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УКРАЇНСЬКІ ХРОНІКИ

Як це часто буває на початку кожного року, останнім
часом українські ЗМІ розродилися безліччю статейроздумів про те, куди рухається Україна, які перед
нами вимальовуються перспективи, і яке місце
нашої країни у світовому економічному порядку.
Чесно кажучи, після аналізу таких матеріалів стає
якось ніяково. Втім, судіть самі.

Читайте на СТОР. 4

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 (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.

(Початок в №2 від 17.01.2018 р.)

Треба було б проаналізувати
стан справ у нових (і не лише
нових) членах ЄС. Адже Британія вийшла з членства в союзі не випадково. Там думають
про майбутнє, а звіт Європейської Комісії ще сім років тому
(«The World in 2025») передбачив висновок про те, що «…при
збереженні сучасних тенденцій, до 2025 року ЄС втратить
своє науково-технічне лідерство, поступившись ним азіатським країнам». Можна здогадатись, що йдеться насамперед
про Китай. А за нормативами

ЄС держава не має права підтримувати окремо взятого виробника в його намірах щодо
реорганізації, модифікації виробництва і може допомагати
підприємствам тільки: в програмах захисту природи, в інноваційних програмах та при
закритті підприємств. Останнє
– ключове при вступі в ЄС і це
повністю збігається з логікою
стосунків «Центр – периферія». Україна тут, безперечно,
лідер. Хоч і в сусідів спостерігається подібне: Болгарія
імпортує тепер голландський
перець і турецькі помідори,
високотехнологічні підприєм-

ства в руїнах, закриті АЕС і дві
ТЕЦ (в 15 разів зросла вартість
електроенергії). Румуни стали
орендарями на недавно власній землі. Не володіють нею,
як і банками, промисловістю,
нафтою (!) та й …владою. Угорці забули про автобус «Ікарус»,
що випускався 14-тисячними
партіями на рік, збитковими
або малорентабельними стали
у них близько мільйона малих
підприємств,
виробництво
сільгосппродукції впало приблизно в 10 разів через невідповідність євростандартам.
(Далі на стор. 2)
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“Реформатори”, виконуючи чужу волю (і не забуваючи про власну кишеню),
майже знищили основні галузі економіки

ДЕРЖАВА

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

(Закінчення, початок в № 2
від 17. 01. 2018 та на стор.1)

Подібні приклади можна приводити
щодо багатьох країн. Звичайно,
поступово можна перевести (і
переводимо!) на євростандарти
виробництво і продукцію, котру
експортуємо в ЄС. Можна, бо
йдеться про відносно невеликі
обсяги, приблизно третину експорту
і про, власне, сировину. Але нащо
було погоджуватись на відмову від
використання існуючих стандартів
стосовно високотехнологічних
виробництв, де якраз і можливе
розв’язання перспективних
завдань для країни, у першу чергу
вирішення жахливої проблеми
зайнятості? Без цих виробництв
нічого сподіватись на модернізацію
промисловості, зростання доходів до
бюджету, надання роботи молодим
спеціалістам, вирішення питань
оборони, соціальної сфери та інш.
Це справа винятково національних
держав. Балачки про благо від
зарубіжних інвестицій, на основі яких
буде зроблено «ривок» до світлого
майбуття, – казка для команди на
«кораблі дурнів». Яка з розвинутих
країн вирощуватиме собі конкурентів
з нових суб’єктів союзу? Хіба це
потрібно пояснювати?
Лише внутрішньою справою держави
залишається система праці та її оплати. Це навіть не секторальна проблема,
а інтегральна річ, що визначає сутність
державного суверенітету. Можна безкінечно обіцяти людям підвищення зарплат, пенсій та інших соціальних виплат,
стипендій в тому числі, але без розвитку
економіки це залишиться маніпуляцією
з інфляційною складовою, яка завжди
стимулює лише зростання вартості
життя, погіршує його якість. Економіка держави – її опора. Цю азбучну істину доводиться повторювати, бо в нас і
далі псевдовчені копатимуться в причинах Руїни після Б.Хмельницького, обґрунтовуватимуть наслідки зовнішніх
впливів тепер (найперше, від «руки Москви»). А причина занепаду і тоді, і тепер
в нас самих, вона однакова: відсутність
економіки, отже бюджету. Проте, більше 300 років для того були вибачливі
причини – з’явились лише спроби створити державу, а сьогодні йдеться про
знищення дарованої долею держави.
І цим знищенням свідомо займається
незмінно існуючий режим, що поєднав
у собі законодавчу, виконавчу і судову
влади, підпорядкував інформаційний
простір, до владних інструментів підібрав весь арсенал криміналітету, особливо корупцію.
Не гідні згадок зайвий раз «реформатори» при владі за роки незалежності.
Виконуючи чужу волю (і не забуваючи
про власну кишеню), вони майже знищили основні галузі економіки. Мертвий індустріальний Київ – найближче
тому підтвердження. На його прикладі
легко демонструвати всю сучасну систему суспільного життя в Україні. Зовні все гарно: є структури управління,
штандарт міста, перерізуються інколи
стрічки, запалюються ялинкові вогні…
А людина живе щодня в конкретних обставинах, на які влада не впливає. Таксі,

«маршрутки», парковка, астрономічна
плата за прибирання прибудинкових
територій, розпорядження відходами,
розміщення хостелів, ритуальні послуги…, – все це в «тіні», з офіційною
владою з’єднане корупційними «скрепами», себто «відкатами», хабарами. А
над усим – абсурдна забудова, де на першому місці – вигода, про умови життя і
майбутнє людей не йдеться. Схоже ніхто
і не думав розібратися з балансом розвитку житла та зайнятістю населення, що
має бути в основі розвитку міста.Подібне скрізь в країні. Тепер же, прикриваючись «євровибором», режим довершує
чорну справу. Адже при зупинці тих, що
залишились, нестандартизованих поєвропейськи виробництв, втрачаються
джерела існування для майже всього
населення, всіх його категорій. Через
нездатність людей оплачувати життєві
потреби погіршаться і без того жахливі
умови їх існування, зокрема: відсутність
електро–тепло–газо–водо постачання
і водовідведення, послуг транспорту та
зв’язку, небезпеки розвалу енергосистеми, втрати житла через борги… В п.1
ст.442 Кримінального Кодексу України
це визначається як геноцид і передбачає покарання, – позбавлення волі на
строк від десяти до п’ятнадцяти років
або довічне позбавлення волі. В нашому випадку йдеться про діяння умисні,
нав'язуванні владою і тому тим же Кодексом вони класифікуються як злочин.
Справа юридичної техніки визначити
підозрюваних, що є в приміщеннях адміністрації президента та уряду. Щодо
депутатів, котрі захищені імунітетом,
але порушили присягу, ратифікувавши
дискримінаційні норми, то вони повинні припинити свої повноваження, започаткувавши дострокові вибори. Судове переслідування владців (і окремих
депутатів) спонукатиме парламент підготувати виборчий закон, що насправді

забезпечить здійснення першої умови
демократії – виборчого права. Це окрема тема, проект такий є.
Україна часів незалежності має вже
власну історію. Владний режим (а він,
повторимо, незмінний) боїться аналізу
цієї історії, тому направляє залежні засоби масової інформації на пошуки та
засудження вад у попередні часи, створює для того відповідні структури, для
прикладу, інститут пам’яті. Вад раніше
вистачало, це правда. Але вони не йдуть
ні в яке порівняння з діяннями сучасного владного режиму. Він же для збереження свого панівного стану і створеного зла керується відомим принципом
«розділяй і владарюй». А зло очевидне.
Вдумаймось: 5 сімей володіють 10%
ВВП; бізнесмени при владі, що заборонено Конституцією України (ст.ст.78,
98, 117, 141, 146, 150); близько 650, в основному, представників влади ховають
крадене в офшорах; майже 90% судових
рішень не виконуються; кровопролитні
злочини не розслідуються або підмінюються фальшивками: убивства журналістів Гонгадзе, Шеремета, Бузини…,
«небесної сотні» і одеської «Хатині»,
правоохоронців під стінами Верховної
Ради України, посадовців і політиків
Малева, Кравченка, Чорновола, Семенюк, Чечетова…; теракт щодо «Інтера»,
замість боротьби з корупцією зводяться рахунки владоможців за правилом –
злодій гукає: «Шукай злодія!..».
В незалежній Україні виросло уже
нове покоління. Саме йому нав’язується
спотворена історія, її героями «призначаються» люди, які нічого не створили
для блага держави і народу, котрі самі
визнали власну недієздатність. На нове
покоління та на створення конфліктів
між людьми спрямована хвороблива
епідемія перейменувань, маніпулювання мовою, вірою, традиціями, святами.
Псевдопартіотизм будується на фари-

сействі і ненависті до носіїв іншої думки, оцінки, ідеології. І все це – нещире,
брехливе, криводушне – освячується
владою, а відбувається в час, коли тисячі
переважно молодих людей віддали уже
своє життя у війні, причини якої, окрім
детонатора з боку РФ (як і здача Криму)
ще потребують об’єктивного аналізу та
донесення до людей правди.
Це станеться обов’язково. Але вже сьогодні, коли впритул наблизилась небезпека втрати державності та розчленування країни, потрібно усвідомити загальну
причину біди та знайти застереження катастрофі. Ця причина – система влади,
її кримінально-монархічна практика. В
основі системи – президент з його «вертикаллю», представники якої здебільше у
все меркантильно втручаються і ні за що
не відповідають. Система проросла корупцією і кримінальними залежностями, в
багатьох місцях не офіційні посадовці чинять владу, а «смотрящие». Ці дві «гілки»
фактично об’єднані одним центром, – інститутом президента. Спотворення його
функцій розвивалось послідовно під керівництвом Кучми, Ющенка, Януковича.
Сьогодні воно набуло ознак завершеності,
що підтверджується неконституційним
функціонуванням парламенту і уряду
(через відсутність коаліції), кадровим
блокуванням роботи Рахункової палати,
Центральної Виборчої Комісії і Конституційного Суду, тривалими вакансіями
Голови Національного банку України,
Міністрів АПК, охорони здоров’я, податків…, неконституційністю реформ: адміністративно-територіальної, пенсійної,
медичної, судової, чварами між правоохоронними структурами, підпорядкованістю різних гілок влади одній особі.
Звідси очевидною є потреба ліквідації
інституту президента. З певністю можна
заявляти, що референдум щодо президентства та інших змін до Конституції
України (вони опубліковані ще 4 роки
тому) був би переконливим своїми результатами, засвідчив би схильність народу до саме європейської моделі управління, здатність його контролювати
владу через майнову люстрацію, систематичні вотуми довіри до посадовців.
Наступним кроком (можливо, і під
час референдуму) було б проголошення
України постійно нейтральною позаблоковою державою, так, як зазначено в Декларації, що стала основою Конституції
України. При тому Україна не втратила
б жодної можливості співробітництва
з ЄС, все залежало б, як і тепер, від нас
самих. Але, виробивши нарешті стратегію власного розвитку, ми би зайнялися
створенням все-таки економіки держави, розвитку вільного підприємництва,
втілили б у життя стратегічні проекти,
найперше транспортні, енергетичні,
природоохоронні, привабили б зовнішніх інвесторів з далеких і близьких країв. Безперечно, змінений статус країни
перевів би у нову площину зміст дипломатичного вирішення проблеми війни і
недоторканості територій, дозволив би і
світовим гравцям інакше побачити геостратегічну перспективу, бо нинішня,
небезпечна для України, ситуація не несе
їм ніяких вигод – ні політичних, ні військових, ні економічних.
Саме в контексті зміни системи влади реальними можуть стати самоврядні
переваги управління, визначальна роль
громад і вищий статус кожного громадянина – те, чого найбільше не вистачає
Україні.
Переконаний, в тому єдиний вихід із
нинішнього неймовірно критичного і
загрозливого стану країни.
Все разом це нагадує суть іншої картини
І.Босха з четвертої сторінки обкладинки
згаданої книжки. Картині присвоєна назва «Видалення каменя дурості». Сюжет
повчальний, його доведеться втілювати,
хоч він зовні фантасмагоричний, болісний, бо операція без наркозу робиться в
голові пацієнта. Хто він в Україні?
Боюсь, чи не кожен із нас.
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В рейтинге компании Ernst & Young Украина за два последних года поднялась
по уровню коррупции с 7-го на 1-е место в мире

Обвал гривны:
не сегодня, так завтра
По материалам: Евгений Котенко, РИА Новости Украина

Судя по сложившейся в стране ситуации, процессы на
финансовом рынке страны вот-вот выйдут из-под контроля
власти и перейдут в стихию тотального финансового кризиса. Но
обо всем по порядку.
До 2014 года объем запасов валюты у населения Украины
оценивался в 150-200 млрд долларов. С учетом нынешней
политики власти, эти сбережения изымаются любыми
способами и фактически это последний ресурс, который
удерживает национальную валюту от резкого обвала. Впрочем,
объем долгов, которые набрала страна и ее частный сектор,
очень скоро истощит эту "заначку" и тогда гривну ждет резкое
обесценивание.
По оценке экс-министра экономики Виктора Суслова, Украина должна погасить
более 51 млрд дол долгов. В пересчете по текущему курсу, чтобы выкупить такой
объем валюты на внутреннем рынке должникам потребуется около 1,5 трлн грн.
При том,что совокупный объем денежной массы ныне чуть более одного триллиона.
Такой дисбаланс с точки зрения экономики означает одно – курс гривны завышен.
И чтобы его выровнять даже по показателю выплаты корпоративных долгов, курс
нужно опустить в полтора раза. Однако, как известно, кроме корпоративных долгов,
которые по данным того же Виктора Суслова, растут невиданными темпами, за два
года прибавка в 20 млрд дол, Украине в новом году нужно выплатить около 9 млрд
дол госдолгов. Причем уже очевидно, что МВФ подставлять плечо не намерен.
Выкручиваться можно исключительно набирая кредиты у частников под
невиданные проценты. Так евробонды, которые сегодня выпускает в оборот Киев,
продаются на внешних рынках заимствования под 7,25 и выше процентов. Чтобы
их реально в дальнейшем отдавать, Украине нужно демонстрировать невиданный
экономический рост. Чего, естественно, нет и точно в ближайшие десять-двадцать
лет не будет.
Киев ныне строит финансовую пирамиду сродни греческой. С единственной
разницей: в отличие от Афин, бремя выплат которых взял на себя Брюссель,
нам никто не поможет. Собственно, последняя программа кредитования МВФ
непублично затевалась не для того, чтобы поддержать украинскую экономику,
которая уже в 2014, с лишением опоры на рынки стран СНГ и прежде всего РФ,
была обречена на банкротство. Она была нужна, чтобы западный инвестор с
минимальными потерями ушел с украинского рынка. Задача ныне исполнена в
полном объеме, а потому и кредитование фактически свернуто.
Возвращаясь к теме долговых рисков для Киева в 2018 году, благодаря решению Стокгольмского арбитража, нам по долгу Нафтогаза предстоит выплатить
Газпрому 2 млрд долларов за поставленный газ. Дамокловым мечом над гривной
по-прежнему висит долг перед РФ в три миллиарда, который взяло на себя правительство Азарова. Сюда же можно отнести требование Стокгольмского суда
выкупать у "Газпрома" ежегодно не менее 4 млрд кубов газа. Дело в том, что наши
закупки российского газа через реверс у европейских посредников все эти годы
кредитовались на льготных условиях ЕС. Фактически мы этот газ брали в долг. Но
согласится ли на условиях кредитования работать с Киевом "Газпром" или потребует оплаты живыми деньгами, по-моему, вопрос риторический.
Огромным риском для обесценивания нацвалюты стало решение правительства о монетизации с первого января 2018 года жилищно-коммунальных субсидий. Объем выделяемых из госбюджета средств уже в прошлом году приблизился к 100 млрд грн. Но ранее они в безналичной форме шли на счета предприятий
ЖКХ. Теперь же они будут обналичены через монетизацию. То, что этот безумный
шаг в условиях тотальной нищеты населения способен привести к полному банкротству отрасли, похоже, уже мало кого волнует во власти. Ведь в ситуации,
когда в стране уже сложилась традиция не платить за жилищно-коммунальные
услуги, о чем свидетельствует уже ныне накопленный населением долг более чем
в 30 млрд, монетизация субсидий только усилит эту тенденцию. Выбирая между
продуктовым магазином, аптекой, больницей и прочим жизненно необходимым и
оплатой счетов ЖКХ, нищий обыватель точно выберет первое.
Однако кроме роста долгов перед коммунальщиками такой выброс налички на
рынок как минимум резко толкнет цены вверх и станет дополнительным стимулом
для обесценивания гривны. И это без учета того, что в преддверии скорой президентской кампании рынок наличных денег уже стал накачиваться всяческими прибавками и надбавками к социальным выплатам типа пенсий. Правда у нынешней
власти уже сложилась традиция изымать весь наличный выброс за счет подъема
тарифов, отпуска цен на продукты питания и лекарства и т. п., в чем остро нуждается население. Однако эти инструменты снятия давления на гривну имеют свои
пределы. Включая оценку роста социальной напряженности в преддверии выборов.
Последние судьбоносны для власти не только с точки зрения продолжения грабежа
населения, но и потенциала, в случае потери власти, оказаться за решеткой. Потому регуляция напряженности в обществе, выпуск пара и все-таки некая финансовая
стабильность ой как нужны нынешнему президенту и партии власти в целом.
Однако, судя по вышеприведенным фактам, процессы на финансовом рынке
страны вот-вот выйдут из-под контроля власти и перейдут в стихию тотального
финансового кризиса. В котором и гиперинфляция, и порядковое обесценивание гривны, и публичный дефолт становятся все более реальными и близкими
по времени явлениями.
Наряду с этим в общественное мышление "вдувается" рядом провластных
экспертов такая простая и полезная мысль, что избежать банкротства страна может. И очень просто: передав кредиторам в качестве погашения долгов
страны часть земель сельхозназначения и часть лесных угодий страны. Случайно ли в медийное пространство идут такие вбросы или это целенаправленная
компания, которая предваряет реальный сценарий событий, покажет время.
Одно можно точно утверждать, что международные кредиторы о своих интересах в Украине позаботятся. Платить же за долги власти и корпоративного сектора будут простые люди.
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КОРРУПЦИЯ –
ЗЛО ИЛИ БЛАГО?
Александр ПОЛУЯНОВ

О тотальной и всеобъемлющей коррупции, которая,
словно запущенная раковая опухоль, уже пустила
свои метастазы во все части государственного
"организма", - написаны тысячи статей. По сути, сама
эта тема уже порядком надоела и набила оскомину
у граждан (тем более, что к лучшему ничего не
меняется), однако сами власти и прикормленные ею
журналисты дают все новые поводы для того, чтобы
вновь поговорить об этом позорном явлении.
ГРОЙСМАН:
КРУГОМ ОДНИ ВРАГИ

Совсем недавно украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что
коррупция на Украине не
такая уж и масштабная, а
разговоры об этом ведутся
некими врагами с целью
дестабилизации ситуации
и дискредитации Украины.
"Многие наши враги заинтересованы в дестабилизации Украины, и они
всегда выдвигают проблему коррупции в нашей
стране. Они постоянно
повторяют, что коррупция
очень распространена… И
я считаю, что это преувеличено", — сказал Владимир Гройсман в интервью
грузинскому Forbes.
По его мнению, эту проблему "выпячивают, чтобы Украина, вместе с ее
населением в 40 миллионов человек выглядели
плохо".
В подтверждение своих
слов Гройсман даже озвучил сферы, где якобы была
побеждена
коррупция:
это госзакупки, продажи
природного газа, закупки
лекарств. Хотя именно в
сфере госзакупок, как показал 2017 год, коррупция
находится в самом расцвете. Например, пару месяцев назад СБУ разоблачила
коррупционную схему по
растрате государственных
средств в сумме свыше 149
млн грн. при приобретении
топлива для Министерства
обороны Украины. Как известно, там были замешаны заместитель министра
обороны Игорь Павловский и директор департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов
Минобороны
Владимир
Гулевич.
То же самое творится и в
медицине, которая вообще
является одной из самых
коррумпированных сфер:
госзакупки лекарств попрежнему вызывают массу
нареканий у специалистов,
а люди годами ждут обещанных лекарств и вакцин.
Правда,
премьер-министр все-таки признал
"недоработки":
по
его
словам, коррупция еще
осталась в правоохранительных органах, судах,
органах, выдающих разре-

шения и лицензии, а также
в государственных учреждениях.
Если следовать логике
Гройсмана, к "врагам", которые постоянно говорят
о коррупции, можно отнести не только весь народ
Украины, но Евросоюз и
США, которые уже отказываются
предоставлять финансовую помощь
именно по этой причине. В
список врагов можно смело
записать и международные организации, которые
своими исследованиями
постоянно подтверждают
вопиющий уровень коррупции на Украине. Например, в рейтинге компании Ernst & Young Украина
за два последних года поднялась по уровню коррупции с 7-го на 1-е место в
мире.

КОРРУПЦИЯ – ЭТО
ПРИЗНАК ДЕМОКРАТИИ

Мы не знаем, произошло это случайно, или по
заранее спланированному
сценарию, но почти одновременно с Гройсманом
аналогичное
заявление
сделал любимец богов
(пардон, властей), известный журналист Виталий
Портников. Он, правда,
не стал отрицать сам факт
масштабной коррупции в
Украине (это было бы совсем уж глупо), а пошел
другим путем. Демонстрируя глубокий вывих мозга, "лидер общественного
мнения" Портников попытался подвести под гнилой режим теоретическую
базу - и назвал коррупцию
полезным явлением, которая якобы способствует
демократии и препятствует установлению в стране
диктатуры.
"На всем пространстве
Центральной и Восточной
Европы
единственными
странами, в которых можно рассчитывать на альтернативную смену власти,
остаются порицаемые на
Западе за излишнюю коррупцию Румыния и Украина! Рискну высказать крамольную мысль: именно
эта тотальная коррупция,
подразумевающая конкуренцию интересов и возможностей, и не позволяет
установить в этих странах

классический восточноевропейский авторитарный
режим, который непременно восторжествует после
успеха антикоррупционеров", - заявил Портников.
Иными словами, коррупция – это здоровая
конкуренция, которая является залогом демократии
и препятствует установлению тоталитаризма.
Лично меня достаточно
долго мучил вопрос о том,
каким именно образом
власти начнут "сливать"
больную для себя тему
тотальной
коррупции.
Согласитесь, задачка достаточно трудная: с одной
стороны все знают, что
коррупция – это плохо, а
с другой стороны власти
даже не собираются с ней
бороться, потому что сами
же ее и возглавляют. По
сути, именно коррупция
является для наших "отцов
нации" и способом жизни,
и образом мышления, и
главное - источником сказочного обогащения. То
есть, налицо классический
случай когнитивного диссонанса (состояние психического дискомфорта,
вызванное столкновением
в сознании конфликтующих представлений, идей и
ценностей).
И тут Портников (сам
догадался, или подсказали
– неизвестно) запускает в
массы сногсшибательную
идею: выбирай, народ –
или демократическая коррупция, или путинская
(как вариант - лукашенковская) диктатура!
Кстати, сама эта идея не
нова: подобные заявления
политологов имели место
на Западе в начале 1950-х
годов, однако были полностью опровергнуты как теоретиками, так и практиками. Они как дважды два
доказали: коррупция убивает перспективу развития
страны.
А что касается тоталитарного режима, то он у нас
уже есть. На вершине этой
пирамиды стоит десяток
владеющих Украиной миллиардеров вроде Рината
Ахметова и Петра Порошенко. Следующий эшелон формируют их представители в политической
системе: министры, депутаты, руководящий аппарат политических партий.
Далее идут высокопоставленные чиновники, главы
спецслужб и полиции, а
также те, кто формируют
общественное мнение: наемные эксперты, продажные журналисты и прочие
медийные личности, которые манипулируют сознанием людей.
Именно так и работает
государство.
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РЕАЛІЇ

Основна мета "реформ", які влада провела минулого року (освітню, медичну і пенсійну),
- це кардинальне скорочення бюджетних витрат на ці сфери.

УКРАЇНСЬКІ ХРОНІКИ
Олександр ПОЛУЯНОВ

Як це часто буває на початку кожного
року, останнім часом українські
ЗМІ розродилися безліччю
статей-роздумів про те, куди
рухається Україна, які перед нами
вимальовуються перспективи, і
яке місце нашої країни у світовому
економічному порядку. Чесно
кажучи, після аналізу таких
матеріалів стає якось ніяково. Втім,
судіть самі.
ДОБРЕ ЖИВЕМО?

Національний дохід України на душу
населення у кінці 2016 р. склав 2,3 тис.
доларів. Для порівняння: в Польщі - 12,7
тисяч, в Словаччині - 16,8 тисяч, в Естонії - 17,8 тисяч доларів. В результаті ми
розташувалися між Марокко (2,9 тис.
дол.) і Гондурасом (2,2 тис. дол.). Зрозуміло, що при таких показниках не може
бути і мови хоч про якесь реальне підвищення народного добробуту.
Але час йде - і, незважаючи на все
"економічне зростання імені Гройсмана" - за підсумками 2017 року сума національного дохіду на кожного українця
знизилася ще більше - до 2185 доларів
(дані Всесвітнього банку) - що всього на
10 доларів більше, ніж в африканській
Нігерії. Хоча ще в 1991-му середньостатистичний українець був в 5 разів багатшим за нігерійця. Сьогодні ж навіть
такий популярний серед українців Гондурас залишив нас позаду.
Іншими словами, Україна вже знаходиться в числі найбільш слаборозвинених, безнадійно відсталих країн, які,
за словами професора КНЕУ Тетяни
Унковської, характеризуються "перманентними кризами, сировинним характером експорту, активно експортують в
розвинені країни дешеву робочу силу і
високими темпами втрачають свої природні ресурси". Наприклад, Марокко
впродовж XX ст. втратило 70% своїх унікальних лісових угідь : вони знизилися
з 14 до 4 млн га. Неважко помітити, що
перед Україною вже виразно маячить
така сама перспектива (див. статтю "Топорная работа" на стор.5).
Йдемо далі. Згідно з дослідженнями
Gallup International (Інституту Геллапа),
Україна увійшла до трійки країн з найбільшим рівнем страждання населення.
За даними соціологів, 41% населення
України живе в крайній нужді та терпить страждання, 50% українців перебувають в проміжному становищі і відноситься до так званих, "що борються",
які живуть в умовах нестабільних і низьких доходів та часто мають проблеми із
здоров'ям.
При цьому по рівню охорони здоров'я
Україна виявилася на 135-му місці з 148
країн (гірше, ніж Афганістан, Ірак, Судан або Йемен). І це при тому, що радянська система охорони здоров'я Семашка
- як би не лаяли її нинішні "демократи"
- була зразком для всього світу (у номінації "доступність-якість" їй і сьогодні немає рівних). А згідно з доповіддю "World
Happiness Report 2017", Україна займає
132-е місце в рейтингу щастя - в списку з
155 країн, в яких проводилося дослідження. Так, по висновках Інституту Гэллапа,
9% громадян країни можна назвати "такими, що досягають" успіху. Саме вони в
містах-мільйонниках і столиці створюють видимість деякого матеріального благополуччя, але їх процвітання з лишком
компенсується убогістю та вимиранням
іншого населення, а також безперервною
війною на сході України. Згідно з даними
ООН, в конфлікті на Донбасі вже загину-

ПИТАННЯМ ТАК ЗВАНОЇ "ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ"
ЗАЙМАЄТЬСЯ "ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА",
ЯКА ПРОВОДИТЬ ПЕРЕДПРОДАЖНУ ПІДГОТОВКУ
ОСТАННЬОГО НАЦІОНАЛЬНОГО НАДБАННЯ. НАСПРАВДІ
НІЯКОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ ЧЕКАТИ НЕ СЛІД - ЦЕ БУДЕ
ПРОСТИЙ РОЗПРОДАЖ ЗЕМЛІ.
ло більше десяти тисяч трьохсот людей,
поранені майже двадцять п'ять тисяч, а
всього постраждало від бойових дій 4,4
мільйона громадян.

ПРОВАЛ ЗА ПРОВАЛОМ

Усі останні роки вищі чини держави
годують народ байками про "реформи"
- мовляв, треба ще трішки потерпіти,
коли вони запрацюють в повну силу - і
тоді ми семимильними кроками рвонемо у світле майбутнє.
У черговий раз на цьому терені відзначився президент Порошенко - 12 січня
він повідомив про пріоритетні напрями
реформ в країні (у судовій, фінансовій,
інвестиційній, і земельній сферах). Крім
того, Президент вказав на важливість
збереження темпів "фундаментальних
змін в країні".
Проте експерти стверджують: основна
мета "реформ", які влада провела минулого року (освітню, медичну і пенсійну),
- це кардинальне скорочення бюджетних витрат на ці сфери.
"В Україні не проводяться ніякі реформи. Мета будь-якої реформи - поліпшення життя громадян. Те ж що в Україні називають "реформами", насправді
має рівно протилежний сенс і завдання,
- стверджує керівник Центру "Третій
сектор", політолог Андрій Золотарьов.
- Якби Порошенко дійсно прагнув провести реальні реформи, то ще в 2014 році
треба було починати реформу судову.
Ну, а оскільки зараз наближається питання про те, якими чином уряд віддаватиме накопичені борги, то нинішня
влада активно готується до розпродажу", - констатує політолог.
За його словами, нині питанням так
званої "земельної реформи" займається
"ліквідаційна комісія держави Україна",
яка проводить передпродажну підготовку останнього національного надбання.
Тому в уряді і заговорили про земельну
реформу. Насправді ніякої земельної
реформи чекати не слід - це буде простий розпродаж землі.
Що ж до економічного "розвитку", то
про це красномовно говорять заводи та
фабрики, що закриваються, агонізуюча
промисловість, постійне погіршення зовнішньоторговельного балансу (перева-

ження імпорту над експортом), а також
масова втеча українців на закордонні
заробітки. Але навіть якщо повірити
офіційним даним про 2%-е зростання
(за 2017 рік), то такі темпи може собі дозволити тільки розвинена країна, що
вже має потужну індустріально-технічну базу. У нашому ж випадку 2% - це
практично тупцювання на місці.
"Україна росте в два рази слабкіше за
глобальну економіку. На це є маса причин. У нас досі немає плану розвитку
країни. Країна, у якої немає свого плану розвитку, є ресурсом для тих країн, у
яких такий план або така стратегія є.
Ринки, що розвиваються, ростуть на
5% в рік. Румунія, якщо я не помиляюся, закінчила 2017 рік зростанням 8%
(Україна - із зростанням 2%) - це рівень
розвинених країн. Але ми не в тому статусі, і не ті причини такого повільного
зростання", - пояснює директор економічних програм "Українського інституту майбутнього" Анатолій Амелін.
Особливо сильно економічне відста-

Люди, які перебувають при
владі, вже натворили такого,
що у них є усі підстави боятися
відплати. Втім, швидше за все
вони все-таки встигнуть утекти
за безпечний рубіж і там
витрачати вкрадені гроші
вання сучасної України видно порівняно з УРСР. Судячи з антирейтингу Всесвітнього банку, за роки незалежності
ВВП України обвалився на 38% - це
абсолютний світовий рекорд. Іншими
словами, все, чого добився український
капіталізм - це 62% від економічного розвитку соціалістичної України. А
якщо врахувати, що інші країни весь
цей час розвивалися, то частка України
у світовій економіці з 1992 по 2016 рік
зменшилася в три рази.
"У 1992 році (відразу після розпаду
СРСР - прим.) доля ВВП України в загальносвітовому ВВП складала приблизно 1%, тобто один відсоток світової
економіки доводився на нашу країну. За

чверть століття цей показник впав більш
ніж в три рази - за станом на 2016 рік він
складав менше 0,3%. Таким чином, вага
і вплив нашої країни у світі за ці 25 років
скоротилися більш ніж в три рази", - відмітив економіст Павло Кухта.

КУДИ БІДНОМУ УКРАЇНЦЕВІ
ПОДАТИСЯ?

"Як реакція на стагнацію економіки і
низьку якість життя, Україна поступово перетворюється на націю емігрантів :
мільйони українців від'їжджають як від
чуми в інші країни, залишаючи удома не
лише улюблену батьківщину, але і клеймо "безробітні" або "дешева робоча сила".
В результаті українці прибирають польські вулиці за 800 євро в місяць, а вулиці
наших міст все більше нагадують пейзажі
"Сталкера" Стругацких", - констатує Тетяна Унковськая.
Проте і тут з'являються проблеми: в
прилеглих країнах Східної Європи відношення до українських гастарбайтерів постійно погіршується. Наприклад,
останнім часом з'явилися повідомлення
про те, що в Чехії вже йдуть масові облави на громадян України. Поліція проводить рейди в торгових центрах, на будівництвах і підприємствах, вишукують
громадян України з польською робочою
візою і депортують їх в Польщу.
Посилили правила в'їзду і поляки,
прямо з прикордонного пункту уточнюючи у запрошуючої організації або
польського бізнесмена, - чи дійсно вони
запрошували того або іншого громадянина України на роботу або навчання.
Розповідаючи про ці факти, політолог
Андрій Важдра резюмує: "По-перше, часи
липових робітників і учбових віз в Польщу
безповоротно пройшли; по-друге, контроль та пресинг відносно українських заробітчан з боку країн Східної Європи тільки посилюватиметься. По-третє, країни
Східної Європи почали активно захищатися від напливу заробітчан".
Залишається ще "східний вектор", але і
тут намічається "капкан": київська влада серйозно обговорює можливість обмежити трудову міграцію в Росію. Мовляв, працюючі в РФ громадяни України
"попадають під вплив путінської пропаганди", а значить - і протестний потенціал неминуче зростатиме. Втім, якщо
врахувати усе вищесказане, протестний
потенціал наростатиме у будь-якому випадку. І дай Бог, щоб в результаті все
обійшлося без кровопролиття. Адже
люди, які перебувають при владі, вже
натворили такого, що у них є усі підстави боятися відплати. Втім, швидше за
все вони все-таки встигнуть утекти за
безпечний рубіж і там витрачати вкрадені гроші.
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ТОЧКА ЗОРУ

От незаконной вырубки страна ежегодно теряет около 2,2 млрд гривен

ТОПОРНАЯ РАБОТА
МАССОВЫЕ ВЫРУБКИ ЛЕСА ПРЕВРАЩАЮТ УКРАИНУ В ПУСТЫНЮ
Алексей ГРАДОВ

Судя по всему, дикий и
бандитский украинский
капитализм противопоказан
не только людям и
сельскохозяйственным
животным (вымирают и те, и
другие), но и самой природе.
В данном случае речь
пойдет о лесах, которые
уничтожаются самыми
ударными темпами – как для
внутреннего потребления
(на дрова, древесный уголь
и пр.), так и для экспортных
поставок.
ЖАЖДА НАЖИВЫ
И ТУПОСТЬ ВЛАСТЕЙ

Как известно, с 1 ноября 2015
года в Украине формально введен мораторий на вывоз лесакругляка из всех пород дерева
(за исключением сосны, запрет
на экспорт который начал действовать с 1 января 2017 года).
Эти меры якобы должны были
приостановить настоящий нелегальный лесоповал, который
особенно сильно набрал обороты с 2014 года.
Однако это ни в коей мере
не остановило бесконтрольную вырубку лесов. По мнению экспертов, одна из проблем заключается в том, что
украинские леса принадлежат
сразу нескольким ведомствам:
около 70% контролируется Государственным
агентством
лесных ресурсов, оставшиеся
30% – Министерством обороны, Министерством экологии
и природных ресурсов, а также
местными советами.
По информации Государственного агентства лесных
ресурсов Украины, лесные
массивы занимают примерно
17% территории страны – 10,4
млн кв. м (это шестое место в
Европе), а запас древесины составляет 2,1 млрд куб. м. При
этом от незаконной вырубки
страна ежегодно теряет около 2,2 млрд гривен – и это еще

очень оптимистическая цифра.
По утверждению экологов, повальная вырубка лесов ведётся
практически во всех регионах,
и сколько на самом деле вырубают леса в стране, никто не
знает. По их данным, основная
масса древесины вывозится в
страны ЕС и Турцию под видом
дров и санитарного леса.
На самом деле весь этот беспредел объясняется даже не
недостатками в организации
контроля, а прибыльностью незаконного бизнеса. Знающие
люди рассказывают, что за одно
вырубленное 50-летнее дерево
браконьер получает в среднем
сумму, эквивалентную $80–90.
"Деревья рубят тысячами. Представляете, сколько денег приносит такая деятельность? Местные
власти, сотрудники лесхозов,
правоохранители и таможенники закрывают на это глаза, потому что тоже в доле", – говорит
эколог Станислав Дмитренко.
А известный украинский эколог Владимир Борейко привёл
весьма показательный пример
того, как иногда власть относится к проблеме вырубки леса.
Так, в Фастовский лесхоз недавно приехала народный депутат
(к сожалению, имя не называется), которую местные жители
пригласили для того, чтобы хоть
она прекратила хищническое
истребление лесов. Однако на

встрече с людьми она заявила:
"Лесхоз правильно делает, что
рубит леса, которые в своё время были посажены в степи коммуняками, а Украина – степная страна, и вместо леса здесь
должна быть степь".
Борейко считает, что из-за
массовой вырубки леса может
исчезнуть Днепр. По его словам,
деревья перестанут защищать
водные источники от солнца, в
связи с чем может начаться обмеление. "Уже в ближайшем будущем это приведёт к тому, что
Украина лишится своей главной реки, на которой живёт 80%
населения, – Днепра", – заявил
Борейко. Попутно заметим, что
за последние 25 лет с карты нашей страны уже исчезло более
10 тысяч (!!!) малых рек – такие
данные приводит Ассоциация
рыболовов Украины.
Кроме того, массовая вырубка леса приводит к появлению
короеда, который размножается в огромных количествах
в порубочных остатках, после
чего уничтожает здоровый лес.
Борейко отметил, что короед
также используется как "дымовая завеса" для проведения
массовых "санитарных" рубок.
"Если общество не даст жёсткий ответ на все эти действия,
то в недалеком будущем мы
лишимся леса", – подчеркнул
Борейко.

ЗАМЕСТИ СЛЕДЫ

В конце августа 2017 года
президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о защите лесов, который стал очередной "филькиной грамотой"
властей для имитации бурной
деятельности. В документе
прописано, что официально на
зелёных территориях запрещено прокладывать дороги, пасти
скот, а за незаконную вырубку
предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 минимальных
доходов населения, не облагаемых налогом (это примерно
$200–300), либо ограничение
свободы на срок до трёх лет. Но
и это не напугало браконьеров,
которые уже давно научились
скрывать следы своих преступлений.
"Рубят хорошие деревья, а
потом заливают пеньки специальной кислотой, которая
разъедает оставшееся дерево
вплоть до корней. Таким образом браконьеры стараются
скрыть следы преступлений.
Иногда они поджигают оставшиеся деревья", – пояснил ситуацию Станислав Дмитренко.
По словам специалистов, нелегальное получение финансовых выгод – это традиционный
для Украины повод для варварского отношения к природе.
"Поскольку коррупция в
Украине зашкаливает, эта отрасль не является исключением.
Высококачественный
кругляк пользуется спросом в
ЕС, украинские власти же не
задумываются о размещении
деревообрабатывающих производств на Украине. Гораздо
проще и легче вырубать лес и
неофициально продавать его
фактически за бесценок", – заявил руководитель киевского
филиала Института стран СНГ
Денис Денисов.
По его мнению, последствия
могут быть негативными для
целых регионов Украины, особенно для западных областей, а
на восстановление уже уничтоженных ресурсов потребуются
десятилетия.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ

Эксперты не исключают, что
в нынешнем году масштабы
вырубки возрастут. Дело в том.
что в конце 2017-го Еврокомиссия заморозила перевод по-
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следней части третьего транша
Украине в размере €600 млн до
проведения в стране структурных реформ. Одно из условий
финансовой помощи ЕК – отмена моратория на экспортные
поставки леса-кругляка.
И вот уже правительственные чиновники заговорили о
том, что "из-за сложной финансовой ситуации" Украине,
скорее всего, придётся пойти
на уступки Еврокомиссии и отменить мораторий на экспорт
леса-кругляка.
Так, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины
Иванна Климпуш-Цинцадзе в
интервью изданию "Европейская правда" заявила, что решением о моратории на вывоз
кругляка Украина нарушила
Соглашение об ассоциации с
ЕС. "Экспорт кругляка, не будем скрывать, также не прекратился. Просто сейчас он ведётся контрабандой под видом
других лесоматериалов", – добавила вице-премьер.
По мнению экспертов, разрешение легально экспортировать лес может в разы увеличить
число желающих заняться этим
выгодным бизнесом и привести
к массовому уничтожению лесов. А это, в свою очередь, грозит необратимыми последствиями для экологии страны.
Все подобные высказывания
неплохо прокомментировал губернатор Закарпатской области
Геннадий Москаль, который
своим решением запретил вывоз леса за пределы своего региона:
"У меня - как руководителя
единственной области в Украине, лесистость которой занимает более половины территории,
- возникает несколько вопросов. Неужели украинцы такие
дураки, что должны продать
главное природное богатство,
которое у них остаётся, – Карпаты? Неужели мы действительно ничего не стоим, кроме
того, чтобы быть сырьевым
придатком для Европы? И когда из правительства, наконец,
уйдут торгаши, а на их место
придут специалисты, менеджеры и патриоты, которые берегут
страну для будущих поколений?» – в своей манере заявил
Геннадий Москаль.

О ЧЕМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР

CКОЛЬКО СЕМЕЙ ОБРАТИЛОСЬ
ЗА СУБСИДИЯМИ В 2017 ГОДУ
Все рекорды, несмотря на заверения президента и правительства об улучшении
благосостояния украинцев, побил 2017 г. – за 11 месяцев за субсидиями обратилось
8 млн семей, а выплаты составили 55,4 млрд грн по коммуналке и 1,9 млрд – по сжиженному газу и печному топливу.
Легко подсчитать, что за год придется выплатить минимум 62 млрд грн, но есть
еще и долг бюджета за предыдущие годы, превышающий 23 млрд.
Об этом рассказал Александр Сергиенко, кандидат физико-математических наук,
юрист, директор аналитико-исследовательского центра “Институт города”.
По его данным, задолженность населения за ЖКУ за 2016 г. выросла втрое – с 8,8 млрд до 29
млрд грн и держалась на этом уровне весь 2017-й. В ноябре долг населения побил все предыдущие “рекорды” и составил 30,6 млрд грн, а уровень оплаты опустился до 89%.
“В итоге предприятия ЖКХ и облгазы недополучили из-за долгов населения и невыплат из госбюджета колоссальную сумму – 53,6 млрд грн, поэтому задавать вопрос о качестве коммунальных услуг просто некорректно, – отмечает эксперт. – Понятно, что коммунальщики, как всякие нормальные хозяйственники в такой ситуации,
начинают всеми правдами и неправдами “экономить” – недогревать теплоноситель,
не подавать горячую воду летом (когда ее себестоимость втрое выше тарифа), недокачивать холодную на верхние этажи, бодяжить природный газ воздухом на ГРС
и применять еще немало других хитростей, о которых мы даже не догадываемся”.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РАССКАЗАЛИ
Государство не будет отбирать у украинцев
субсидии на оплату коммуналки, которые гражданам удалось сэкономить благодаря теплой
погоде зимой. Об этом говорится на странице
правительственного портала в Facebook.
«Если семья использовала ресурсов меньше,
чем установлено социальным нормативом, в
следующем месяце она имеет право на то, чтобы
сэкономленные средства были зачислены в счет
будущих платежей», – говорится в сообщении.
К примеру, если в январе обязательный платеж составляет 1000 грн при социальной норме
400 м³ газа, а фактически было использовано
лишь 100 м³, то остаток – 300 м³ – можно использовать в более холодные месяцы.
В правительстве напомнили, что эти суммы
должны быть отмечены в платежках за коммуналку как переплата (с минусом).
«Если исполнитель жилищно-коммунальной
услуги игнорирует сэкономленную субсидию и
насчитывает иначе, он нарушает действующее

законодательство (Постановление КМУ № 848
«Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на
оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого
печного бытового топлива»), – отметили в правительстве.
Также в Кабмине заверили, что сумма сэкономленной субсидии никак не сказывается на
расчете размера обязательной платы за коммуналку.
«Размер определяется исходя из совокупного дохода семьи и информации о тарифах
от поставщиков услуг и не меняется в течение
периода получения субсидии», – напомнили в
правительстве.
Кроме того, в сообщении говорится, что в
случае нарушения прав потребители коммунальных услуг могут пожаловаться руководителям местных органов власти или органов местного самоуправления.
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“За правду і справедливість”

Те, про що писали, на що націлювали і націлюють найкращі патріотичні уми
України начисто цією владою відкинуто

НАША ПОШТА
Євген ЛУК’ЯНЕНКО

Старий «Альбатрос» говорив
упевнено, жваво і так само енергійно
реагував на репліки, відповідав на
запитання, вступав у полеміку...
Саме таке враження назавжди
залишилося у мене від спілкування
всесвітньовідомого англійського
письменника Грема Гріна з групою
українських колег у Києві наприкінці
80-х років.
Лише одного разу гість на мить
нібито якось зніяковів перед
відповіддю. Це сталося, коли він
упевнено сказав про набуття Україною
незалежності уже в найближчий час,
а хтось із присутніх письменників
спитав: «І якою ж ви бачите незалежну
Україну?»
Замість прямої відповідді Грін
заговорив дещо про інше – про те, що
не має статися з Україною. Він наче
закликав, заклинав не допустити
економічної і соціальної кризи,
політичного хаосу, беззаконня,
корупції, внутрішніх чвар, розгулу
майже легальних озброєних банд
(називав їх «тонтон – макутами»,
як у своїх «Комедіантах» бандитів
гаїтянських), навіть громадянської
війни...
Лише через кілька років я особисто почав болюче замислюватись над тим, що
збувається якраз те, від чого застерігав
Грем Грін. Біль наростав, наростає... Громадянська війна, насичена ще й нещадною інтервенцією (це ведеться з початку
ХХ століття) так само стала реальністю.
Для уславлення нинішньої української
дійсності нічого не може зробити навіть
Дмитро Павличко – всюдисущий «многочлен» ( за насмішкуватим І.Драчем), гартований, всякрежимний «гімнописець»
(за безкомпромісною Л. Костенко).
Сам Іван Драч нині жахається результатів змагань за Україну, в яких брав особисту участь, болісно – відразно осмислює
сьогоднішню українську дійсність.
А Ліна Василівна Костенко устами своїх героїв і почасти власним авторським
голосом усе, що на нас наповзало за роки
«здавалось би незалежної України», оцінює так: держава «не своя», «політичний
вертеп», «кодло» (перевертнів), «сатана перехрестився», «диктат приматів», «центрифуга ідіотизму», «обростання абсурдом»,
«щось зоологічне», «перманентний кошмар», нарешті «нація на колінах – надто
непривабливий силует».
Ще кілька років тому читав у неї: «Для
чого їй (Україні), цікаво, була незалежність? Щоб потрапити у нову залежність
вже не лише від чужих падлюк, а й від своїх власних негідників?! Щоб дивитися безпорадно, як її продають, компроментують
в очах світу»?! І як підсумок неймовірно
гірке зізнання: «Мені в тій чорнобильській
зоні було легше, ніж у цій незалежній
Україні, це я вам відверто кажу» («Урядовий кур’єр» 30.03. 2005).
Звісно, влада гарячково шукає виходу з
ганебної ситуціїї. Але куди? Задля чого?
По – моєму, знають лише одне – власний
зиск і гарантований зиск усього «кодла».

ЖИТИМЕ УКРАЇНА –
ПРЕКРАСНА І СИЛЬНА!

Те, про що писали, на що націлювали
і націлюють найкращі патріотичні уми
України – Шевченко, Франко, Драгоманов, Леся Українка, Винниченко, нині –
Ліна Костенко чи Борис Олійник, начисто
цією владою відкинуто.
Закликав же Михайло Драгоманов:
«Щоб добитися чого – небудь і щоб стати
у щирій пригоді народу, мусимо узятись
за кріпку працю, тверезу і вкрай обчислену на те, щоб одвітити уже видній потребі
народу... і щоб первим ділом поставити...
соціальний, економічний і культурний
чоловічий поступ народу...»
Ні ж! Бачте, не підходить, бо працювати
закликав чоловік! Та ще й працювати тверезо, осмислено, цілеспрямовано, творчо... Дурних, мовляв, серед нас, олігархів,
немає.
Застерігав же Іван Франко гнівно: «Треба справді псячої вірності і податливості,
щоби в тих субвенціях бачити певні тривкі
підвалини нашого народного розвитку».
Ні ж! Так само не підходить. Хоч І.
Франко, мабуть, був і правий у конкретному випадку, але ж він не зміг передбачити,
що в 2010-і роки субвенції від МВФ знадобляться для порятунку України. Іншого,
мовляв, виходу немає.
Наша Леся Українка майже вторила
Монтеск’є, котрий зауважував, що дикун,
коли хоче з’їсти плод, зрубує дерево і така
сутність усякого деспотичного уряду, доповнивши його словами: «Уже лежить при
дереві сокира».
Ні ж! Тепер уже не лежить. Спочатку
вона опинилася в невтомно працьовитих
руках Яценюка, а коли в того ледь видерли
її, сокиру перехопив Гройсман. Поза руками влади сокира для зрубування дерева заради олігархічного десерту не опиниться.
Закликав же Володимир Винниченко:
«…За Україну без класів, классового, соціального, національного чи будь – якого
іншого визиску та панування одних людей
над другими.
…стати на коліна перед соціалізмом…
і віддати для нього все, що ще лишилося
незапаскудженого, активного, здатного до
творення життя.»
Ні ж! Таке вже проходили! Справді актуальною є інша настанова одного із героїв
Винниченка: «Хочеш бути знаменитим

політиком? Будь ласка. Бажай, лізь, виступай, мозоль очі, гвалтуй, мели, що
хочеш, всяку несенітницю, аби тільки з
вірою в себе, і будеш лідером партії, міністром, головою уряду, президентом.»
Це зараз. А було ж і по іншому. Навіть
Іван Багряний з – за океану бачив українську державу в образі УРСР, члена ООН,
в «якій нефіктивно зібрані до купи всі нефіктивні українські землі», а не розшарпану як зараз, міжклановою підступною
боротьбою за владу і знемагаючу від наростаючих і наростаючих небезпек.
Той же Іван Багряний доводив: «… помиляється той, хто думає, що донбасівського робітника більше хвилюють гасла
московської ура – шовіністичної пропаганди, ніж його власні життєві інтереси,
невід’ємні від інтересів решти населення
України. Помиляється той, хто думає,
що цей робітник з ентузіазмом голодує
і терпить злидні в ім’я химерної «величі
російського народу». Ні, для нього… найкращою вітчизною буде та державнополітична формація, яка найкраще забезпечить його життєві, соціальні й політичні
інтереси на данній території».
Ні ж! Запити «зросійщених» донбасівців
надто великі. Собі не вистачить. Мабуть,
тому Яценюк, під час свого єдиного візиту до Донецька, в час, коли принаймні,
ще можна було спробувати відвернути переростання соціальних конфліктів у громадянську війну з іноземною агресією, не
став вислуховувати рядових донбасівців,
матерів з дітьми, що чекали на нього. Він
швиденько чорним ходом чкурнув з тамтешньої Торгової палати аж до Дніпропетровська, в обійми любого Коломойського.
Чи не від цього саме і зник з української
офіційної пропаганди отой багрянівський
«донецький робітник» і з’явилися натомість одні «сепаратисти»?
Закликає гучно і доказово Борис Олійник «не огинатися по підтинням різних
Європ», доводить: «…Задаймо собі простеньке запитання: чи потрібен цивілізованій Європі, кожна держава якої обороняє свій економічний простір, ще один
конкурент, причому досить сильний і перспективний?
Та, природно ж, що – ні. Цій Європі істинно міцна, суверенна Україна та ще й з

таким потенціалом, однаково небезпечна
як лівого, так правого спрямування.»
Не задумуються, однак, про це нинішні
високопосадові «малороси – європейці» (В.
Винниченко). Їм, очевидно, важливо, що
Україна територіально в Європі, що вона
найкраща європейська країна, що найперш
їй необхідниий безвізовий режим, вступ до
НАТО, кредити МВФ і т. д. і т. п.
Звісно ж, ані Борис Олійник не був, ані
більшість громадян України не проти європейської цивілізації і демократії, не проти піднесення України до європейського
рівня. Однак треба ж задумуватися, для
кого і якою ціною потрібне наше нинішнє
огинання перед Європою?
В тяжкій, дуже тяжкій ситуації нині
Україна.
Витязь на роздоріжжі!
Сам Витязь глибоко замислився, куди
йти. Але ж поряд із ним невгамовні поводирі, войовничі фальшмаршали, загребущі новітні тьєри – прем’єри, вихляючі
офшорні плазуни, що можуть пролізти до
благ крізь щілину і не рахуються з тим, що
щілина не для Витязя.
Однак, хіба можливо, щоб Витязь урешті – решт так і не визначився самостійно
з маршрутом?!
Визначиться Україна! Буде прекрасною
і сильною!
Не допоміг добрий Грем Грін?.. Що ж,
дослухавшись до його застережень, самі
дорогу собі прокладемо.
А ще справжніх своїх радників – співвітчизників, патріотів дослухаємось. І самі
дійдемо до аналітичних, виважених, вивірених висновків. Відкинемо «кодло» теперішніх лжерадників і лжеповодирів.
Прочитав щойно новий змістовний,
глибокий роман письменника і філософа
Віталія Воловика «Отцы – не дети». Це
дуже чесна й промовиста документальна
і певною мірою автобіографічна книга:
автор був заступником губернатора Запорізької області.
В романі згадані під їх призвіщами чимало реальних «поводирів» «батьків нації»
України 90-х років: Кравчук, Кучма, Лазаренко, Пустовойтенко та інші. Майже всі
«герої» - реальні особи не знаходять доброго аторського слова.
Отакі вони були у нас «лідери» і «батьки». Тепер, очевидно, ще безпорадніші, ще
підступніші.
За Воловіком, однак ХХ1 століття через
нові випробування дає (мовою оригіналу)
«надежду на то, что многострадальная и
славная земля получит, наконец, столь
долгожданного рачительного Хозяина, а
украинский народ – заботливого и по –
настоящему любящего Отца, с которым
он сможет построить тёплый и уютный
для всех своих сограждан дом – своё, украинское Отечество!»
За таку українську вітчизну, во славу її,
реальної, ще, за виразом Олексндра Мороза «хор Верьовки гряне».

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

З КИМ ТОРГУЄ УКРАЇНА
Основними
торговими
партнерами України стали
ЄС, Китай, Туреччина і США.
Україна в січні-листопаді 2017
року наростила експорт до
США майже в 2 рази порівняно
з аналогічним періодом минулого року - до 745,6 млн дол.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Європейський Союз є основним торговим партнером
України - його частка у зовнішньоторговельному обороті товарів за зазначений
період становила 41,3%, експорт до ЄС зріс на 30,4% і становить 15,9 млрд дол.
Основними торговими партнерами України, крім ЄС, стали
Китай, Туреччина і США, на які

припадає 8,4%, 4% і 3,6% зовнішньоторговельного обороту, відповідно. Український
експорт до Китаю зріс на 17,5%
і становив 2 млрд дол., при імпорті з цієї країни в 5,1 млрд
дол. Експорт до Туреччини зріс
на 19,5% і становив 2,2 млрд
дол., при імпорті на рівні 1,1
млрд дол. Експорт товарів до
США зріс на 92,2% і становив
745,6 млн дол., при імпорті в 2,3
млрд дол.

ДЕ ЗНАХОДИТЬСЯ ГОНТАРЕВА
Голова Національного банку України Валерія Гонтарева, яка подала у відставку,
перебуває в Києві та готова відзвітувати перед Верховною Радою. Про це повідомила
прес-служба НБУ в соцмережі Facebook.
Президент України Петро Порошенко 18
січня подав до парламенту проекти рішень
про звільнення Гонтаревої з посади голови
НБУ і призначення на її місце Якова Смолія,
який в даний час виконує обов'язки голови
НБУ. До звільнення чинна голова НБУ має від-

звітувати перед Верховною Радою України.
Довідка УНІАН. Після трирічного перебування на посаді Гонтарева подала президенту Порошенко прохання про відставку з 10 травня 2017 року та пішла у тривалу
відпустку. З 11 травня 2017 року обов'язки
голови НБУ виконує перший заступник
голови Нацбанку Смолій. Згідно з Конституцією України, глава держави має представити на розгляд Верховної Ради нову
кандидатуру на посаду голови НБУ.
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ДОМАШНІЙ КЛУБ

Какие комплименты точно не стоит делать окружающим
КРОССВОРД

ЭТИКЕТ

По вертикали:
1. Людоед. 2. Вершок. 3. Салями. 6. Спортлото. 7.
Палиндром. 9. Городки. 13. Пожарский. 14. Универсал. 15. Электричка. 16. Калашников. 24. Рутина.
25. Вера. 26. Иван. 27. Ощип. 28. Конвой. 29. Изгиб.
30. Лирик. 31. Гул. 33. Бок.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
2. Излишество, от которого женщины стремятся избавиться. 4. Что необходимо для чревоугодия? 5. Не своя часть тела, на которой удобно сидеть. 6. Этот
звук издают двери, а иногда и суставы у людей. 8. Мини отпуск. 10. Маневр пилота-камикадзе. 11. Бумажка, позволяющая стражам порядка копаться в чужом
белье. 12. Наркотик, близкий к медицине. 17. Неровность рельефа, а уменьшительно - неровность на теле женщины. 18. Карабканье по служебной лестнице.
19. Фортуна, навсегда отвернувшаяся от человека. 20. «Что слаще меда, сильнее льва?» (загадка). 21. Какой напиток можно гонять? 22. Самодельное оружие
князя Гвидона. 23. Советская система оплаты труда, при которой «хочешь - жни,
а хочешь - куй, все равно получишь» небольшую зарплату. 29. Гимн, заставляющий встать всех «проклятьем заклейменных». 31. Громадные размеры, которых
достиг Киса Воробьянинов среди мыслителей. 32. Подземный склад на одну семью. 34. «Козырь» невиновного. 35. От какого чувства в потолок плюют?
По вертикали:
1. Он ценит людей с гастрономической точки зрения. 2. Единица для измерения ростка Конька-Горбунка. 3. Финский доперестроечный колбасный дефицит.
6. Самая популярная азартная игра с государством (совет.). 7. «А роза упала на
лапу Азора» с точки зрения филолога. 9. Вид спорта, в котором все делается изпод палки. 13. Коллега Минина по памятнику. 14. И швец, и жнец, и на дуде игрец.
15. «Змей, набитый зайцами» (загадка). 16. Человек-автомат. 24. Жизнь по шаблону. 25. Чувство, неведомое безбожникам и пессимистам. 26. Крутой герой
русской сказки, прикидывающийся дураком. 27. Перьевая ликвидация. 28. Не
вполне почетный эскорт. 29. Кривизна гитары желтой. 30. Поэт-романтик. 31.
Разговор ветра с проводами. 33. Склонная к отлеживанию часть тела.
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ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
2. Вес. 4. Еда. 5. Шея. 6. Скрип. 8. Отгул. 10. Таран.
11. Ордер. 12. Опиум. 17. Ложбина. 18. Карьера. 19.
Рок. 20. Сон. 21. Чай. 22. Лук. 23. Уравниловка. 29.
Интернационал. 31. Гигант. 32. Погреб. 34. Алиби.
35. Скука.
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Думай, что говоришь!
О комплиментах, которые лучше
оставить при себе
Вы от всей души похвалили новое платье подруги, а
она обиделась на вас? Восхитились женственными
формами своей спутницы, но вместо радостного
«спасибо» услышали – «думай, что говоришь»?
Отметили успехи коллеги, и теперь она с вами
больше не разговаривает? Какие комплименты точно
не стоит делать окружающим, если вы не хотите
испортить им настроение, рассказывает психолог.
Хорошо
выглядишь,
развод пошел тебе на
пользу.
Как это звучит со стороны: На самом деле это
не комплимент – вы
просто лишний раз погружаете человека в неприятные воспоминания
о разрыве. Кроме того,
не забывайте, что иногда
люди даже после расставания сходятся, поэтому
ваши слова могут их обидеть.
Как надо: Отлично выглядишь, блеск в твоих
глазах очень радует.
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Вы так хорошо выглядите – вам совсем не дашь
ваш возраст, или Я бы хотела в вашем возрасте выглядеть так же.
Как это звучит со стороны: Даже если женщине 50, а выглядит она на
десять лет моложе, поверьте, она вряд ли хочет,
чтобы вы лишний раз
подчеркивали ее реальный возраст и тем более
сравнивали с собой. А
данной фразой вы именно это и делаете.
Как надо: Оставьте только первую часть – «вы хорошо выглядите», акцент
«для своего возраста» луч-

ше вообще убрать.
Отличное платье, оно
тебя так стройнит.
Как это звучит со стороны: У тебя лишние
килограммы – это все
знают, но благодаря правильному фасону ты их
удачно скрыла.
Как надо: Отличная
фигура, у тебя красивое
платье.
Ты в жизни лучше, чем
на фото.
Как это звучит со стороны: Сейчас все поголовно делают селфи и
выкладывают огромное
количество фотографий
в социальные сети. Подобная фраза равна выражению – «ты не умеешь себя преподнести и
презентовать».
Как надо: Фотография
не передает всю твою
красоту.
Ты такая классная, не
то что моя бывшая.
Как это звучит со стороны: Каждой женщине
знакомо чувство ревности
и собственности, поэтому
не нужно лишний раз напоминать о своих бывших
отношениях. Кроме того,

любое сравнение неприятно. Вы словно говорите
– «да, я сделал правильную замену». Вообще, есть
очень хорошее правило,
которое облегчит вашу
жизнь: никогда не сравнивайте ни себя с другими,
ни своих детей, ни своих
партнеров – никого.
Как надо: Делайте комплимент прицельно: ты
умеешь держать себя в
руках, мне нравится твоя
выдержка, мне нравится,
как ты реагируешь в критических ситуациях и т.д.
Вы украшение этого вечера, или Вы самая красивая женщина на этом
вечере.
Как это звучит со стороны: В целом в этой фразе нет ничего плохого,
если вы говорите ее тета-тет своей спутнице, а
не при других женщинах.
В противном случае всех
остальных дам вы просто
обесцениваете.
Как надо: Наши женщины – украшение этого
вечера.
Очень крутая стрижка
– не сравнить с тем, что
было.
Как это звучит со стороны: Наконец-то ты подстриглась, раньше ты выглядела просто ужасно.
Как надо: У тебя прекрасная стрижка.
Вы не красавица, но у
вас есть изюминка.
Как это звучит со стороны: Любая женщина в
такой ситуации услышит
только – «вы не красавица». Что касается изюминки, то по факту это
высушенный виноград,
т.е. что-то сморщенное и
некрасивое. Вряд ли вторая часть фразы как-то

спасет ситуацию.
Как надо: У тебя необычная внешность, такое
запоминающиеся лицо,
на него все время хочется
смотреть.
У тебя такие красивые
глаза.
Как это звучит со стороны: Давайте откровенно, это до неприличия
заезженная фраза. Когда
людям не о чем говорить,
они разговаривают про
погоду. Здесь то же самое
– нечего похвалить, поэтому хвалим глаза.
Как надо: У тебя такой
глубокий взгляд, такой
необычный цвет глаз и
т.д. Подчеркните индивидуальность женщины.
Ты готовишь так же хорошо, как моя мама.
Как это звучит со стороны: Моя мама на первом
месте, а ты – номер два.
Как надо: Уберите сравнительную часть. Какой
невероятный ужин ты
приготовила или даже так:
«ты королева салатов (супов, тортов и т.д.)».
Ты такая хорошенькая,
мне очень нравятся пышечки.
Как это звучит со стороны: Возможно, ваша
женщина сидела последние три недели на
строгой диете, потеряла
несколько кило и счастлива по этому поводу. В таком случае ваш
«комплимент» ее точно
не обрадует. И вообще
«пышечки», «хомячки»,
«мягкие животики» и
прочие вещи абсолютно
точно не добавят настроения той, в адрес которой
они адресованы.
Как надо: Мне очень
нравится твоя фигура.

НА ЗАМЕТКУ

Нет таких людей, кому
бы понравилось болеть.
Поэтому все хотят повысить
иммунитет зимой, но не
всем охота принимать
различные витамины и
препараты для этого. Мы
знаем выход! Нужно только
добавить в свой рацион эти
полезные продукты для
укрепления здоровья.
КИСЛЫЕ ЯГОДЫ

Все зимние ягоды, как облепиха,
брусника, клюква насыщают наш
организм комплекосм поливитаминов, главным из которых является витамин С. Именно он является
мощнейшим антиоксидантом и помогает укрепить здоровье.

ЦИТРУСОВЫЕ

КАК УКРЕПИТЬ
ИММУНИТЕТ

ТЫКВА

КВАШЕНАЯ КАПУСТА

Квашеная капуста не только вкусная, но и полезная. В ней полезные
вещества приумножаются за счет
молочнокислого брожения. В квашеной капусте образуются пробиотики, которые отлично воздействуют на систему пищеварения.

Ну какая зима без мандарин
и апельсин? Никакой! Природа – дама мудрая, поэтому сезон
цитрусовых приходится на нашу
зиму. В них есть не только ударная
доза витамина С, но и множество
минералов, которые укрепляют
стенки сосудов, нормализуют работу ЖКТ и оказывают противомикробное действие. Более того,
цитрусовые помогают восстановить нервную систему – вот почему,
на наш взгляд, у всех поднимается
настроение от мандарин!

Диетологи из-за этого приравнивают зимний продукт к кефиру. Витаминов С, А и Р в квашеной капусте в
20 раз больше, чем в свежей, так что
не ленись использовать рецепты
квашеной капусты зимой.

ЛАМИНАРИЯ И ДРУГИЕ
МОРЕПРОДУКТЫ

В морепродуктах огромное количество йода, который необходим человеку для нормального
функционирования всех систем и

органов. Если не любишь рыбу или
молюсков, добавь в свой рацион
морскую капусту – это один из наименее калорийных продуктов,
поэтому его можно есть сколько
угодно.

Самый полезный для нас и редкий в природе витамин – витамин
Т. Как ты уже догадалась, в тыкве
он содержится в огромных количествах. А еще в этой долгохранящейся ягоде много каротина и
витамина Е, которые замедляют
процессы старения и предотвращают неполадки с пищеварением. А еще тыква богата разными
микроэлементами, среди которых
цинк и железо. Именно они помогают повысить иммунитет.
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“За правду і справедливість”

Х-ФАЙЛИ

ПЕРЕДПЛАТА
íà 2018 ðiê

ТРИВАЄ

Наш щотижневик
“За правду і справедливість”
виходить на 8 сторінках
ВИДАВНИЧА ВАРТІСТЬ ГАЗЕТИ
НЕ ЗМІНИЛАСЬ – 2,00 ГРН. ЗА 1 НОМЕР!

60003
вартість передплати:

6 70,62 грн.
місяців +послуги пошти
35,31 грн. 3
місяці

+послуги пошти

1

місяць

11,77 грн.

+послуги пошти

Щоб подивитися ролики
Олександра МОРОЗА на YouTube

в пошуковик пишемо українською мовою:
«За правду і справедливість»

19 серпня 2016 року
Міністерство юстиції
зареєструвало
політичну партію
“Олександра МОРОЗА
“За правду і справедливість”

ЖА
У НЕ БАЙДУ
М
О
К
,
Х
И
Т
!
ДО
ИЧНА ІДЕЯ
СОЦІАЛІСТ
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.

Контактні телефони регіональних
осередків політичної партії
“Олександра Мороза
“За правду і справедливість”

м. Київ 073-074-00-80
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Херсонська
Харківська
Хмельницька
Черкаська
м. Черкаси
Чернівецька
Чернігівська
м.Чернігів

098-898-85-83
067-361-48-28
095-338-24-24
099-506-02-51
098-233-59-53
066-535-98-36
093-991-32-40
050-689-09-59
063-736-26-61
098-470-54-07
050-619-85-02
067-710-97-45
098-025-22-47
067-328-63-84
067-749-54-99
096-028-46-55
097-741-41-99
067-350-01-00
067-424-85-06
050-396-07-29
067-572-38-37
066-227-22-87
0472-72-00-01
097-343-05-26
067-576-57-63
068-235-95-89
050-935-84-26

Почему прекратились работы по освоению Луны?

ЛУНА
Пилотируемые полеты
на Луну официально
прекратились в 1972 году.
Никаких высадок людей
на иные космические тела
также не было. Сейчас уже
2018 год …
Если американцам
удалось высадиться на Луну
в начале 70-х годов прошлого
столетия, то нынешние
технологии вполне могут
позволить сделать полеты
на Луну обычным событием.
Так почему же в настоящее
время спутник Земли стал
недоступен для людей?
Ни одно государство,
обладающее необходимыми
космическими технологиями,
не спешит разрабатывать
высокоперспективную
программу по освоению
Луны.
Что, с финансовой точки
зрения полеты на Луну не
выгодны, нецелесообразно
политически? Но как в
таком случае объяснить
тот факт, что сегодня
разрабатываются
невероятно дорогие проекты
по освоению Марса,
тогда как лунный вопрос
стараются обойти стороной?
Почему внезапно так
приостановилось покорение
Луны человечеством?
Внятных официальных
объяснений на этот счет нет,
существует лишь множество
догадок и неофициальных
фактов.
Самой
распространенной
гипотезой является то, что у
Луны давно уже есть хозяева,
давшие понять, что присутствие людей там нежелательно.
По мере того как развивалась астрономия, сообщений о
странных аномалиях на Луне
становилось больше. В конце
XIX века было отмечено самое
большое количество сообщений о непонятных явлениях
на земном спутнике.
Так, в 1866 году произошло
нечто удивительное – один из
самых больших лунных кратеров неожиданно изменил свой
вид. Еще одно необычное событие произошло в 1874 году.
Астроном из Чехии Шафарик
некоторое время наблюдал за
движением светящегося предмета по диску Луны, который
вскоре улетел. Через год после
этого наблюдения, астроном
Шретер также заметил на Луне
светящийся объект, двигающийся в северном направлении,
а потом увидел и второй такой
же объект, который появился
на юге. Шретер даже смог вычислить скорость их движения
– 110км/ч. Подобные наблюдения странных объектов в XX
веке увеличилось во много раз.

Но ни одно официальное космическое агентство не представляло никаких видеозаписей и
снимков лунных аномалий. Все,
что касалось таких фактов, держалось в секрете. Такие материалы начали появляться только
на страницах уфологических
журналов и газет.
Однако
Аэрокосмическое
агентство США в 1968 году опубликовало каталог аномальных
явлений на Луне, в который
входило более 500 самых необычных и значимых наблюдений на спутнике Земли на протяжении нескольких столетий.
Здесь упоминаются и различные движущиеся геометрические фигуры, появляющиеся и
внезапно исчезающие купола
неизвестного происхождения,
возникающие и исчезающие
трещины, меняющие размеры
кратеры и другие аномалии.
Многие к имеющимся на эту
тему материалам относились
скептически до 16 июля 1969
года. Тогда состоялся легендарный полет «Аполлона 11»
к спутнику Земли и на ее поверхность высадились Нейл
Армстронг и Эдвин Олдрин.
После этого стало ясно, что
люди практически ничего не
знают о Луне.
Первая посадка на Луну показала, что на таком близком
спутнике уже есть хозяева. При
условии, конечно, что это не
просто космическая байка, а
подтвержденный факт. Астронавты рассказали о неземных
космических кораблях, которые
стояли в ряд. Пленка кинокамеры астронавтов была засвечена
каким-то странным излучением, направленным из этих космических кораблей.
Высадке людей на поверхность Луны предшествовало
сопровождение несколькими
НЛО «Аполлона 11». Это длилось около двух суток. Олдрин
снял на пленку эти объекты.
Действия НАСА оказались
вполне предсказуемыми – там
не подтвердили и не опровергли события, которые произошли на Луне. Национальное
космическое агентство, как и
в большинстве случаев, когда
речь шла о внеземных летательных аппаратах, хранило
молчание. Были засекречены
все видеозаписи, фотографии
и документы, связанные с
аномалиями Луны.
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Существует множество версий о таинственных явлениях
на Луне. Самыми интересными, распространенными и достаточно правдоподобными
являются две из них.
Первая - Луна представляет собой сырьевую базу при-

шельцев, в которой они добывают полезные ископаемые.
Сторонники данной гипотезы
утверждают, что пик активности загадочных явлений на
Луне наступает в момент прибытия на спутник очередной
партии летательных аппаратов для вывоза сырья. Согласно второй гипотезе, Луна
является гигантской космической исследовательской базой
инопланетян искусственного
происхождения. Сторонники
этой гипотезы уверены, что
это огромная космическая
станция по непонятным причинам вышла из строя и нашла
пристанище рядом с Землей,
став ее спутником. Существует мнение, что у Земли еще
10 000 лет тому назад не было
собственного спутника. Это
обосновывают тем, что Луна
не указана ни на одной из
древних карт звездного неба…

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ
Из переговоров Центра пилотируемых полетов НАСА в
Хьюстоне с астронавтами (21 июля 1969 года)
Армстронг (взволнованным голосом): «Хьюстон, говорит База
Спокойствия. «Орел» прилунился! Это Море Спокойствия, мы находимся на территории Моря Спокойствия».
Хьюстон: «Морю Спокойствия. По нашим контрольным данным,
все ваши системы работают нормально».
Армстронг: «Вокруг вижу много небольших кратеров».(Неожиданно, как видно, под влиянием того, что он вдруг увидел и что его
взволновало, понизив голос, он продолжает).
«Они диаметром от 182 до 457 футов (от 6 до 15 метров)…» (Его
голос дрожит, он продолжает) «И… на расстоянии около полумили
(800м) от нас видны следы, которые похожи на оставленные танком…»
(Астронавты были инструктированы, о чем можно говорить по
открытому каналу связи, а о чем нельзя. Но Армстронг, поначалу
растерявшись от увиденного, продолжал держать связь на открытой
частоте. В разговор вступает второй астронавт, уже пользующийся
условным кодом.)
Олдрин: «Мало «цвета» (?), но некоторые каменные блоки могут
его создавать «внутри» (?)».
Армстронг: «Пусть космическая база (т.е. командный отсек
«Аполлона-11″ с третьим астронавтом М. Коллинсом) будет на всякий случай готова…»
(Армстронг и Олдрин еще не вышли на поверхность Луны, а Коллинс уже должен быть готов принять их обратно. Почему? До слушателей на Земле донеслись по радио четкие звуки, похожие на свист
локомотива, затем на работу электропилы… Забеспокоился оператор НАСА, его вопрос, брошенный в эфир, услышали миллионы
людей.)
Хьюстон: «Вы уверены в том, что вы «связались» не с ними?»
(Астронавты осмотрели свои приемопередатчики и пришли к
выводу, что они в порядке, а странные звуки пришли не с командного отсека, который был на орбите Луны…)
Армстронг: «Что это? В чем, черт возьми, дело? Я хотел бы знать
правду, что это такое?!»
(Наступило замешательство, затем стал говорить Центр полетов
НАСА.)
Хьюстон: «Что происходит? Что-нибудь не в порядке? (Несколько слов неразборчиво.) «Хьюстон вызывает «Аполлон-11»!
Армстронг: «Здесь находятся большие объекты, сэр! Огромные!
О, Боже!.. Здесь находятся другие космические корабли! Они стоят
с другой стороны кратера! Находятся на Луне и наблюдают за нами!»
Только спустя пять часов Армстронгу и Олдрину было разрешено
открыть люк и ступить на поверхность Луны. Это сделал после прилунения человек с планеты Земля Нил А. Армстронг 21 июля 1969
года в 2 часа 57 минут по Гринвичу, произнеся: «Этот маленький шаг
одного человека означает гигансткий прыжок человечества».
Э. Олдрин снимал выход Н. Армстронга кинокамерой из верхнего
люка. Этот фильм с тех пор никто в мире не видел. Может, причина
в том, что на пленку попали те самые объекты, о которых говорил
Армстронг?
Нил быстро собрал около 1 кг образцов лунного грунта на случай
аварийного возвращения в лунный корабль. Через 17 минут из корабля вышел и Олдрин.
Астронавты перенесли телекамеру на 20 м от точки посадки, установили флаг США и по радио доложили президенту США Ричарду
Никсону о благополучной посадке на Луну.
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