
управляється з-за океану, про те
документи не підписувалися, та
факти очевидні. Але ж те, що стосується виробництва, зайнятості,
соціальної сфери, освіти, здоров’я
людей тощо…, – це справа нашої
влади. Як вона збирається (адже
зобов’язалася!) за 5 років (!) запровадити 20000 стандартів технічного регулювання обсягом 100000
сторінок, витративши на те шалені кошти, вже не перший рік ніде
і ніким в Україні не передбачені?
Хоч це, певною мірою, вторинна,
похідна річ. Новий стандарт – це
якісний показник рівня вироб-

ПІДГОТОВКА ДО ПІДПИСАННЯ ТА ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО
АСОЦІАЦІЮ З ЄС ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ УКРАЇНСЬКОЮ
ВЛАДОЮ ЯК ПРОГОЛОШЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ,
ЩОСЬ НА ЗРАЗОК ПЕРЕДВИБОРНОЇ ПУСТОЇ ОБІЦЯНКИ.
НАШІ ПІДПИСАНТИ ДИВИЛИСЯ НА ДОКУМЕНТ ЯК НА
ІНДУЛЬГЕНЦІЮ ЗА ГРІХИ МИНУЛІ І МАЙБУТНІ (А ЯК ЖЕ, ВОНИ
«ЄВРОПЕЙЦІ»!), А РОБОТОЮ НАСПРАВДІ І НЕ ДУМАЛИ
ЗАЙМАТИСЯ. БО ЯКБИ ДУМАЛИ, ТО ХОЧ БИ УВАЖНО
ПРОЧИТАЛИ ТЕКСТ НЕ НИМИ ПИСАНОЇ УГОДИ
ництво. До того ж, виконуючи
за Угодою відповідну директиву
ЄС, ми уже згортаємо ринковий
продаж з домашніх господарств
м’яса, сала, молочних продуктів,
меду, капусти, овочів. Наші підписанти нібито не знають, що
споживання цих продуктів для

ництва. На його модернізацію
потрібно в десятки і сотні разів
більше коштів, ніж на стандартизацію. Це кілька десятиліть напруженої роботи держави, а в нас
за 25 років не було створено фактично жодного об’єкта державного значення. Більше того, те, що
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Зростання зарплат і пенсій без зростання продуктивності праці призводить до того,
що ціни в Україні ростуть значно швидше, ніж доходи.
можна було зберегти і розвинути,
збуваємо за безцінь «своїм», щоб
потім пустити на металобрухт,
запресовуючи економіку в сировинно-експортну нішу, гарячою
праскою проходячись по всьому,
де ще зберігались виробництва
і робочі місця. Навіть ті об’єкти,
щодо яких нинішня влада давала гарантії «сімці», не збережені.
Для прикладу – виробництво на
заводі ім.Антонова. Незабаром
Китай дивуватиме світ своїми досягненнями в літакобудуванні,
не згадуючи про джерела і авторів
цих досягнень. Азербайджан теж
скаже своє слово, надавши роботу інженерно-конструкторському
складу «антонівців» разом з керівником Д.Ківою.
Це «не бачить» наша влада?!
Адже перефарбованим старим
«Русланом» навіть президент демонстрував наш рух до прогресу.
Насправді ж ми прямуємо до повного паралічу економіки України!
Не хочеться згадувати про,
вибачте, дурні зобов’язання
щодо запровадження Директиви 2008/57 про оперативну сумісність систем залізниці. У нас
близько 22000км залізниці, на
них рухаються приблизно 90000
вагонів, 4000 локомотивів на
приблизно 460000 колісних парах, кожна вартістю 10000 євро.
Тепер в західному напрямку є 5
перетинів кордону залізницями, вони повністю забезпечують
обсяг експортно-імпортних перевезень, а після «перешивки»
колій з 1520 на ширину 1435 міліметрів доведеться обладнувати
13 дорогих переходів на схід і північ. Ми ж не припинимо там рух
поїздів «стіною Яценюка», бо реальне життя вимагатиме функціонування залізниці – головного
транспортного засобу. Чи треба
далі продовжувати про «сумісність»? Це не менше річного державного бюджету за фінансовими затратами. А за трудовими?
Оскільки зміст Угоди втручається в основні засади функціонування держави, то на їх
застосування потрібні зміни і
в розділи І та ІІІ Конституції, а
це – предмет Всеукраїнського
референдуму! Можливо він проводився?! Ні, звичайно. Тоді за
ст.ст.57 і 152Конституції України
прийняті рішення є нікчемними. Нечинними вони є за означенням, бо підписанти мали би
знати, що реалізувати норми
Угоди в Україні, та ще при існуючій системі влади і засадах суспільного життя, – неможливо.
Чи треба з того панікувати, впадати в розпач? Для владців – ні,
вони і не збиралися жити в Україні. «Відділ кадрів» при тому не
вперше помиляється своєю політикою, бо при втраті суверенності України (чи її розпаді) кардинально зміниться геостратегічна
ситуація, і не так, як передбачає
«світовий уряд». Ми ж поки-що
діємо в руслі його неозвучених
директив. Для прикладу, віцепрем’єр на Донбасі хвалиться
планом будівництва пунктів
пропуску, виділенням уже 4 млн.
гривень на його зведення, передбачаючи закінчення будівництва
двох об’єктів у вересні 2018 року.
Нікого не зачепило таке повідомлення в буденних теленовинах?
Влада не збирається добиватися
миру і виходу на державний кордон. Поки-що (вже на п’ятий рік)
планується збереження війни…
Продовження
в наступному номері

РЕЗОНАНС

З НЕБЕС - НА ГРІШНУ ЗЕМЛЮ
Олександр ПОЛУЯНОВ

Читаючи викладки
українського Держстату,
слухаючи звіти урядовців,
все більше переконуєшся,
як нахабно і цинічно
вони дурять українців.
Судячи з усього, нині
головне завдання
пропагандистської
машини полягає в
тому, щоб переконати
людей в неухильному
зростанні їх доходів.
Так, в Кабміні
заявляють, що вже
скоро заробітна
плата в Україні
досягне 10 000 гривень, і
ми стрункими колонами
підемо у світле європейське
майбутнє. Проте реальне
життя показує зовсім інші
картинки.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДРАХУНКУ

За даними Держстату, середня
зарплата в Україні вже зараз коливається в районі 7,4 тисяч гривень, так що до круглої цифри в 10
тисяч залишилося зовсім небагато.
Правда, аналітики стверджують, що цей
показник (в 7,4 тисяч) досягнутий виключно завдяки Києву - за рахунок центральних
органів державної влади, правоохоронних
органів, судової системи, центральних
офісів різних банків, фірм і так далі. В результаті, в самому Києві середня зарплата
пішла в сильний відрив від усієї України і
складає 11,1 тис. грн. Якщо ж рахувати заробітну плату по країні, не рахуючи столицю, то середній показник відразу падає на
цілих 800 гривень - до 6,6 тисяч. Оцінюємо
"гумор" - 6,6 тисяч по Україні, і 11,1 тисяч в
Києві - а в середньому по країні виходить
7,4 тисяч. Втім, і такі показники експерти
вважають абсолютно некоректними - адже
при нашому жахливому розшаруванні суспільства говорити про середні доходи просто безглуздо.
Тут вся річ у тому, як рахувати. Суть в
тому, що при підрахунку середніх зарплат
Державна служба статистики просто бере
увесь фонд заробітної плати (туди входять
і гонорари, і премії) - і ділить на кількість
штатних співробітників. Отримане середнє
арифметичне число і буде показником середньої зарплати. Наприклад, якби Держстат рахував середню зарплату для п'яти
українців із зарплатами: 1000, 2000, 3000,
4000 і 100 000 гривень, то "середньою" б виявилася зарплата в 22 тис. грн. І це попри

тому, що насправді чотири людини
отримують до 4 тис. грн і
тільки один - 100 тисяч.
Щоб уникнути таких
ляпів, в Європі вже давно
придумали і застосовують
при підрахунках середніх зарплат так званий
"медіанний" спосіб. Не
вдаючись до математичних подробиць, скажемо: така методика дає
об'єктивніше уявлення
про доходи більшості
трудящих. Наприклад,
якби середню зарплату
для наведених вище п'яти
українців рахували в Євросоюзі, то вийшли б 3 тисячі
гривень, а не 22 тисячі (як
в українського Держстату).
Так от, згідно з європейською методикою, середня
зарплата в Україні складає
зовсім не 7,4 тис., і навіть не
6,6 тис., а близько 5,1 тисяч
гривень. Причому - "брудними". Неважко порахувати,
що після вирахування податків
(19,5%, або 995 грн) на руках залишається "чистими" близько 4,1
тисяч.

ЩО ПЕРВИННЕ: ГРОШІ АБО ЦІНИ?

Інша біда наших зарплат полягає в тому,
що вони видаються вже неабияк знеціненими купюрами. В принципі, середню заробітну плату можна зробити хоч в мільйон
гривень - тим паче, що ми це вже проходили. І, незважаючи на мільйонні доходи, народ тоді животів в повній убогості, а інфляція була на рівні космосу. Щось подібне ми
бачимо і зараз : зростання зарплат і пенсій
без зростання продуктивності праці призводить до того, що ціни в Україні ростуть
значно швидше, ніж доходи.
"Зростання заробітної плати має сенс,
коли реально росте економіка. Але якщо
ВВП України виріс усього лише на 2%, - то
зростання номінальної зарплати на 20%
можливе тільки за рахунок емісії порожніх грошей. Саме так в Україні і виходить:
емісія гривні росте, грошей стає більше,
але ось продукції більше не стає, зате ціни
ростуть, як на дріжджах", - говорить голова українського аналітичного центру Олександр Охріменко.
Не секрет, що українці дуже часто говорять про ціни на продукти. Нам це здається
природним, проте в розвинених країнах такого немає. Річ у тому, що люди з невеликими доходами розуміють: можливості заробити більше у них практично немає, тому
єдине, що можна зробити - це заощадити.
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Саме тому в країнах з низьким рівнем життя (Східна Європа - не виключення), тема
цін є найбільш популярною, як і в Україні. І
чим далі від'їжджаєш від великих міст, тим
більше людей цікавлять ціни, а не зарплати.
Це пояснюється і структурою доходів
населення України. Підраховано: в середньому 46% доходів українці отримують у
вигляді заробітної плати, 38% - у вигляді соціальних виплат і пенсій, і тільки 12% - від
підприємницької діяльності. Чи може людина, яка живе на скромну бюджетну зарплату, мізерні соціальні виплати або пенсію,
сподіватися на поліпшення свого добробуту, на випереджаюче зростання його доходів в порівнянні з цінами? У наших умовах
- ні. І для таких людей єдина можливість
звести кінці з кінцями - це заощадити.

ЖИТТЯ "НА ПІДСОСІ"

Як свідчать результати опитування GfK
Ukraine, на сьогодні більше половини населення України не має ніяких грошових заощаджень - ні у вигляді банківських вкладів,
ні у вигляді готівки.
Серед тих, чий місячний статок не перевищує 4000 грн, 77,6% респондентів відповіли, що не мають ні депозитів, ні готівкових
заощаджень. І навіть серед тих, хто отримує
більше 8000 грн в місяць, так само відповіли
більше половини (55,1%) респондентів.
"Жарт про те, що стан "немає грошей" ділиться на три рівні : немає грошей, зовсім
немає грошей, і продаємо валюту - виправдався. Більшість людей вже давно продали
валюту", - коментує ситуацію глава Асоціації постачальників торгових мереж Олексій
Дорошенко.
За статистикою, в першому півріччі 2017
року сукупні заощадження домогосподарств зменшилися на 72 млрд. грн. Причому більше половини цієї суми доводиться на продаж валюти (люди здали доларів
на 40 млрд. гривень більше, ніж купили).
Другий вагомий чинник, як відмічає НБУ,
- зростання боргів населення за житловокомунальні послуги (+5,3 млрд. грн).
Як ми вже раніше повідомляли, заборгованість населення України по оплаті житлово-комунальних послуг в листопаді 2017
року збільшилася на 8,8% в порівнянні з
жовтнем і склала 27,1 млрд. грн (без урахування електроенергії).
І останній штрих в цю "картину маслом".
Як відомо, в країнах з високим відсотком
незаможного населення практикується
продаж продуктів у борг. Судячи з повідомлень, що надходять, в Україні це вже стало буденною реальністю: відразу за межами
столиці в дрібних магазинах, крамничках
і на ринках все більше входить в практику
надання продуктів харчування у борг - до
зарплати або пенсії. І це теж наочний результат урядових " реформ".

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

ДЛЯ МИРУ - КОМПРОМІСИ З РФ

Для встановлення миру на Донбасі потрібно йти на компроміси
з Росією та ватажками ОРДЛО, але не на всі. Так вважають 49%
опитаних громадян України, передає УНН з посиланням на
дані дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька
Кучеріва, проведеного спільно з соцслужбою Центру Разумкова.
Згідно з даними опитування, громадянам поставили запитання: "Як
ви вважаєте, чи треба задля миру йти
на компроміси з Росією та керівниками самопроголошених Донецької та
Луганської республік?"
49% респондентів відповіли, що
задля миру варто погоджуватися на
компроміси, але не на всі.
Водночас, відповідно до проведеного опитування, "за мир за всяку
ціну, треба погоджуватися на будь-які
компроміси – з ким завгодно і про що
завгодно" висловилися 18,1% респондентів.

Однак, 17,1% громадян переконані,
що мир на Донбасі можна встановити
лише силовим шляхом.
Зазначимо,
загальнонаціональне дослідження, проведене Фондом
"Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною
службою Центру Разумкова, проходило з 15 по 19 грудня 2017 року в усіх
регіонах України за винятком Криму
та окупованих територій Донецької
та Луганської областей. Загалом було
опитано 2004 респондентів віком від
18 років. Теоретична похибка вибірки
не перевищує 2,3%.

ЗАКОНОТВОРЧІ
РЕКОРДСМЕНИ
Народні депутати Верховної Ради VIII скликання є
лідерами серед європейських парламентарів за
кількістю зареєстрованих законопроектів, і станом
на початок січня у ВР зареєстровано рекордні 10
тис. законопроектів, повідомив Комітет виборців
України(КВУ).

В середньому за рік народні депутати України реєструють 1,8
тис. проектів законів. Для порівняння: парламентарі Норвегії в
середньому ініціюють 5 законопроектів на рік, Швейцарії – 6,
Греції – 13, Австрії – 46, Великобританії – 66, Ісландії – 71, Данії –
74, Португалії – 115, Бельгії – 227, Фінляндії – 257, Франції – 337,
Італії – 644.
В КВУ додали, що більшість поданих законопроектів – це «так
званий низькоякісний законодавчий спам», і кожен другий проект
закону отримує негативні висновки Головного науково-експертного управління ВР, кожен третій – Міністерства фінансів України.
«Законами стають лише 12% поданих законопроектів», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
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РЕАЛІЇ

В Україні готується ще одна "реформа" - молочна.

ЯК БИ ЩЕ ДОБИТИ УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО?
ЧОМУ ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕФОРМИ ЧАСТЕНЬКО ДАЮТЬ В УКРАЇНІ ПРОТИЛЕЖНИЙ ЕФЕКТ?
Олександр ПОЛУЯНОВ

Не секрет, що в сільській місцевості
майже всюди панує бідність і
безробіття. Люди похилого віку та
незахищені прошарки населення
виживають на мізерні пенсії та
соціальні подачки, а працездатне
населення "крутиться", як може.
Одним з основних джерел їх
заробітків є утримання корів та
продаж молока, проте в уряді
вирішили відняти і цей шматок
хліба, "реформувавши" дану сферу
діяльності.

«МОЛОЧНА» РЕФОРМА:

чи позбавлять селян можливості продавати
молоко і що буде з цінами

(Початок на стор.1)

Прибічники введення нових європейських стандартів говорять, що це
допоможе забезпечити виконання європейських
санітарно-епідеміологічних норм. Так, на сьогодні вся молочна сировина в нашій країні розділена
на чотири сорти. І "бабусине" молоко,
другого сорту, містить в 30 разів більше
бактерій, ніж продукт екстра- класу, а
це ніби то створює серйозну загрозу для
здоров'я нації. Просто дивуєшся - як
це українці віками пили такий "шкідливий" продукт (прямо з-під корови),
та досі не вимерли? І чому біла рідина з
магазинного пакету (нехай навіть і екстра-класу) ні за смаком, ні за запахом
майже не нагадує справжнє молоко?
Втім, остання обставина якраз і не дивує - адже по дослідженнях фахівців,
близько 50% молочної продукції, яка
продається в українських магазинах, це явний фальсифікат. Тобто - бурда на
основі рослинних жирів. Але це чомусь
мало турбує "реформаторів", для них набагато важливіше заборонити домашнє
молоко, залишивши сотні тисяч селян
без останньої копійки, а мільйони споживачів - без натурального продукту.

ЗАХІД НАМ ДОПОМОЖЕ

За експертними даними, на сьогодні
приблизно 30-35% молока, яке надходить на молокозаводи, робиться на приватних селянських подвір'ях. Крім того,
домашнє молоко і продукти з нього масово реалізуються на всіляких ринках
(офіційних і стихійних), успішно конкуруючи з магазинною " молочкою".
В цілому домашнє молоко (за різними
оцінками) покриває до 75% потреб українців в цьому продукті. Так що його тотальна заборона може стати проблемою
не лише для селян (для яких утримання
корів часто є єдиним джерелом доходів),
але і для всіх українців, яких чекає дефіцит і різке зростання цін на молокопродукти. Не кажучи вже про те, що відмова
від домашнього молока викличе глибоку кризу усієї молочної галузі України.
Характерно, що і без цього нововве-

такій ситуації молочна продукція навряд
чи стане. Адже якщо на заводах і організованих ринках є хоч якийсь контроль,
то нелегальний товар може виявитися "з
сюрпризом", - вважає Ярмак.
Але у будь-якому випадку час "Ч" для
селян, що торгують молоком, невблаганно наближається. Так або інакше, але заводи поступово скорочуватимуть долю
"некондиційної" сировини і намагатимуться максимально знизити ціни на неї.
І селянам рано чи пізно все одно доведеться замислитися над тим, як перевести
свою продукцію в розряд першосортної,
щоб не втратити можливості заробляти.
Одним з можливих варіантів виходу з
цієї ситуації є створення кооперативів по
виробництву молока. Але в Міністерстві
аграрної політики та продовольства зізнаються, що особливих успіхів в цьому
напрямі добитися не вдалося: такі кооперативи в Україні - досі велика рідкість.
Експерти Союзу молочних підприємств України впевнені, що саме держава
повинна підтримати розвиток індустріального виробництва молока в країні. І
можливості для цього в уряду є - тільки у
бюджеті на 2018 рік на підтримку тваринництва виділяється 2 млрд грн.
Правда, у експертів залишаються пинас вже готовими молочними продукта- тання відносно раціональності і спрами, тим паче, що у разі подорожчання ведливості витрачання цих грошей. Як
нашої продукції, конкурувати за га- відомо, в 2017 році два великі холдинги
манці споживачів з імпортерами вітчиз- отримали більше дотацій, ніж усі інші
няним переробникам буде непросто. аграрні підприємства разом. Це говоПитання - яка доля чекає сотні тисяч рить про те, що в сільському господарукраїнських корівок - доки залишається стві діє потужне лобі, тому далеко не
відкритим. Якщо їх масово відправлять факт, що держава хоч якось допоможе
на забій, і молочне стадо взагалі зійде виробникам молока.
нанівець, то потім на його відновлення
А в цей час найбільш "просунуті"
можуть знадобитися довгі роки", - попе- експерти вже пропонують різні "єврореджає Олексій Дорошенко.
пейські" варіанти вирішення проблеми. Так, вищезгаданий Андрій
Ярмак упевнений, що селянам,
які живуть з продажу молока від
Експерти вважають: молоко
своїх корівок, доведеться шукати
дорожчатиме і далі у будь-якому
альтернативні види заробітку.
випадку. Головна причина - неухильне
"Наприклад, ми, як експерти
скорочення поголів'я корів, яких
FAO, давно розуміли, що це неминуче. Тому у Львівській облассьогодні залишилося менше, ніж після
ті, де майже усе молоко робиться
фашистської окупації, - 2,1 млн голів.
в домогосподарствах, ми разом з
місцевою обладміністрацією вже
декілька років розвиваємо альЗАМІСТЬ МОЛОКА - МАЛИНА
тернативні варіанти отримання доходу
Втім, Дорошенко упевнений, що бага- для селян. Зокрема - вирощування ягід
то заводів проігнорують заборони. "Діє- для продажу на "свіжому" ринку, замового механізму контролю джерел надхо- рожування, переробка на сік і експорт.
дження сировини у нас немає. Будуть, як 10 соток малини дають людям більший
і раніше приймати другий сорт, але під дохід, ніж корова, при цьому вимагають
в рази менше зусиль", - стверджує Ярмак.
виглядом першого", - говорить експерт.
Хід думок тут зрозумілий: ягоди маА представник FAO (продовольча організація ООН) в Україні Андрій Ярмак ють попит на європейському ринку.
вважає, що селяни до останнього ігно- Якщо наслідувати цієї логіки, то нашим
руватимуть заборони, продаючи до- селянам незабаром запропонують замашнє молоко на стихійних ринках.
мість свиней вирощувати равликів, за"Крім того, виросте кількість кустар- мість пшениці - гриби і грецькі горіхи,
них нелегальних переробників, яких і і так далі. Залишається тільки одне пизараз немало. Зрозуміло, що якіснішою в тання: що їстимемо ми?

дення, в 2017 році "молочка" опинилася
в числі лідерів по зростанню цін, поступившись тільки м'ясу. За даними глави
Асоціації постачальників торгових мереж України Олексія Дорошенка, станом на 1 грудня 2017 року (в порівнянні
з аналогічним періодом 2016-го) молочні
продукти в цілому подорожчали на 26%.
З них сметана - на 30%, сир - на 28%,
молоко і вершкове масло - на 25% і так
далі. Експерти говорять: молоко дорожчатиме і далі у будь-якому випадку. Головна причина - неухильне скорочення
поголів'я корів, яких сьогодні залишилося менше, ніж після фашистської окупації, - 2,1 млн голів. Для порівняння: в
2014 році в Україні було 2,5 млн корів, а
в 1990-му - 8,5 млн. Ну, а якщо влітку заборона на продаж молока "другого сорту" все ж набуде чинності, то вартість
молокопродуктів і зовсім "злетить" до
рекордних висот (за оцінками експертів
- як мінімум в 2 рази).
При цьому багато аналітиків в тому,
що відбувається вбачають підступні дії
європейських лобістів, які хочуть пустити наші молочні стада під ніж, щоб змусити українців закуповувати сировину і
готову продукцію в ЄС.
"Цілком можливий імпорт молочної сировини з Польщі та Прибалтики,
зокрема, Литви. Зараз Євросоюз сильно стримує виробництво молока в цих
країнах, щоб не обвалити ціни на європейському ринку. Тому постачання сировини і молокопродуктів до нас були б
вигідні як для Євросоюзу в цілому, так
і для польських і литовських фермерів…
Цілком можливо, що європейці завалять

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

ЯКІ ЗАРАЗ ТАРИФИ НА ОПАЛЮВАННЯ?
В розпал опалювального сезону українці з тривогою
прислухаються до новин про ціни на теплоенергію. Тим
паче, що за прогнозом Міністерства економічного розвитку
та торгівлі, в 2018 році тарифи на газ можуть вирости на
19%, а на тепло, гарячу воду і електроенергію - на 20%.
Буде подорожчання або ні, залежить від того, чи стане уряд піднімати ціну на газ на вимогу МВФ.
Принаймні на період опалювального сезону 2017/2018 Гройсман
пообіцяв не піднімати ціну на газ
для населення. Загалом, в 2018

році тарифи на тепло в деяких регіонах зменшилися, а в деяких –
піднялися.
Ще у вересні 2017 року уряд
своєю постановою затвердив порядок розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію,

вироблену на газі. Перед Новим
роком Держагентство по енергоефективності та енергозбереженню України опублікувало рекомендовані для місцевих органів влади
середньозважені тарифи для населення і бюджетних установ, а
також тарифи на транспортування і постачання теплової енергії.
Грунтуючись на цих розрахунках,
органи місцевого самоврядування
можуть встановлювати підприємствам тарифи на теплову енергію

з поновлюваних джерел на рівні
90% середньозважених тарифів.
Тобто в Україні є регіони, де для
опалювання житлових будинків використовується тільки газ, є такі,
які використовують змішані види
палива, наприклад, мазут або вугілля.
А в Закарпатській області ще в
2012 році взагалі відмовилися від
централізованого
опалювання.
Тому для кожної області були розраховані рекомендовані тарифи,
в яких враховувалися витрати на
транспортування і постачання
теплоенергії. Так, в Києві тарифи

на тепло були знижені з 1414,45
до 1355,83 грн/Гкал в місяць (для
будинків, обладнаних загальнобудинковими або квартирними
лічильниками, а для будинків без
тепломірів тариф знизився з 32,91
до 31,55 грн за кв. м опалюваній
площі.
Трохи знизилися тарифи в
Одеській, Донецькій, Житомирській, Луганській і Хмельницькій
областях.
Найвищі середні тарифи діють в
Харківській (на 20,1%), Чернігівській
(на 18,9%), Волинській (на 9,4%)і Рівенській (на 9,4%) областях.
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По мнению ряда исследователей, полным историческим двойником Порошенко
можно назвать другого украинского руководителя – Мазепу

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО СТРЕМИТЕЛЬНО ТЕРЯЕТ
ПОДДЕРЖКУ СРЕДИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Александр МИХАЙЛОВ

По Конституции Украины,
следующие президентские
выборы должны состояться
уже в следующем году.
Правда, все без исключения
социологические
исследования показывают,
что у действующего
"гаранта" Петра
Алексеевича Порошенко нет
никаких шансов повторно
занять свой пост,
а к 2019 году его положение
еще более ухудшится.
В этой связи многие
аналитики уже сейчас
задаются вопросом:
какое будущее ожидает
Порошенко, и не придется
ли ему бежать из страны так
же, как Януковичу?
ТУЧИ СГУЩАЮТСЯ

Напомним, что Петр Порошенко стал президентом
Украины в мае 2014 года в результате внеочередных выборов. Тогда на его стороне было
более 54% граждан, однако с
каждым годом поддержка Порошенко стремительно ослабевает.
Так, в конце минувшего года
исследование социологической службы Центра Разумкова показало: курс, выбранный
главой государства, полностью поддержали всего лишь
6,7% респондентов, отдельные
действия — 35,2%, полностью
не поддерживали — 50,4%.
Почти одновременно аналогичное исследование провел и
Институт стратегических исследований "Новая Украина".
Согласно полученным данным, не одобряют действия
президента почти 80% граждан, а личный рейтинг Порошенко упал до 9,9%. При этом
поддержка пропрезидентской
партии "Блок Петра Порошенко" сократилась до 9,1%.
По мнению социолога Виктора Пащенко, Порошенко
потерял "остатки лояльного электората: рейтинг упал
ниже 10%. В их числе преимущественно бюджетники,
лояльный бизнес, сотрудники
администраций и их семьи".
Как полагают социологи,
такая тенденция делает невозможным переизбрание Порошенко.
Кроме того, в последнее время в стране всё чаще звучат
призывы к его импичменту уже несколько месяцев не прекращаются акции протеста с
требованием досрочно отстранить его от высшего политического поста.
Стремительно ослабевает
поддержка Порошенко и за
рубежом – прежде всего в Европе и США. Просто там уже
поняли и осознали очевидный
факт, что нынешний глава
Украины даже не собирается
проводить реальные реформы
и бороться с коррупцией. Таких сигналов с Запада посту-

пает масса, для иллюстрации
возьмем лишь один из последних. Буквально на днях в правящей партии Германии ХДС
раскритиковали украинского
президента Петра Порошенко
за недостаточные усилия по
борьбе с коррупцией. "Петр
Порошенко должен решить,
хочет ли он быть президентом или олигархом", — заявил
председатель комитета бундестага по внешней политике
Норберт Реттген крупнейшему германскому изданию
Bild. По его словам, Украина
должна принять решительные
меры, чтобы остановить "разгул коррупции", которая, как
отметил политик, "начинается
с руководства страны".
Порошенко критикуют также за то, что его состояние
продолжает расти. "В 2014 году
он публично обещал продать
свою компанию Roshen, тем
не менее, бизнес украинского
президента все же демонстрирует тенденцию к расширению",- напоминает Bild.

ДВА ЧЕЛОВЕКА —
ОДНА СУДЬБА?

Здесь мы позволим себе сделать лирическое отступление
и снизить "градус серьезности"
нашего разговора. Давайте
вспомним, как во второй половине 1990-х годов на телеканале "1+1" шла серия просветительских роликов с одним,
в общем-то, незамысловатым
сюжетом. Рассказывали о какой-нибудь иностранной знаменитости (деятеле науки или
искусства) – а затем переходили к украинской знаменитости, получившей известность
в той же сфере деятельности.
Например, если говорилось
о выдающемся зарубежном
художнике, то тут же следовал
краткий рассказ об украинском художнике. Заканчивался каждый ролик неизменной
фразой: "Два человека — одна
судьба. Ты не один, один плюс
один".
Мы не будем говорить о качестве тех передач, но сам по
себе метод аналогии выглядел

довольно любопытно. И пусть
не в исторической науке, а
хотя бы в журналистике – он
вполне достоин дальнейшего
использования. В том числе
- применительно к современным украинским политикам.
Причём искать аналоги и
прототипы совсем не обязательно в заграничной истории
- наше собственное прошлое
тоже даёт обильный материал
для подобных поисков.
Взять, например, нынешнего президента Украины Петра
Алексеевича Порошенко. По
мнению ряда исследователей,
его полным историческим
двойником можно назвать
другого украинского руководителя — Ивана Степановича Мазепу. Мы не знаем, сознательно ли подражал Пётр
Алексеевич Ивану Степановичу или просто судьба так
распорядилась, но сходство
между ними поразительное.

СУДИТЕ САМИ.

▶ Иван Мазепа получил в
своё время хорошее образование, открывавшее ему путь
для успешной карьеры. Пётр
Порошенко тоже получил в
своё время хорошее образование, открывавшее ему путь
для успешной карьеры.
▶ Иван Мазепа женился
на женщине, старшей его по
возрасту, но происходившей
из влиятельной семьи. Пётр
Порошенко тоже женился на
женщине, старшей его по возрасту, но происходившей из
влиятельной семьи.

ТОЧКА ЗОРУ
▶ Иван Мазепа делал карьеру, перебегая из одного политического лагеря в другой.
Менял хозяев, руководствуясь
конъюнктурой. Он успел послужить польскому королю
Яну Казимиру, правобережному гетману Петру Дорошенко, левобережному гетману
Ивану Самойловичу, русскому
царю Петру I, и шведскому королю Карлу ХII.
Пётр Порошенко действовал аналогичным образом
- перебегал из одного политического лагеря в другой.
Руководствуясь политической
конъюнктурой, успел побывать в Социал-демократической партии (объединенной), Партии регионов, Блоке
"Наша Украина", партии "Солидарность". Поддерживал Леонида Кучму, Виктора Ющенко, Виктора Януковича.
▶ Иван Мазепа достиг высшей ступени карьеры, оказавшись во главе Украины (тогда
она называлась Малороссией).
Пётр Порошенко тоже достиг
высшей ступени карьеры, оказавшись во главе Украины.
▶ Иван Мазепа использовал
своё служебное положение для
личного обогащения. Надо
сказать, использовал очень
эффективно, став в период
своего правления сказочно
богатым человеком.
Пётр Порошенко, насколько
известно, тоже весьма упрочил
своё материальное положение
за время нахождения на посту
президента Украины. Говорят,
что он сказочно богат.
▶ Иван Мазепа собирал вокруг себя разного рода политических проходимцев, старательно обиравших Украину,
набивая собственные карманы. О политическом окружении Петра Порошенко можно
даже не говорить – это видно
невооруженным взглядом.
▶ Иван Мазепа на заключительном этапе политической
деятельности лишился власти
и большей части своих богатств,
вынужден был бежать за границу, сопровождаемый проклятиями большинства жителей
Украины. Вскоре после этого
он умер в тяжких страданиях.
Кстати, и те богатства, которые
бывший гетман сумел-таки вывезти с собой, его наследникам
не достались. Их "одолжил" его
западный покровитель. Разумеется, безвозвратно.
Тут пока следует остановиться. Мы никому не желаем
зла, а политическая деятельность и жизнь Петра Алексеевича ещё не закончены.
Будущее можно только предполагать. Однако, учитывая
вышеизложенное, предполагать можно с большой степенью вероятности.

КСТАТИ
Глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал президента Украины
Петра Порошенко "нашим человеком с Лубянки" (там находится
ФСБ), который "доведет до конца поставленную перед ним задачу".
Об этом скандально известный политик заявил в программе "Вечер
с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
"Вы знаете, что все нами было правильно сделано? Все великолепно сделано! Иначе бы мы Крым никогда не вернули. И Донбасс!
Мы все вернем, благодаря такому как Порошенко. Это наш агент!
Наш родной с Лубянки человек. Он все правильно делает! Я рад, что
во главе Украины дорогой, горячо любимый мною Петр Алексеевич
Порошенко. Дай Бог ему здоровья. Только он доведет до конца поставленную перед ним задачу, подполковник Порошенко", - заявил
Жириновский.
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НОВОСТИ

Розенко:

МАЛЕНЬКИЕ
ПЕНСИИ ВИНА СССР
Так, по мнению
вице-премьерминистра, украинцы,
имеющие стаж 35-40-45
лет, получают маленькие
пенсии, потому что всю
жизнь проработали
за маленькую
заработную плату.
И добавил, что он очень
переживает за тех людей,
которые имеют огромный
трудовой стаж, отметив,
что в том, что они всю
жизнь проработали на маленькой зарплате, нет их
вины.
При этом Розенко совершенно не видит своей
вины в том, что простые
украинцы получают нищенскую пенсию, списывая
ситуацию на Советский
Союз, который платил маленькую зарплату.
“Меня волнуют те люди,
которые имеют огромный
трудовой стаж 35-40-45
лет, но которые работали
не по их вине на маленьких, мизерных заработных
платах в свое время. Надо
четко понимать, что пенсия человека зависит от
его стажа работы и от заработной платы. Поэтому
очевидно, что когда заработная плата была маленькой и человек получал
маленькую надбавку, это
понятно.”, – заявил вицепремьер-министр.
Однако
есть
и
положительный момент.
Павел Розенко пообещал,
что когда-нибудь, возможно уже в ближайшем будущем, пенсии этих людей
будут урегулированы.
“ Мы понимаем, что человек, который проработал
40 лет имеет право на большие выплаты. И поэтому
вопросу есть определенное
поручение и мы попробуем в течении ближайшего
времени предложить механизм, который подтянет и
этих людей тоже.”, – добавил Розенко.

КСТАТИ
Неизвестно, доживут ли
до этого счастливого дня
украинские пенсионеры,
которым не повезло так,
как в Кабинете министров
Украинской ССР занимал
в советское время должность председателя Госплана УССР
дедушка
Павла Розенко…
Также напомним, Павел Розенко заявил, что
не видит ничего плохого в
инфляции, по его мнению
подорожание цен на товары и услуги свидетельствует о росте экономики.
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“За правду і справедливість”

Сьогодні переживаємо таке всенародне зубожіння,
якого після 1991 року ще не було

НАША ПОШТА

ТРІУМФ,
ПІСЛЯ ЯКОГО СТРАШНО
ІВАН ДРАЧ – ВЧОРА І СЬОГОДНІ

Євген Лук’яненко

Під вечір того дня, коли Іван Драч уперше був обраний головою Народного
руху України (тоді ще – «за перебудову»), зустрів його біля Будинку літераторів України на вулиці Орджонікідзе (тепер Банкова).
Був Іван Федорович дуже засмучений.
Я, хоч і знав, що отримаю відсіч, все ж на свою голову пожартував з приводу того, що тріумфатор такий понурий.
Умить Драч розлютився і видав: «Ви Євгене Івановичу, завжди щось таке
ляпните...» Далі прокотив по вулиці на мою адресу такого заковиристого
матюгана, що я отетерів, роззявивши рота.

На той час уже десяток
літ ми були знайомі і доволі часто спілкувалися
в різній обстановці, серед людей і наодинці.
Бувало, що й «ляпали»
один одному. Врешті –
решт усе закінчувалось
жартами, хоч часом і дошкульними. Коротше,
такої «вишуканої образності», яка прозвучала в
той вечір, я від Драча зовсім не чекав.
Пізніше, правда, зустрівся з подібною ж у
друкованому
вигляді
– у віршах на сторінках
«Літературної України».
Тоді, в середині 90-х, автор розмірковував про
тогочасну дійсність незалежної України, про
несподівані для нього
самого її виверти.
Зрозуміло, що поетове
роздратування – саме
від того.
Нещодавно на телеканалі «ЦК» наткнувся
на фільм про Івана Драча до його 80-річчя. Два
промовисті одкровення
прозвучали там з поетових вуст. Він сказав, що
найбільшим тріумфом
у своєму житті вважає
проголошення незалежності України і що йому
страшно після цього від
того, що брав участь у
тому.
Протиріччя тут немає. Справді, хто може
перечити
віковічному
прагненню народу до
державної самостійності. І, справді ж, як не
горювати, як не лютіти
після того, коли ідеал
опаскуджується, коли

його у реальній дійсності плюндрує владомафія.
Іван Драч залишається для мене не тільки
надзвичайно талановитою людиною у творчості, а й чоловіком щирим,
порядним, совісним у
всьому своєму житті. Він
уже давно побачив підкилимне порпання серед олігархів, корупцію,
управлінський безлад...
Чесно зізнається в побаченому перед своїми
читачами. Писав,
наприклад, про «бартер: кум – кума, кум
з кумою до куми», «та
куми оці не ми», а ті, що
при владі, про скелети у
шафі, які свідчать про
«розбої» «всенародних
героїв»... Є й про «силует» (народ на колінах)
– благоговійний у храмі, справді дуже непривабливий поза храмом.
Більш того:
Побиті кийками
національними
Труєні газом національним
Національно здихаємо
Боже це ми хохли...*
(* Написано без розділових знаків.)

Так написав поет уже в
2004 році. А сьогодні хіба
краще?! На жаль, просто
не знаю нічого свіженького на цю ж тему. Однак
гадаю, що коли є новонаписане, то написано
ще гостріше.
Сьогодні маємо не
тільки громадянську війну і зовнішню агресію
в Донбасі, сьогодні переживаємо таке всенародне зубожіння, якого піс-

ля 1991 року ще не було.
Сьогодні такий безлад
у всьому, такі загрози
людському життю на вулицях від новітніх зграй,
чого в такому вигляді ще
не було.
Сьогодні не тільки
затягується і затягується тарифний зашморг,
сьогодні всі компанії і
угруповання, в чиїх інтересах той зашморг,
ще й усілякими іншими способами збиткуються над людьми. У
Києві,приміром,
відзначається за сприяння
КМДА ( п. Пантелєєв)
монстр – ПАТ «Київенерго» (його Є. Бушма і
підлеглі «бушмени»).
А вслід за цією компанією уже й «Київводоканал», ще дозволяючи
людям платити за фактичними
показниками лічильників, все ж
нав’язує свої обчислення, що не мають нічого
спільного із реальними
цифрами і як правило
перевищують їх. Телебачення останнім часом
готує українців до того,
що скоро буде введена
на додаток до надмірних
тарифів ще й абонплата
за користування газовими плитами – власністю
громадян, придбаною
за їхні кровні гроші. А
люди подейкують, що
на обрії гройсманізується ще й абонплата за всі
інші предмети людського облаштуання аж до
спідньої білизни. Вже
й не знаєш, чи це злий
жарт, чи правда.
Сьогодні влада як ні-

коли байдужа до поневірянь простого люду,
плює на звернення громадян до неї. Факти
збиткування «Київенерго» протягом останніх
двох років, наприклад,
повідомлялися Кабміну, ГПУ, двом міністерствам, НКРЕ, КМДА.
Скрізь вони «уважно
розглядалися» і ніде розглянуті не були, врешті
– решт опинилися в Печерській РДА, яка не має
впливу на компанію. І
все, звичайно закінчилося величезним діркуватим «О».
Сьогодні, як ніколи,
в Україні заправляють
«п’яті», про яких неодноразово писав Борис
Олійник. «П’ята колона» виростає з надр внутрішньої владомафії за
розпорядженнями згори
– від МВФ, НАТО, ЄС,
мабуть офшорних угрупувань тощо.
Сьогодні
відомий
український поет з Донецька, який три роки
тому був у єйфорії від вигнання Януковича і обіцянок його наступника,
читає мені по мобілці
нові вірші, в яких категорично звучить: «Ні, не
апостол наш Петро...»
Справді, страшно і соромно кожному чесному
громадянинові,
який
подібно Івану Драчу у
свій час був причетний
до «тріумфу», вчасно не
розгледівши, в яких руках опиняться владні важелі незалежної держави
і що від цього станеться
після «тріумфу».
У квітні 2017 року ми з
І. Драчем, обидва, перенесли тяжку втрату: помер Борис Ілліч Олійник.
Я дуже переживав, що
через свою фізичну нездатність не зміг провести Друга в останню путь.
І тому, коли по київському каналлу «ЦК»
двічі побачив і почув
Івана Драча зі словами
про померлого, зателефонував поетові, аби подякувати за сказане, що
збігалось з моїми думками. Потім ми поговорили ще про сьогоднішнє
гірке життя – буття.
Побажав І. Драчу міцного здоров’я і всього
найкращого.
- Спасибі, пане… - відповів Іван Федорович і
відразу ж поправив себе,
- та, ні, товаришу Євгене. І побажав мені того ж
самого.
Сподіваюсь, що Іван
Драч скаже ще не одне
самобутнє
яскраве,
правдиве і чесне слово заради майбутнього
України, її народу.

Долею оплачені слова
З попереднього номеру газети наші читачі
дізналися про нову збірку Олександра Мороза
«Долею оплачені слова», де вміщено вірші і
переклади, створені ним в 2014-2017 роки.
На числені прохання повідомляємо адреси
магазинів, де можна придбати цю книгу.
Автор передав право ї ї реалізації видавництву
«Криниця» в інтересах останнього.
ТОВ «Книгарня Є»,
вул. Лисенка, 3, м. Київ,
01034; 066-725-28-74
ТОВ «Книгарня Є»,
вул. Спаська, 5, м. Київ, 04071;
096-966-96-54
ТОВ «Книгарня Є»,
пр-т Повітрофлотський, 33/2,
м. Київ, 03037; 067-947-46-19
ТОВ «Книгарня Є»,
вул. Льва Толстого, 1, м. Київ,
02088; 093-568-46-37
ТОВ «Книгарня Є»,
вул. Велика Васильківська, 63А,
м. Київ, 02088; 097-888-86-92
ТОВ «Книгарня Є»,
б-р Лесі Українки, 24, м. Київ,
01133; 093-527-89-67
ТОВ «Книгарня Є»,
пр-т Бажана, 16Д, м. Київ,
02140; 096-866-33-26
ТОВ «Книгарня Є»,
вул. Вадима Гетьмана, 1,
м. Київ, 03057; 050-138-76-41
ТОВ «Книгарня Є»,
вул. Васильківська, 34, м.
Київ, 03022; 098-229-20-86
ТОВ «Книгарня Є»,
вул. Хрещатик, 46, м. Київ,
01001, 096-720-49-44
ТОВ «Книгарня Є»,
вул. Малишко, 2, м. Київ,
02192; 093-681-15-00
Держ.підприємство
„Нац.культурномистецьк. та музейний
комплекс „Мистецький
Арсенал”
вул. Мазепи, 28-30 (вул.
Лаврська, 10-12), м. Київ,
01010, (044) 288-52-25
Наш Формат,
ФОП Кириченко В.В.,
пров. Алли Горської, 5, м. Київ,
01032, (044) 222-53-49
ТОВ «Якабу Трейд»
вул. Воздвиженська 52-54 А,
м. Київ, 04071; (044) 225-0505, (068) 131-41-04
ТОВ «Джерела М»
вул. Кирилівська, 160-Щ,
м. Київ, 04073, (044) 467-50-24
Магазин „Академкнига
№ 7” НАНУ.
вул. Стрітенська, 17, м. Київ,
04053, (044) 234-51-42
ТОВ «Юрінком Інтер»,
04209 м. Київ, вул. Героїв
Дніпра, 31Б
Могилянська книгарня,
Контрактова пл.4, (044) 58155-23, 067-368-72-05
СПД Бойко Світлана
Володимирівна.
а/с 157, Н.Вал 7-9, м. Київ,
02002, (044) 227-27-29
Книгарня вид-ва
„Наукова думка” НАНУ.
вул. Грушевського, 4, м. Київ,
01001, (044) 279-85-17
ФМ „Академкнига № НАНУ,
вул.Б.Хмельницького, 42,
м. Київ, 01030, (044) 234-51-42
ФОП Урбанська О.І.,
Пл. Слави, ТЦ «Навігатор»,
м.Київ, 01010, (044) 531-99-71
Магазин «Клавір»,
Музична і нотна
література,
вул. Городецького, 1-3/11, м.
Київ, 01001, (099) 609-11-87
ТОВ «Смолоскип»
Українське незалежне
видавництво,
вул. Межигірська, 21, м. Київ,
04071; (044) 463-78-52

КП «Міський магазин»,
вул. Велика Васильківська, 6,
м. Київ, 01004;
(044) 235-03-29
КП „Букініст”,
Пл. Визволення, 1. м. Кривий
Ріг, 50000 (0564) 92-37-32
ТзОВ „ВГЦ „Просвіта”,
вул. Грушевського, 18, м.
Івано-Франківськ, 76018,
Магазин (034) 2750922
КП „Рівнекнига”,
вул. Островського, 16,
м. Рівне, 33023,
(0362) 224105-77
ПП Задерна Тетяна
Олександрівна,
м. Чернівці, 58002,
Центральна площа, 10,
„Українська книгарня”,
(037) 258-55-58
ТОВ Редакція газети
„Підручники і посібники”,
вул. Поліська, 6-А,
м. Тернопіль, 46000,
(0352) 43-10-21
ФОП Ясенчук О. А., КНЦ
«Інтермеццо»,
вул. Шевченко, 9, м. Чернігів,
14001, (0462) 97-36-28
«Дивосвіт»
вул. Раїси Кириченко, 36,
к. 3, м. Полтава, 36000
вул. Жовтнева, 37 оф. 30.
(0532) 27-33-60
ТВП «Планета»,
проспект Волі, 8, м. Луцьк,
43000; (0332) 72-39-58
ТОВ «Букс»,
вул. Сумська, 51, м. Харків,
61058; (057)714-26-72
ТОВ „Ноти”,
пр-т Шевченка, 16, м. Львів,
79005, (032) 261-19-64
ФОП Гнидюк Галина
Богданівна.
м. Львів, 79007,
вул. Фурманська, 5, кв. 4,
(0322) 40-30-40,
ДП «Всеукраїнське
державне
багатопрофільне
видавництво «Каменяр»,
вул. Підвальна, 3, м. Львів,
79008; (032)235-45-90
ФОП Лозова (Львівська
книгарня Глобус). м. Львів,
79008, пл. Галицька, 12
ТзОВ „Українська
книгарня”
пр-т Шевченка, 8, м. Львів,
79005, (032) 235-74-91
СПД Весельська Марія
Григорівна.
вул. Київська 17/1 м.
Житомир, 10014,
(0412) 47-27-52
ТОВ „Книжковий світ”,
вул. Подільська, 25, м.
Хмельницький, 29013,
(038) 265-60-73
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ДОМАШНІЙ КЛУБ

Самые опасные места в маршрутке – рядом с водителем и сзади
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
НОВОСТИ

САМЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ МЕСТА В ТРАНСПОРТЕ
рее всего, упадет в силу
инерции.

Статистические
данные о
людях, которым
удалось выжить
в авиационных,
железнодорожных
и автотранспортных
катастрофах,
свидетельствуют, что
многое зависит от
места, занимаемого
пассажиром.
Давайте рассмотрим,
какие места лучше
всего выбирать в
различных видах
транспорта.
опасность
погибнуть
или получить серьезную травму при лобовом столкновении, а во
втором — если кто-то
влетит в заднюю часть
маршрутки.

АВТОБУС

Автобусы бывают городские и междугородние, но риск попасть в
аварию, вероятно, всетаки выше у междугородних.
Старайтесь избегать
мест на первых и последних трех рядах –
при столкновении вы
можете просто вылететь
через лобовое стекло
или же вас сплющит
сзади. Никогда не садитесь у окна: при аварии
разбившимся стеклом
вам изрежет лицо и
руки.
Самые безопасные
места – в правом ряду
по ходу движения в центре салона и в проходе,
так как они больше всего удалены от встречно-

го транспорта и меньше
подвергаются риску при
столкновении.

ПОЕЗД

Же ле знодор ож н ые
аварии происходят по
самым разным причинам. Статистика железнодорожных катастроф
вряд ли подскажет, какие места самые безопасные, так что будем
руководствоваться логикой.
Лучше всего выбирать
вагон в центре состава,
а не первый и не последний. Купе тоже желательно выбирать в центре вагона, то есть пятое
или шестое. Хотя большинство людей предпочитает места у окна, чтобы можно было по ходу
поезда смотреть в окошко, более безопасны как
раз противоположные
места: при резком торможении состава вас
вдавит в перегородку, а
вот пассажир с противоположной полки, ско-

1

КРОССВОРД

По вертикали:
1. Партизанское движение алкоголиков. 4.
Посиделки, дающие пищу желудку. 5. Лишение
свободы по болезни. 8. Массовое культурнопитейное мероприятие. 10. Большая коварная
кошка в «камуфляже». 11. Шекспировский герой,
мучившийся сомнениями типа «быть или не быть».
12. Токарь (жарг.). 14. «Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает» (загадка).
15. Автор русифицированной версии страны Оз.
21. Ответ невесты. 22. Подходящее занятие для
любителей ухи. 23. Комплектующая совочка для
строительных работ в пределах песочницы. 24.
Еда, несовместимая с жизнью. 26. Напиток пиратов. 27. ФИО «Жигулей». 28. Согласно теории относительности, позор вратаря или мечта болельщика. 30. Сосуд, из которого Шурик в «Кавказской
пленнице» пытался почерпнуть кавказский фольклор. 31. Творческий позыв, ощущаемый всей
кожей. 32. Приталенная пчела. 35. Хана для братана. 36. Осеняющая мысль. 37. Тачка - «властелин колец». 38. Легкоатлетическая деталь атома.
39. Толпа татаро-монгольских хулиганов. 40. Она
вместе с мужем открыла полоний.
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По вертикали:
1. Самогоноварение. 4. Застолье. 5. Карантин. 8.
Гулянье. 10. Леопард. 11. Гамлет. 12. Точило. 14.
Дерево. 15. Волков. 21. Да. 22. Рыбалка. 23. Ведерко. 24. Яд. 26. Ром. 27. Ваз. 28. Гол. 30. Рог. 31. Зуд.
32. Оса. 35. Амба. 36. Идея. 37. Ауди. 38. Ядро. 39.
Орда. 40. Кюри.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
2. Она Красная и всех сильней. 3. Конец пропасти. 6. В чем был обвинен Маркиз де Сад, заключенный в тюрьму? 7. Баба, которая в сказках
имеет «костяную ногу». 9. Что берет сердящегося? 13. Корабельная баранка. 16. «Мужчина
в полном рассвете сил». 17. Любое растение, к
которому пчелы проявляют симпатию. 18. То,
что каждое утро приводил в порядок Маленький
принц. 19. Белоснежка мужского пола. 20. «Койко-место» на русской печи. 21. Место жительства
деда Ваньки Жукова. 25. Состояние, когда «кошки
на душе скребут». 29. Гид, водящий телепутешественников по миру животных. 33. Если покажешь
это чувство, на тебе попытаются повезти воду. 34.
Неважный художник и такой же футболист. 38.
Женщина в 45 лет. 41. Алмазный родитель. 42.
Дорога, «скрюченная» бездорожьем. 43. Сказочник, ожививший луковку. 44. Город невест.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
2. Армия. 3. Дно. 6. Разврат. 7. Яга. 9. Зло. 13.
Штурвал. 16. Карлсон. 17. Медонос. 18. Планета.
19. Блондин. 20. Лежанка. 21. Деревня. 25. Тревога. 29. Дроздов. 33. Обида. 34. Мазила. 38. Ягодка.
41. Углерод. 42. Объезд. 43. Родари. 44. Иваново.

МАРШРУТКА

Маршрутки – пожалуй, самый популярный после метро вид
транспорта. Какие места в маршрутке наиболее безопасны?
Место по ходу движения спиной к водителю.
В случае резкого торможения всех пассажиров
выбросит с их сидений
вперед, а вас всего лишь
вожмет в спинку. Правда, такие места есть не
во всех моделях маршруток, но если они есть,
постарайтесь сесть на
местах прямо за спиной
водителя. Как показали исследования, при
угрозе аварии водитель
всегда инстинктивно
выкручивает руль, чтобы его сторона пострадала как можно меньше.
Довольно безопасны
места в центре салона, в
отдалении от окон.
Самые опасные места
в маршрутке – рядом
с водителем и сзади. В
первом случае велика

САМОЛЕТ

Чаще всего авиакатастрофы происходят при
взлете и посадке, и значительное число гибнет,
задохнувшись угарным
газом при возникшем на
борту пожаре. Поэтому
лучший способ спасти
свою жизнь – как можно быстрее выбраться из
салона, чтобы не надышаться угарным газом и
не погибнуть от огня.
Управления
гражданской авиации Великобритании провело
исследование и выяснилось, что легче всего выбраться из самолета тем,
чьи места находятся в
пяти рядах кресел рядом
с аварийным выходом.
Из тех, кто сидел у окна,
выживало 58%, а у прохода – 65%, так что место у
прохода более безопасно.
По поводу самой безопасной при аварии части
самолета эксперты никак
не могут прийти к единому мнению. Согласно
британским данным, более безопасной является
передняя часть самолета:
65% выживших при аварии, а в хвостовой части
– только 53%.
Национальный
совет по безопасности на
транспорте США приводит противоположные
данные: из занимавших
места в хвостовой части
самолета выживает 69%,
над крылом – 56%, а
вот впереди, где обычно
места бизнес-класса, —
лишь 49%.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ МОРЩИН НА ШЕЕ
Обычно мы уделяем все
наше внимание коже
лица, а шея и декольте
остаются в стороне.
Однако, эти области
требуют не меньшего
внимания, если мы хотим
сохранить молодость как
можно дольше.
Мы поделимся советами, которые позволят вам надолго
сохранить молодую, красивую и крепкую шею.
Витамин E – ваш главный помощник. Это лучшее из того,
что может быть использовано для ухода за красотой кожи,
так как этот витамин помогает нам справляться со старением, «замедляя» его. Это питательное вещество защищает
нас от свободных радикалов и обеспечивает эластичность
эпидермиса.
Итак, обязательно включите в свой рацион продукты, содержащие витамин E. Кроме того, вы можете купить готовые
кремы, где этот компонент уже включен.
Массаж льдом – это средство можно применять до 3 раз
в неделю. Оно состоит в применении льда на кожу лица. Вам
нужно будет положить 3 кубика льда в ткань и массировать
кожу шеи в течение 10 минут.
С помощью этого простого действия вы сможете активировать кровообращение, уменьшить возможные воспаления
и получить тонизированную кожу, более крепкую и здоровую.
Ежедневный массаж – поможет вам дольше сохранить
упругость кожи. Точно так же, как вы делаете упражнения для
других частей тела, делайте то же самое для своей шеи. Лучше всего делать это вечером, перед сном: нанесите увлажняющий крем на шею.
Делайте это круговыми массажными движениями снизу
вверх, от ключицы к подбородку. Важно, чтобы вы всегда придерживались этого направления: таким образом, вы активизируете кровообращение.
Медовая маска. Мед – это продукт, обладающий глубокими увлажняющими свойствами, которыми просто грех не
воспользоваться.
Нанесите мед в качестве маски на всю поверхность шеи.
Оставьте его действовать на 20 минут и смойте холодной водой.
Таким образом, вы сможете воспользоваться всеми увлажняющими свойствами, которыми обладает мед, и бороться с
потерей упругости кожи.
Пилинг – точно так же, как вы это делаете с кожей лица. Это
помогает удалить мертвые клетки и активизировать кровообращение. Кроме того, вы сможете более глубоко очистить
кожу и улучшить оксигенацию эпидермиса в этой области. Для
этого вам поможет следующий домашний скраб.
Ингредиенты: сок 1 лимона, 1 помидор, 5 столовых ложек
овсяной муки (50 г).
Приготовление и использование:
▶ выжмите лимонный сок и раздавите помидор в пюре;
▶ в миску добавьте овсянку вместе с лимонным соком и
томатным пюре;
▶ хорошо смешайте эти три ингредиента, пока не получите однородную пасту;
▶ нанесите эту смесь на шею и дайте ей подействовать около
15 мин.;
▶ когда это время пройдет, ополосните шею большим количеством прохладной воды.
Делайте маски. Вы можете самостоятельно приготовить
домашнюю маску, которая сделает вашу шею более твердой,
тонизированной и красивой. Вам нужно использовать ее всего один раз в неделю.
Ингредиенты: 1 зрелый банан, 1 яичный белок, 1 чайная
ложка меда (7,5 г).
Приготовление и использование:
▶ при помощи блендера сделать пюре из спелого банана, яичного белка и меда;
▶ пюре нанесите на чистую шею и дайте ему подействовать в
течение 15 минут;
▶ по истечении этого времени ополосните шею большим количеством воды. Вы увидите результаты после первого же применения.
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При возведении сооружений в Махабалипураме применялись высокоразвитые технологии,
открывающие непостижимые даже для нас возможности обработки камня

Х-ФАЙЛИ

ЗАГАДОЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДРЕВНЕИНДИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

ПЕРЕДПЛАТА
íà 2018 ðiê

ТРИВАЄ

Наш щотижневик
“За правду і справедливість”
виходить на 8 сторінках

По материалам: Томас РИТТЕР,
http://paranormal-news.ru

Город Махабалипурам расположен
в 58 км к югу от Мадраса, на почти
пустынном, славящемся своими
белыми песками побережье в
индийском штате Тамил-Наду. В этом
местечке, насчитывающем сегодня
не более 12 тысяч жителей, нас ждут
бесчисленные археологические
редкости, представляющие огромный
интерес прежде всего с точки зрения
гипотезы о палеоконтакте.

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

60003
вартість передплати:

6

місяців

(Окончание, начало в №1 за 2018 г.)

35,31 грн. 3
місяці

+послуги пошти

1

місяць

Если рассматривать комплекс в Махабалипураме в целом, нетрудно прийти к
выводу, что храмы эпохи династии Павалла вне всякого сомнения воздвигнуты
на основаниях, восходящих к куда более
ранним сооружениям. Если же допустить,
что сакральные постройки иногда вычисляют опытным полем, то тем более это относится к первоначальному комплексу.
Так, до наших дней сохранились многочисленные скалы многометровой высоты,
словно обрезанные посередине неким гигантским ножом. Решение подобных технических задач крайне сложно даже при
использовании новейшей строительной
техники. Более того, создается впечатление, что на скалах действительно применялись самые современные технические
средства, поскольку соприкасающиеся
поверхности монолитов являются идеально ровными.
На других скалах, где, видимо, применялась та же загадочная строительная техника, устроены правильной формы террасы. Ступени, вырубленные в твердых
скалах и на удивление гладко отшлифованные, ведут в никуда. В скалах тут и там
прорублены прямоугольные и квадратные
отверстия весьма внушительной глубины,
а на земле внизу под ними лежат обломки
огромных каменных плит, гладко отполированных и имеющих множество отверстий непонятного назначения.
Эти объекты, словно покрытые глазурью, бледнеют перед странным, весящим
много десятков тонн гранитным валуном,
который носит странное название — «масляная головка Кришны» и на протяжении
многих тысячелетий, вопреки всем законам гравитации, сохраняет равновесие на
сильно наклоненном уступе, находящемся неподалеку от мандапама.

По преданию, бог
Кришна создал эту
глыбу из... сливочного масла. Когда
же ему прискучило
играть с ней, он перенес головку на тот
самый уступ и превратил ее в камень.
Этот странный монолит действительно производит впечатление забытой
кем-то
игрушки,
хотя на его поверхности невозможно
обнаружить никаких следов обработки или «глазури», которой он якобы покрыт.
Точно так же нет никаких признаков
того, что этот скальный монолит создан
искусственным путем, хотя теоретическая возможность этого не исключена.
Совсем иное дело — сосуд, в котором
Кришна сбивал масло для своей головки. Под этой «бочкой для масла» имеется
в виду практически круглое углубление
диаметром 2,5 м и глубиной 2 м, которое
буквально вырезано в скальной породе.
Однако даже при внимательном рассмотрении не удается обнаружить никаких
следов механического вмешательства
(резца и т.п.), которые свидетельствовали
бы об обычных методах обработки.
В то же время внутренние стенки выемки блестели, как полированные.
Другой пример. Неподалеку от древнего
маяка была найдена прямоугольная ванна размером 2,3 х 3,0 м и глубиной около
2,0 м, выполненная из гранита. На всем
протяжении этого скального массива сохранились борозды и каналы, служившие
в незапамятные времена для сбора какой-

то жидкости. Протяженность этой странной системы каналов, имеющих явно искусственное происхождение, по самым
скромным оценкам, составляет многие
километры.
Надо упомянуть и о шести так называемых рата. Это — особые храмы в форме
колесницы, вытесанные из цельной глыбы камня, которые находятся на расстоянии около километра от маяка. Они считаются самыми древними сооружениями
сакрального характера во всем регионе и
послужили образцом для подавляющего
большинства предметов позднего дравидического зодчества.
Хотелось бы подчеркнуть, что в ходе
сооружения этих древних зданий применялся весьма сложный и трудоемкий метод строительства (создание всего здания
из цельного скального монолита), тогда
как гораздо более поздний, гак называемый Береговой храм, посвященный Шиве
и Вишну, возводился обычным методом, а
не был высечен в скалах.
В этом случае также совершенно очевидно, что доисторические знания и строительные методы, позволявшие производить практически незаметную обработку
камня при вытесывании объектов из монолитных скальных глыб, со временем
были утрачены и канули в прошлое.
До наших дней сохранились всего лишь
жалкие остатки некогда величественного
комплекса, о роли и назначении которого
сегодня можно только строить догадки.
Тем не менее создается впечатление, что
храм времен правления династии Павалла
был возведен на древнем «священном месте», где славно потрудились боги Шива,
Вишну и Кришна.
Вполне возможно, что в отношении
этих «богов» речь идет о неких сверхчеловеческих, внеземных существах, явившихся из глубин Вселенной. Впрочем, это
всего лишь одна из гипотез.
В качестве аргументов в ее пользу можно напомнить, что при возведении сооружений в Махабалипураме применялись
высокоразвитые технологии, открывающие непостижимые даже для нас возможности обработки камня и, мягко говоря,
не согласующиеся с классическими представлениями о методах строительства, использовавшихся в глубокой древности.
Как бы там ни было, Махабалипурам
можно рассматривать как одно из свидетельств существования в доисторические
времена высокоразвитых строительных
технологий.
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