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Зараз вже мало хто згадує обіцянку
Гройсмана, дану їм в квітні 2016 року :
мовляв, підвищення тарифів на газ "буде
останнім". Судячи з повідомлень, які
надходять, вартість газу для населення
незабаром знову рвоне вгору. Питання лише
в тому, наскільки сильно це вдарить по і без
того порожнім кишеням українців.
Як відомо, формула розрахунку ціни газу для
населення міститься в постанові уряду №187,
де за основу береться вартість виключно
імпортного газу. Потім до нього додається
декілька різних націнок, плюс 20% ПДВ, і
на виході отримуємо тариф, що діє для нас.
Наприклад, на сьогодні, при закупівельній
ціні 4 942 грн за тисячу кубометрів, тариф на
газ для населення складає 6 957,9 гривень за
тисячу кубів (тобто, майже 7 грн за куб).

ЗАРПЛАТИ І ЦІНИ: ЗМАГАННЯ ТРИВАЄ
МІНІМАЛКУ УКРАЇНЦЯМ ЗІБРАЛИСЯ ЗБІЛЬШИТИ ДО 5 ТИСЯЧ. ЩО БУДЕ З ЦІНАМИ?
Якщо подивитися на дії нинішнього уряду і багатьох народних депутатів у сфері боротьби з
бідністю, то виникає тільки два питання: або для них треба влаштовувати лікнеп по політекономії,
або притягати до відповідальності за усвідомлене шкідництво. Адже кожен студентдругокурсник знає: коли зростання зарплат випереджає зростання економіки, це призводить
тільки до скаженого зростання цін, внаслідок чого більшість населення стають ще бідніше.
АТРАКЦІОН НЕБАЧЕНОЇ
ЩЕДРОСТІ

Вже незабаром мінімальна
зарплата в Україні може вирости до 5000 грн в місяць, а мінімум почасової оплати - до 30,12
грн. Відповідний законопроект

№8024 в Раду внесла група депутатів, запропонувавши змінити норми закону про бюджет
на 2018 рік.
Окрім радикального перегляду мінімалки також пропонується істотно підвищити

і розміри прожиткового мінімуму для різних груп населення.
Таким чином, якщо цей законопроект буде підтриманий
депутатами, то цього року
станеться справжній парад

підвищення соціальних норм.
Графік передбачає такі зміни:
▶ Прожитковий мінімум на
одну особу (середній): з 1 березня - 3960 грн, з 1 липня 4140 грн, з 1 грудня - 4316 грн
▶ Для дітей до 6 років: з 1 березня - 3475 грн, з 1 липня - 3631
грн, з 1 грудня - 3787 грн;
▶ Для дітей від 6 до 18 років: з 1

березня - 4332 грн, з 1 липня 4528 грн, з 1 грудня - 4746 грн;
▶ Для працездатних осіб: з 1 березня - 4104 грн, з 1 липня 4288 грн, з 1 грудня - 4474 грн;
▶ Для осіб, що втратили працездатність: з 1 березня - 3200
грн, з 1 липня - 3344 грн, з 1
грудня - 3488 грн.

Продовження на СТОР.2
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Боротися з підвищенням цін шляхом підвищення зарплат,
пенсій і інших виплат – все одно, що гасити вогонь бензином.

РЕЗОНАНС

ЗАРПЛАТИ І ЦІНИ: ЗМАГАННЯ ТРИВАЄ
МІНІМАЛКУ УКРАЇНЦЯМ ЗІБРАЛИСЯ ЗБІЛЬШИТИ ДО 5 ТИСЯЧ. ЩО БУДЕ З ЦІНАМИ?
ЩО РОБИТИ?

Олексій ГРАДОВ

Якщо подивитися на дії
нинішнього уряду і багатьох
народних депутатів у
сфері боротьби з бідністю,
то виникає тільки два
питання: або для них треба
влаштовувати лікнеп по
політекономії, або притягати
до відповідальності за
усвідомлене шкідництво.
Адже кожен студентдругокурсник знає:
коли зростання зарплат
випереджає зростання
економіки, це призводить
тільки до скаженого
зростання цін, внаслідок
чого більшість населення
стають ще бідніше.
(Початок на стор. 1)

Як завжди, свої ініціативи
депутати пояснюють виключно
благими намірами: прагненням підвищити рівень життя
громадян і компенсувати зростання цін, що відзначалося
останніми роками.
Вже в самому цьому твердженні спостерігається явне протиріччя - адже інфляцію, що різко прискорилася, і зліт цін в 2017 році
експерти багато в чому пов'язують
саме з необгрунтованим підвищенням мінімальної зарплати в
Україні - коли зростання доходів
не супроводжувалося реальним
збільшенням ефективності праці. Тому боротися з підвищенням
цін шляхом підвищення зарплат,
пенсій і інших виплат - все одно,
що гасити вогонь бензином.
Втім, враховуючи, що в 2019
році в Україні мають відбутися
президентські і парламентські
вибори, існує висока вірогідність
ухвалення цього законопроекту.

ЦІНА ПОПУЛІЗМУ

Нагадаємо, з 1 січня 2017 року
мінімалка підвищилася в два
рази, а з 1 січня 2018-го - ще на
16%, і в результаті досягла показника в 3723 грн. Хоча економіка
весь цей час практично топталася на місці, а по цілому ряду
показників взагалі відкотилася

назад. Більше того, президент обнадіював, що зарплати виростуть
до 4100 грн, але, мабуть, щось завадило, і у результаті майже 400
грн народу "недодали".
Справедливості заради варто
відмітити, що багато українських працедавців не дуже-то
й готові платити і по 3723 грн, а
у багатьох випадках - навіть по
3200.
Коли мінімалка була 1600
грн, ми отримували по 1700,
- говорить знайомий листоноша. - Але коли її підвищили до
3200, нас усіх зібрали і змусили
написати заяву про перехід на
0,5 ставки, хоча об'єм роботи залишили такий же. Мені 5 років
до пенсії, куди мене ще візьмуть
- довелося написати. І інші так
само написали. Зараз мінімалку підвищили до 3723 гривень,
проте ми - при повному робочому дні, - отримуємо тільки
близько 2200. І це - брудними".
Таких випадків - маса: підвищення "мінімалки" в 2017 році
до 3200 грн викликало масовий
перехід українців на урізані
ставки і відхід бізнесу в "тінь".
Аналогічної "бізнес-кампанії"
варто чекати і цього року. За
словами економіста Андрія Новака, нове підвищення зарплат
знову спровокує відхід підприємств в "тінь", звільнення співробітників або ж їх переведення на оплату праці по частинах.

Парадокс полягає в тому, що
в нашій країні ціни на продукти починають рости навіть не
після того, як люди отримали
нову підвищену зарплату, а як
тільки уряд заявив про підвищення мінімальних зарплат.
"Зростання мінімальної зарплати - це завжди сигнал для
підвищення цін. Усі торговці,
виробники, вони орієнтуються
на очікування, і якщо є очікування, що мінімалка підвищиться, то вони піднімають
ціни. Хто першим підняв ціни,
той виграв. Не потрібно дивуватися, що кожного разу, як
уряд заявляє про плани підвищення зарплати ще до того, як
вона виплачена, йде стрибок
цін саме на продовольчі товари",
- констатує старший економіст
Центру соціально-економічних
досліджень CASE Україна Володимир Дубровський.
За його словами, при кожному
підвищенні мінімальних зарплат найбільше підвищуються
ціни на найпростіші і необхідніші продукти харчування:
хліб, цукор, крупи, яйця, недорогі ковбаси і тому подібне.
"Тому що низькооплачувані
люди якраз велику частину своїх доходів витрачають на продовольчі товари низової категорії.
Так вийшло у кінці 2016 року,
так вийшло на початку 2018
року", - говорить експерт.

В зв'язку з цим виникає природне питання: якщо нині
наша економіка знаходиться
в стані стагнації, і різко підвищувати зарплати і пенсії не
можна, то невже немає якихось
методів, щоб вже зараз реально
підвищити добробут простих
людей? Експерти відповідають:
такі методи є, і першим кроком
в цьому напрямі могло б стати
зниження ПДВ на продовольчі
товари. Адже 20% від кожної
нашої купівлі - це податок на
додану вартість (у тютюнових
виробах, спиртному і бензині - ще плюс акцизи). На думку експертів, зниження ставки
ПДВ збільшить купівельну
спроможність населення - заощаджені гроші в першу чергу
пішли б на купівлю продуктів
харчування.
Для порівняння, в Польщі і
Британії ПДВ на продукти харчування складає 5%, у Франції
- від 2,1% до 5,5%, в Іспанії - 4%,
в Нідерландах і Бельгії - 6%, в
Швейцарії - 3,8%, в Німеччині
- 7%, в Молдові - 8%, в Австрії,
Словаччині, Білорусі, Росії 10%, і так далі.
Варто сказати, що минулого
року у Верховній Раді був зареєстрований законопроект №
7420-1 про зниження ПДВ на
деякі види сільгосппродукції для молока, м'яса і яєць - щоб
хоч б таким чином стабілізувати ціни і зробити ці продукти
доступнішими для населення.
У пояснювальній записці до
цього документу говориться,
що українці в середньому споживають м'яса і м'ясопродуктів
майже на 30% менше, ніж це
рекомендовано Українським
НДІ харчування. По молоку і
молочним продуктам "недобір"
склав 38,1%, по яйцях - 22%,
і так далі. Більше того, навіть
в порівнянні з неблагополучним (в порівнянні з серединою
1980-х) 1990-м роком, українці зараз споживають м'яса і
м'ясопродуктів на 17,3% менше, молока - на 36,4%, яєць - на
16,8%, риби - на 17,7%, і так далі
Як і слід було чекати, цей законопроект "завис в повітрі".

Пізніше з подібною ініціативою виступила Асоціація постачальників торгових мереж - її керівництво також запропонувало
прем'єр-міністрові Володимиру
Гройсману і міністрові фінансів
Олександру Данилюку знизити
ПДВ на продукти харчування.
Чиновники відмовилися, мотивувавши своє рішення тим, що
зниження ПДВ приведе до падіння доходів бюджету.
Замість цього Верховна Рада і
Кабмін зробило ряд заходів, які
якраз підстібають зростання
цін : в першу чергу це відміна
державного регулювання цін,
а також підвищення зарплат,
пенсій і соцстандартів без всякої прив'язки до можливостей
економіки. Саме так у нас і виглядає "боротьба" з бідністю.

Є ДУМКА

Як відмічає відомий економіст Всеволод Степанюк, одним з головних чинників постійного зростання цін є дуже
високий відсоток імпортної
складової в структурі собівартості. Відповідно, коли росте
курс долара - автоматично дорожчають і продукти:
- У нас все дорожчає, тому що
вже практично нічого не робиться у середині країни. У нас
же усе привозне. В Україні не
продається жодної речі, в якій
немає імпортної складової.
Навіть у меді є імпортна складова, тому що за кордоном ми
купуємо препарати для бджіл.
Картоплю посадити - потрібно
пальне, насінневий матеріал,
добрива, гербіциди і пестициди
- це усе імпорт. Ковбаса сьогодні відсотків на 70 складається
з імпортних добавок - це вже
взагалі не продовольчий, а промисловий товар. Таким чином,
у нас відсотків на 90% в продукції сидить імпортна складова, а 10-20% - робоча сила. У нас
практично нічого свого немає.
Ну, можливо, окрім руди, вугілля і металу. І то - в їх вартість
входить ціна імпортних енергоносіїв - того ж газу. А у більше
високотехнологічних товарах
імпортна складова доходить до
90%, - стверджує В. Степанюк.

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ…
Александр ПОЛУЯНОВ

Великий мыслитель античности Аристотель еще
в IV веке до нашей эры открыл интересный закон
человеческих взаимоотношений: "От любви до
ненависти – один шаг". В полном соответствии с
этим утверждением, сегодня можно констатировать:
из "адвоката Украины" Польша в глазах наших
соотечественников превратилась в "злочинное
государство, посягающее на национальных героев".
Так, в ходе опроса в прямом эфире телеканала
NewsOne выяснилось, что
Польша обогнала Россию
в списке самых опасных
врагов Украины.
Примечательно, что такая метаморфоза в сознании украинцев произошла

в кратчайшие сроки — ещё
летом на единичные случаи конфликтов с приверженцами
ОУН-УПА
на территории Польши
украинское общественное
мнение реагировало достаточно вяло. Но после
принятия в Варшаве так

называемого "антибандеровского" закона, украинцы называют Польшу своим главным врагом: 55% за
Польшу и 45% за Россию
— именно так разделились
голоса в ходе голосования.
Надо сказать, что на
эти настроения поляки
отвечают полной взаимностью, подбрасывая все
новые причины для "битья горшков". Так, премьер-министр
Польши
Матеуш Моравецкий недавно процитировал слова
еврейского раввина, который поставил Богдана
Хмельницкого в один ряд
с Гитлером и Гиммлером
- как крупнейших пре-

ступников против евреев.
В этом контексте Матеуш
Моравецкий, рассказывая
о гонениях евреев в средние века, отметил, что в
еврейской историографии
восстание Богдана Хмельницкого
сравнивается
практически с Холокостом.
"Для наших соседей
Хмельницкий — это национальный герой, а для нас
тот, который сделал первый аккорд гибели Речи
Посполитой", — отметил
глава польского правительства.
Хуже всего то, что от
слов поляки перешли к
делу: украинцев, которые

планируют получить разрешение на проживание в
Польше, уже начали спрашивать об их отношении к
деятельности ОУН-УПА и
лично к Степану Бандере.
Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolitа
со ссылкой на руководителя организации "Евромайдан Варшава" Наталью
Панченко. Речь идет о специальных собеседованиях, и если лицо уклоняется
от ответа на вопрос или
недостаточно четко высказывается, то заявка отклоняется.
"Люди имеют документы,
подтверждающие их происхождение, однако если

они недостаточно решительны в своем ответе относительно Бандеры — то
тогда до свидания, Польша", — рассказала она.
Например, один из украинцев получил отказ, хотя
его деды и отец имели
польское гражданство. Все
дело в том, что на вопрос
о своем отношении к деятельности ОУН-УПА он
ответил: "А разве я знаю,
никогда не был в этих связях, поэтому я не знаю. У
каждого своя правда. Говорят, они были в Польше
и Украине. Никогда в это
не вникал".
Другой вопрос касался
трагедии на Волыни.
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РЕАЛІЇ

Влада намагається заздалегідь заспокоїти людей і все списати на "вимоги МВФ"

МІЖ ПОГАНИМ І ЩЕ ГІРШИМ
НАСКІЛЬКИ ПОДОРОЖЧАЄ ГАЗ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ: ДВА МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ
Олександр ПОЛУЯНОВ

Зараз вже мало хто згадує обіцянку
Гройсмана, дану їм в квітні 2016
року: мовляв, підвищення тарифів
на газ "буде останнім". Судячи з
повідомлень, які надходять, вартість
газу для населення незабаром знову
рвоне вгору. Питання лише в тому,
наскільки сильно це вдарить по і без
того порожнім кишеням українців.
КОЛИ Ж ВИ ВЖЕ НАЇСТЕСЯ?

Як відомо, формула розрахунку ціни
газу для населення міститься в постанові уряду №187, де за основу береться вартість виключно імпортного газу. Потім
до нього додається декілька різних націнок, плюс 20% ПДВ, і на виході отримуємо тариф, що діє для нас. Наприклад,
на сьогодні, при закупівельній ціні 4 942
грн за тисячу кубометрів, тариф на газ
для населення складає 6 957,9 гривень за
тисячу кубів (тобто, майже 7 грн за куб).
Головна "родзинка" цієї грабіжницької
формули полягає в тому, що точкою відліку в ній служить ціна газу німецького
хаба, причому в доларах. З цього виходить, що наші тарифи абсолютно не залежать від ціни газу власного видобутку,
зате знаходяться в повній залежності від
коливань цін в Європі, а також від курсу валют. А оскільки обидва ці чинники
останнім часом складалися не в нашу користь, то і тарифи повинні підвищитися.
Так, згідно з підрахунками НАК "Нафтогаз України", вже з 1 квітня закупівельна ціна повинна зрости на 62%
- тобто з нинішніх 4942 грн злетіти до
8030 грн за тис. кубометрів. А після усіх
націнок і ПДВ ця сума плавно збільшується до 10664 грн за тисячу кубометрів
(чи 10 грн 66 коп. за куб).
Але і це ще не межа. У повній відповідності з тією ж злощасною формулою,
з 1 жовтня 2018 року повинно пройти ще
одно підвищення ціни на газ - до 8530
грн за тис. куб. м. Таким чином, загальне
зростання тарифу на газ для населення
складе 73%, що в грошовому вираженні
складе більше 12 грн за кубометр.
Як відомо, газ є своєрідним "паровозом" усіх тарифів ЖКГ - після його
подорожчання неминуче збільшуються ціни на опалювання і гарячу воду, а
після подорожчання електроенергії - і
на холодну воду. Так що, якщо уряд всетаки прийме рішення підвищити вартість блакитного палива, це спровокує
нову потужну хвилю подорожчання усіх
"Я слышал, что недавно вышел фильм. Но там
были замешаны московиты, то действительно неизвестно, кто и что сделал…
Много людей погибло, это
только известно", — сказал
он.
В администрации Мазовецкого воеводства объяснили, что такой ответ
означает, что гражданин
Украины знает о деятельности ОУН-УПА, однако
он не хочет сказать ничего
плохого про организацию,
которая считается героической на Украине и которая привела к трагедии в
польской истории.
Дальше – больше: эта
"п ра в оп ри мен и т ел ьна я
практика" антибандеровского закона может расшириться и на обычных "за-

комунальних послуг.
Якщо узяти те ж опалювання, то, за
оцінками аналітика Центру досліджень
енергетики Олександра Ярощука, до
початку наступного опалювального
сезону вартість 1 гігакалорії зросте з
нинішніх 1300-1450 гривен, до 2000 і
більше гривень. Таким чином, навіть за
однокімнатну квартиру в зимові місяці
треба буде віддати 1500-2000 гривень, а
можливо, і більше, - залежно від площі
приміщення, погодних умов та наявності лічильника.

ХТО ВИНЕН?

Враховуючи, що терпіння народу і так
вже наближається до "точки кипіння", і
таке різке зростання тарифів неминуче
викличе соціальний вибух, влада намагається заздалегідь заспокоїти людей,
і знову намагається все списати на "вимоги МВФ":
"У цьому опалювальному сезоні ціни
на газ підвищуватися не будуть. Ми зараз знаходимося в діалозі з МВФ, регулювання цінового питання - одна з вимог МВФ. Я говорю про дві речі - перше:
має бути справедливий підхід, друге:
цей підхід повинен забезпечити соціальний захист українців", - заявив в
зв'язку з цим Володимир Гройсман.
А представник уряду у Верховній Раді,
нардеп Вадим Денисенко в недавньому
інтерв'ю повідав народу, що "за останні
півроку здійснюється безпрецедентний
тиск на прем'єра і на уряд, щоб підняти
ціну на газ".
Напевно, після цих слів ми повинні були б поспівчувати Гройсману та
членам Кабміну, але тут мимоволі згадується старий трюк з "хорошим" полі-

робитчан". Газета, правда,
не сообщает, должны ли
через процедуру отречения от Бандеры и УПА
пройти все без исключения гости из Украины,
или проверка ведется выборочно. В любом случае,
это нововведение может
серьезно попортить кровь
украинским
гастарбайтерам, которых в Польше
насчитывается более миллиона человек. Ведь не секрет, что большинство из
тех, кто едет на заработки
в соседнюю страну — это
уроженцы исторических
Галиции и Волыни, Львовской, Тернопольской и
Ивано-Франковской областей – то есть как раз тех
территорий, которые являются родиной украинского национализма, где

имена Степана Бандеры и
его соратников святы и почитаемы.
Ясно, что для большинства, которое не слишком
держится за национальные святыни, беседа с
польским пограничником
станет формальным, хотя
и малоприятным ритуалом – "правильный" ответ
на вопрос будет даваться
номинально. Но наиболее
последовательные сторонники Степана Бандеры
едва ли захотят плевать на
святые для них могилы,
а потому въезд в Польшу
для них окажется закрыт.
Куда они направят свои
стопы в поисках заработка – можно догадаться. В
России пока не принято
выяснять, что думают гастарбайтеры из Украины

цейським (Гройсман і уряд) і "поганим"
поліцейським (МВФ). Адже не варто
забувати, що "безпрецедентний тиск"
МВФ робить лише в тому плані, щоб
українська влада виконувала раніше
узяті на себе зобов'язання - до яких їх
ніхто не змушував. І постанова №187 з
формулою розрахунку тарифів приймав
не МВФ, а наш "рідний" Кабмін.
"Знову під ширмою вимог МВФ відбудеться підвищення тарифів. Насправді
МВФ цікавить виключно платоспроможність українського бюджету, а в такі
подробиці, як податки і тарифи, його
фахівці не вникають. Досягнення бездефіцитного бюджету за рахунок підняття
цін, податків і тарифів - це винятково
заслуга української влади. Не провина
МВФ, що "Нафтогаз" - це одна велетенська корупційна схема", - прокоментував ситуацію глава Комітету економістів
України Андрій Новак.
Особливість теперішнього моменту в
тому, що про надмірні апетити "Нафтогазу" нарешті заговорили і в коридорах
влади:
"Ми повинні розуміти, що єдина
структура, яка зацікавлена в підвищенні цін на газ, - НАК" Нафтогаз України",
який отримає більш високий прибуток
і великі грошові вливання", - відмітив
Вадим Денисенко. Він також нагадав,
що згідно з фінансовим планом "Нафтогазу" на 2018 рік, передбачається і
збільшення витрат на центральний апарат компанії до астрономічної суми в 2
з гаком мільярда гривень. Відповідно,
середня зарплата в центральному апараті повинна складати 156 тис. гривень
в місяць (у вищого керівництва вона вже
давно перевалила за мільйон). "У мене

по тем или иным животрепещущим вопросам, связанным с историей бандеровского движения.
Кризис в отношениях
между Польшей и Украиной продолжает углубляться, при этом на крайне болезненном участке.
Украинские власти, заинтересованные в максимальном
блокировании
связей собственных граждан с Россией, в прошлом
году неоднократно заявляли о том, что снижение числа выезжающих
на заработки в Россию
будет компенсировано за
счет расширения потока
украинцев в страны ЕС. И
вдруг Польша подложила
такую свинью.
Есть все основания полагать, что поляки и на
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виникає питання, чи треба піднімати
ціну на газ, у тому числі і для того, щоб
150-200 людей отримували таку зарплату"?, - риторично запитує Денисенко.

НЕ ТРЕБА ВДЯЧНОСТІ

Втім, експерти обнадіюють: в українців є шанс розплатитися за бездарну тарифну політику влади і "малою кров'ю".
Це буде можливо у тому випадку, якщо
буде прийнято пропозицію фахівців
Міненерго України. Так, на офіційному
сайті відомства нещодавно був обнародуваний проект постанови, що пропонує
змінити формулу розрахунку тарифу на
газ. Головне нововведення - враховувати
вартість газу на німецькому хабе не за 12,
а за 6 місяців. Крім того, з формули пропонується виключити вартість доставки
газу з німецького хаба, - а це близько 25
доларів за тисячу кубометрів.
У разі прийняття цих пропозицій, подорожчання газу може скласти не 73%,
а "усього лише" 12%-14%. Тобто, в грошовому вираженні газовий тариф збільшиться з нинішніх 6,96 гривен до 7,797,93 за кубометр. Теж не кволо.
Також експерти відмічають, що аргументом України в діалозі з МВФ може
стати той факт, що в країні дві третини
споживання складає газ внутрішньої здобичі - а він в рази дешевше за імпортний.
Прикладом є Румунія, яка практично повністю забезпечує себе газом і має порівняно низькі внутрішні ціни на це паливо.
Річ у тому, що "Нафтогаз" отримує
блакитне паливо по двох умовних каналах - дешевий газ українського видобування і дорогий імпортний газ. Але і
українське, і імпортне паливо населенню продають за європейською ціною. У
зв'язку з цим, навіть діючі тарифи на газ
і опалювання (які планується підвищувати ще більше) - вже завищені як мінімум в два рази.
"Собівартість українського газу з усіма необхідними операційними витратами складає максимум $50, а продається
він по $300. Також закуповується газ
імпортний. Якщо змішати дві ці цифри,
то мінімум $100 додаткового прибутку
на тисячі кубах газу там є присутніми", стверджує енергетичний експерт Валентин Землянський.
Підводячи підсумок, слід зробити
акцент на двох головних моментах. Поперше, діючий газовий тариф (відповідно - і усі інші тарифи) є грабіжницьким
за своєю суттю, оскільки він абсолютно
не враховує вартість газу власного видобутку. По-друге, навіть якщо газ подорожчає не на 73%, а "всього" на 14% - не
варто дякувати уряді. Адже це все одно,
якби до вас увірвалися бандити із погрозами відібрати квартиру і машину - а
потім змінили гнів на милість і відібрали тільки машину.

этом не успокоятся. Рядовые польские граждане тоже не испытывают
никаких симпатий к сторонникам Бандеры и,
скорее всего, они будут
достаточно внимательно
наблюдать за приезжими
из Украины, а то и прямо
провоцировать их вопросами об отношении к Бандере и ОУН-УПА. Психологическая нагрузка на
украинцев, вынужденных
зарабатывать на кусок хлеба в соседней стране, вырастет очень заметно.
Более того, теперь обычный украинский заробитчанин,
работающий
в Польше, может вообще
оказаться между "молотом и наковальней". Судите сами: если он въехал в
Польшу, то значит – отрек-

ся от Бандеры. А когда он
приедет назад, то его уже
будут поджидать наиболее
фанатичные националисты, у которых к возвращенцу тоже возникнут "вопросы" (это мягко говоря).
Ситуация выглядит тупиковой - ни Киев, ни
Варшава не намерены
менять свои идеологические приоритеты. Польша
упрямо движется антибандеровским
курсом,
изыскивая все новые возможности давить на украинские власти и граждан
Украины. И аргументов, с
помощью которых можно
обосновать в европейском
пространстве свою правоту в оценке исторических
событий, у Киева существенно меньше, нежели у
Варшавы.
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“За правду і справедливість”

Єдиний спосіб позбутися від боргового зашморга - це розвиток реальної економіки
і повернення на традиційні для України ринки країн СНД

СУСПІЛЬСТВО
ЩИРО ВІТАЄМО

Олександра
Олександровича
МОРОЗА
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

В українському та європейському суспільстві Вас сприймають як людину, що
органічно поєднує в собі політичну мудрість та поміркованість, людяність та
одночасну безкомпромісність у боротьбі
за соціальну справедливість.
Ви завжди залишаєтесь людиною з
витонченою поетикою та глибоким ліризмом в душі.
Від усього серця бажаємо Вам, шановний Олександре Олександровичу, міцного здоров'я та життєвої наснаги, професійних успіхів та особистих творчих
досягнень, сімейного щастя та добробуту у Вашій оселі!

Нехай у Ваших задумах завжди
буде мудрість, у справах підтримка однодумців, а в серці
- добре і сонячно від людської
вдячності.
Політрада політичної партії
“Олександра Мороза
“За правду і справедливість”

Кредо:
“Здолай себе!”,
водночас
“Будь самим
собою!”
Олександр Олександрович МОРОЗ
політичний і державний діяч,
Голова Верховної Ради України
(1994–98 рр, 2006–07 рр), Народний депутат України 1990 – 2007 рр,
один із засновників Соціалістичної
партії України.
Народився 19 лютого 1944 року, в
селі Буда, Таращанського району,
Київської області. На той час його
рідне село було під окупацією німецько – фашистських військ. 25
лютого 1944 року Радянська Армія звільнило с. Буда від окупантів. А через чотири дні, 29 лютого,
Олександра було зареєстровано
в місцевій сільраді. Від тоді 29
лютого 1944 року вважається офіційною датою народження Олександра Олександровича Мороза.

ХТО ПЛАТИТИМЕ ПО БОРГАХ?

що на сході від України географія не передбачила для
нас ніяких інших територій, окрім Росії. Похмуре
майбутнє чекає і українську
газотранспортну систему,
яку вже незабаром замінять
"Північний поток-2" і "Турецький потік". Адже тільки за транзит газу по своїй
трубі Україна доки отримує
близько 3 млрд доларів.

Олександр МИХАЙЛОВ

Жити у борг легко і
приємно. Але тільки до
того моменту, поки не
настає година розплати.
Влада України набирала
борги довго і дуже
охоче, не особливо
замислюючись про
майбутнє і пишаючись
своєю незалежністю. Але
"усьому прекрасному
приходить кінець":
впродовж 2018-20
рр. Україна повинна
виплатити за державним
і гарантованим державою
валютним боргом
близько 20 млрд доларів
і ще 5 млрд - по боргах
держкомпаній.
ОНУКИ СВИРИДА
ГОЛОХВАСТОВА

Виступаючи на засіданні
уряду, прем'єр-міністр Володимир Гройсман "з болем
в душі" розповів про величезні борги, які непосильним вантажем повисли на
шиї України, а на завершення заявив: "Це величезна
цифра, яка стане вантажем
для бюджету кожної української сім'ї. Наше завдання
сьогодні - більше заробляти
грошей до бюджету, ми повинні повернути ці борги,
щоб Україна була вільна".
Якщо дивитися принципово і в корінь, то головна
проблема всіх зовнішніх
запозичень (при всіх президентах і урядах) полягає
в тому, що ці кошти використовувалися вкрай неефективно, бездарно, і навіть
злочинно: переважно вони
проїдалися, використовувалися в різних корупційних
схемах, виводилися в офшори і розкрадалися. Але ми
зараз не про це.
Річ у тому, що сума в 80
мільярдів доларів (така, на
думку експертів, являється
заборгованість країни перед
зовнішніми кредиторами) далеко не позамежна для такої країни, як Україна.
Питання тут навіть не
в загальній сумі боргу, а в
можливості віддавати. Адже
за останні роки нинішня
влада послідовно ліквідовувала всі можливі "точки
зростання" і "центри прибутку" національної економіки. Простіше кажучи,
економіка України системно приведена в такий стан,
що ці борги віддавати просто нема з чого.
Відомо: щоб отримувати
валюту для обслуговування зовнішнього боргу є два
основні способи. Перший продовжувати зовнішні запозичення, і ще глибше занурюватися до боргової ями
- чим і займалися усі останні роки наші "реформатори"
(по суті, це шлях наркомана
на голці). Другий - розвивати економіку, і забезпечувати приплив валюти від
зовнішньої торгівлі.
Але з цим у нас останнім
часом великі проблеми: тіль-

ГОРЕ ПЕРЕМОЖЕНИМ

ки в 2017 р. негативне сальдо
зовнішньої торгівлі виросло
в 2,2 рази, і досягло 5,2 млрд
доларів. Іншими словами,
за останні роки економічна
система України була перекроєна і згвалтована таким
протиприродним чином, що
вона тільки вимиває валюту
з країни. До речі, значною
мірою це сталося "завдяки"
рекомендаціям
експертів
МВФ, які зараз розводять
руками і намагаються грошей не давати. Проте значна
частка відповідальності за
цей розвал лежить і на наших
"батьках нації".

РОГИ ТА КОПИТА

Зараз вже не прийнято згадувати, але коли "керманичі"
України оголосили безоглядний курс на Захід, вони
нас заспокоювали: мовляв,
наші виробники дуже швидко модернізуються (зрозуміло, за допомогою наших
західних друзів і партнерів)
і підженуть якість своїх товарів до стандартів ЄС. І вже
через декілька років ми завалимо своєю продукцією не
лише Європу і Америку, але
і весь світ. При цьому високочолі експерти з розумними обличчями порівнювали
"відсталі і маломісткі" ринки
СНД з високорозвиненим і
багатим ринком Євросоюзу і малювали перед нами самі
райдужні перспективи.
Але, як мовиться, "не так
сталося, як гадалося". Дуже
скоро виявилось, що багато
товарів (у тому числі і високотехнологічні), які давали
левову частку валютних надходжень в нашу країну, окрім
Росії і країн СНД нікому на
світових ринках не потрібні.
Таким чином, замістити "випадаючі" ринки стало просто
нічим: по суті, стався класичний "самостріл".
Підсумок відомий: квоти
на експорт наших товарів в
ЄС вичерпуються за лічені
дні, а в українських ЗМІ раз
у раз з'являються захоплюючі статті про те, що Україна
збільшила експорт відходів
харчопрому, бджіл, равликів, джмелів, жаб, пуха,
пір'я, шелаку (екскременти
черв'яків) та ін.

Про це можна говорити
дуже довго, прикладів тому
- маса, візьмемо лише один з
останніх. Не так давно в ЗМІ
пройшла інформація про
консервацію виробництва
на останньому значимому
для України автомобільному заводі ЗАЗ : підприємство
з проектною потужністю в
150 тисяч (!) машин в рік, за
2017 рік зробило всього 1674
автомобілі. І було законсервовано в 2018-му "у зв'язку з
відсутністю замовлень".
Власне кажучи, це означає
смерть українського автомобілебудування як галузі, що і
було офіційно підтверджено
прес-службою
"УкрАвто".
Але виникає питання: чому
не стало замовлень?
Причина проста: відразу
ж після приходу до влади,
уряд України прийняв рішення про "революційне"
зниження мит на імпорт
автомашин іноземного виробництва. Іноземні виробники поаплодували, а наші
українські - тихо і закономірно померли.
Змінився і профіль економіки. Ще в 2006 році Україна
належала до категорії країн
з "розвиненим промисловим
потенціалом" - вітчизняна
промисловість налічувала
близько трьохсот галузей, а
ведучими були чорна металургія та машинобудування. Так от: на сьогодні чорна
металургія знаходиться в
крутому і затяжному "штопорі" (чого варта хоча б "блокада Донбасу" та її наслідки), але все-таки ще дихає. А
ось з машинобудуванням в
країні "Європейській демократії, що перемогла," ситуація зовсім ахова : щось десь
ще за інерцією ворушиться,
але якось зовсім в'яло, більше нагадуючи передсмертні
конвульсії (досить сказати,
що близько 20% експорту
продукції машинобудування України складають дроти
для свічок запалення).
Про транспортні і транзитні можливості і говорити
нічого. З "мосту між сходом
і заходом" (у сенсі транспортної логістики) Україна перетворилася на глухий
європейський тупик - тому

Українська влада, яка довела країну до банкрутства,
живе за принципом "нам би
день простояти, та ніч протриматися", - а тому особливо не панікує. А якщо що - є
солідні рахунки в зарубіжних банках і місця, куди
можна "вчасно змитися".
Таким чином, пан Гройсман, виступаючи на згаданому засіданні уряду, був багато
в чому правий: борги, які набирала влада, лягають на плечі простих українців, "кожну
українську сім'ю". Тому, вразі
якщо влада боргів не платить,
то це зовсім не означає, що по
них не доведеться розплачуватися народу - хоча багато
хто досі думає, що вони тут
"ні при чому".
Та ми, загалом, вже і зараз
по цих боргах платимо. Нагадаємо, що принцип роботи
МВФ з країнами-боржниками - забезпечення бездифіцитності бюджету, що
забезпечує безперебійність
обслуговування боргу. Простіше кажучи, якщо бюджет
не поповнюється за рахунок
доходів від зовнішньої торгівлі, сплати податків і т. д.,
його необхідно скорочувати.
Природно, за рахунок соціальних виплат, витрат на
медицину, освіту, культуру
і т. п. Саме ці витрати йдуть
під ніж і перекладаються на
плечі громадян. І такі "кохані" населенням реформи, як
медична, освітня, пенсійна і
комунальна, здійснюються
на вимогу МВФ з єдиною метою - максимально урізувати
бюджетне фінансування цих
галузей.
Зараз МВФ вимагає підвищити тарифи на газ для
населення - і зовсім не тому,
що там сидять якісь лиходії,
що ненавидять українців.
Просто, коли влада не в змозі платити по рахунках, то їх
все одно хтось повинен сплачувати.
Єдиний спосіб позбутися
від боргового зашморга - це
розвиток реальної економіки і повернення на традиційні для України ринки
країн СНД, односторонній
відхід з яких обійшовся нам
в десятки мільярдів доларів
чистих втрат. Про це вже
практично відкритим текстом говорять навіть європейські і американські експерти, а зовсім нещодавно
в цьому ж дусі висловилася
й бувша міністр фінансів,
громадянка США Наталія
Яресько. Але якраз на це і не
готова йти нинішня влада,
яка швидше уморить країну
і її жителів.
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Что же мы построили за 27 лет независимости и что продолжаем строить?
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ОТЕЦ СКАЗАЛ МНЕ:
«БОЮСЬ, ЩО УКРАЇНИ ЗНОВУ НЕ БУДЕ»
По материалам
http://news24today.info/otets-skazal-mne-boyus-scho-ukrani-znovu-ne-bude.html

Холод, как и голод, — не тетка. Поэтому государство, заботясь о здоровье
студентов, отпустило их по домам до весны — платить за отопление и
электроэнергию столичным вузам нечем.
— Закрытие на зиму крупнейших украинских вузов — явление
симптоматичное, отражающее не только нынешнюю социальноэкономическую ситуацию в стране, но и общие перспективы государства, —
считает профессор Национальной академии изобразительного искусства и
архитектуры, член-корреспондент НАН Украины ЛАРИСА СКОРИК.
Для разговора об этих перспективах мы встретились с ней на кафедре
архитектуры, где Лариса Павловна преподает без малого 50 лет. Один
из самых ярких политиков первых лет независимости, она все так же
экспрессивна, категорична и принципиальна. В этой хрупкой, миниатюрной
женщине по-прежнему чувствуется стальной стержень и то, что русские
называют внутренним благородством, а ее земляки-галичане — словом
«шляхетність».

Прикоснувшись к холодным батареям просторного помещения кафедры,
я сокрушаюсь по поводу неожиданно нагрянувших холодов, но вижу, что
«маму» Народного руха, закаленную
в парламентских баталиях первых лет
украинской независимости, не пугают стынущие стены. Ее пугает будущее
страны. Опыт событий последних лет
подсказывает, что делать прогнозы об
этом будущем — занятие неблагодарное
и бессмысленное. Но у кого еще, как не
у архитектора, спросить: что же мы построили за 27 лет независимости и что
продолжаем строить?

АРХИТЕКТУРА КИЕВА:
ЯКИЙ ПАН, ТАКИЙ І КРАМ
— Лариса Павловна, как всякий
творческий человек вы имеете
возможность видеть мир сквозь
призму своей профессии. Архитектура
всегда выражает вектор развития
страны, ее планы. Не случайно во все
времена диктаторы вмешивались в
проблемы архитектуры, стремясь
придать облику своей страны
имперское величие. Символом
устремленности Китая в будущее,
думаю, стал мост через морские
просторы длиной 55 км! Понятна и
символика моста, который сейчас
Россия прокладывает в Крым. А какие
смыслы несет в себе современная
украинская архитектура?

— Все цари и императоры придавали
огромное значение архитектуре, и если
б это было не так, то что бы мы с вами
сегодня видели? Эти люди были умны,
образованны, знали в градостроительстве толк, отличались государственным
мышлением и потому приглашали к
себе лучших зодчих. Строили они для

удовольствия и красоты, на века, оставляя для последующих поколений памятники эпохи. И так было всегда.
Архитектура — очень дорогое искусство, самое дорогое из всех возможных,
и она была делом государевым с давних
времен. Я считаю, что Ярослав Мудрый
был одним из самых первых настоящих
урбанистов, не просто градостроителем,
а именно урбанистом. Он понимал, что
и как строить в Киеве, и нанимал тех,
кто понимает. Вообще наши князья не
просто брали зодчих с хорошим вкусом
и опытом, давая свободу их творчеству,
но и сами в этом творчестве ориентировались.
Что же касается облика сегодняшнего
Киева, если на него смотреть, как вы говорите, сквозь призму моей профессии,
то можно просто потерять последние
нервы, если они еще сохранились.
— И тем не менее какие символы вы
видите? Что мы строим и к чему
стремимся?

— По-моему, мы ничего не строим.
Во всяком случае для страны. Каждый
из власть имущих строит что-то для
себя и так, как он это понимает в силу
собственного убожества. В этой сфере
— царице всех искусств — архитектуре
мы сегодня видим совершенную безвкусицу и полное невежество. Откровенно
говоря, это эстетическая и этическая
катастрофа.
Великий экзистенциалист Кьеркегор еще в середине ХIX в. говорил о
трех основных началах человеческой
деятельности, творчества и интуиции:
эмоциональное, эстетическое, затем
высокое этическое, т. е. нравственное, и
третье — это самое высокое творчество
— трансцендентное состояние, подъем
к Господу. В архитектуре эти три нача-

ла замечательно всегда отражались, как
ни в одном из искусств. Об этом каждая
смена стиля говорит: когда захлестывает
эмоциональное, когда эстетика превращается в маньеризм (угасание стиля,
манерничанье. — Е. В.). Это всякий раз
происходило — когда барокко сменялось более строгим стилем, когда готика
переходила в период Ренессанса... И вот
когда этическое начинает возобладать
над эстетическим, говорят: «Стоп, хватит — это безвкусица!»
— Мне кажется, то, что понастроили
за 27 лет в Киеве, сложно описать,
оперируя философскими категориями.
Некоторые специалисты утверждают,
что архитектура майдана вызывает
в людях негативную энергию,
которую хочется выплеснуть наружу.
Если говорить на языке обывателя,
современный архитектурный облик
Киева — это?..

— ...китч, безвкусица и редкие случаи
удачного плагиата.
Когда начался период постмодернизма — я его не люблю, считаю, что это и
есть тот самый маньеризм — угасание
стиля и поиск чего-то обновленного, —
вот тогда и появился безумный китч в
Киеве, который назвали «постмодерн».
Тут тебе и капители*, и металлические
кариатиды**, которые почему-то держат
стеклянный козырек, нелепые арочные
ансамбли. Постмодернизм — это не искусство, это переходный период. Посмотрите хотя бы на урочище Гончары и
Кожемяки, где с начала 2000-х началась
застройка — это же чудовищная безвкусица! И таких примеров в Киеве великое
множество.
Все эти надстройки, пристройки,
мансарды трехэтажные. У нас ведь
сплошные мансарды, даже там, где их
представить себе нельзя! Исторические
здания, вполне заслуживающие хотя
бы статуса памятника местного значения, захламили этими чудовищами!
Но в то же время Юрий Александрович
Хорхот — замечательный человек и архитектор (он преподавал в нашей академии) осуществил прекрасный проект.
В нем чувствовалась интеллигентность,
эстетический вкус — то, что необходимо для архитектора, — он сделал очень
хороший дом за парком киевского Политехнического института.
Там была страшная трехэтажная облезлая баня. Эту руину выкупил банк
и заказал ему проект. Хорхот сохранил
фронтон и вписал его в здание абсолютно пропорционально и эстетично.
По сей день этот объект можно назвать
эталоном вкуса, примером того, как старое здание можно привести в божеский
вид. Но это редкий талант отдельно взятого человека.

ЗАКОН КИТЧЕВАТЫХ
ПРОСТРАНСТВ
— На днях стало известно, что Кабмин
утвердил проект постройки второй
очереди Мемориала жертвам
голодомора стоимостью 772 млн.
грн. Правильно ли было выбрано
само место для строительства? Ведь
мемориал сооружается в Киеве, где в
те годы ситуация была более-менее
терпимой — в отличие от украинского
села, где и разворачивалась та жуткая
трагедия. Решает ли мемориал свою
главную задачу или дискредитирует
ее, поскольку, как мы знаем, к этому

* Капитель (латин. capitellum) — верхняя часть колонны, служащая непосредственным переходом к покрытию.
** Кариатида (греч. karyatides) — архитектурная опора в виде статуи женщины в длинном одеянии, заменяющая колонну.

строительству было много замечаний?

— Я даже думать об этом объекте не
хочу, потому что это нонсенс! Взять и
уничтожить святой рельеф, который
окаймлял Печерские холмы, на которых
стояла и, слава богу, еще стоит Киево-Печерская лавра! Это же место совершенного, великолепного единения
ландшафта с архитектурой — той, что
нам оставили наши предки. Они, конечно, не ожидали, что у них будут такие
недостойные, невежественные потомки, которые не понимают, что самым
большим достоинством Киева — урбанистическим, архитектурно-пластическим — является его ландшафт и рельеф.
И сам мемориал ужасен. Этот натурализм, эта похожая на хлопушку безумная свеча, пламя из позолоченной
жести. Полная безвкусица! Единственное, что там впечатляет, это скульптура
девочки, которая прижимает к груди
колоски. Но она была сделана давно, ее
просто туда добавили. А все остальное
— бутафория, театральная мишура.
— Не думаете ли вы, что создание таких,
повторю ваши слова, бутафорских
образов мистически влияет на все
последующие события в стране?

— Оно эти события отражает и влияет
на них. Это все взаимосвязанные вещи.
Как говорится, який пан, такий і крам.
Очень печально, что бутафория уродует
настоящее историческое лицо города.
В Киеве не сохранилось так много ансамблей, как, например, во Флоренции
или в других всемирно известных городах. Остались только Лавра, София,
фрагменты киевского модерна конца
XIX — начала XX в., несколько улиц — та
же Костельная вполне элегантной была,
но сейчас и она мансардами и достройками изуродована так же, как изуродован Андреевский спуск.
— Как вы отреагировали на появление
там нового здания театра на Подоле?

— Это циничное отношение к историческому наследию города, плебейство,
которое выдают за модерн. Сама коробка выглядит, как мини-крематорий.
Там и помещение похожее есть на то, где
урны выдают. Зато «Рошен» в фойе вовсю торгует своей продукцией.
— Вы участвовали в протестных
мероприятиях? Там ведь и митинги, и
петиции были против этой постройки.

— А какой смысл в них участвовать?!
Все, что случилось в 2013—2014 гг., не
предполагало никакого участия, поскольку все уже было предопределено. Даже если бы святой апостол Петр
спустился сюда, чтобы поучаствовать в
каких-то протестах, его бы в упор не заметили. Я когда-то написала, что лицо
майдана Незалежности, к которому приложил свою руку бывший главный архитектор Бабушкин, — это глобальный
китч XX в., бездарная провинциально-помпезная смесь архитектурных и
монументальных «шедевров» во всех
немыслимых псевдостилях. И вполне закономерно, что из эпицентра реконструкционного китча майдан стал
эпицентром китча революционного.
Это закон — китчеватые пространства
всегда привлекают китчеватые действия. С той только разницей, что первая революция была бескровным китчем, а вторая — страшным, кровавым,
трагическим фарсом.
(Продолжение следует)
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“За правду і справедливість”

НАША ПОШТА
Олександр МОРОЗ

В Інтернеті випадково зустрів
сторінки збірника кращих
мелодій. Серед них «Вальс
цветов» П.Чайковського, яким був
зачарований на першому курсі.
Вальс повернув мене в 1960-й.
Мені 16 років. Тоді популярними
ставали грамофонні платівки,
очевидно в зв’язку з масовим
випуском радіол. «Латвія» стояла
в кімнаті Володі Біденка в п’ятому
гуртожитку на вул.Ломоносова,
ми були першими поселенцями
цього нового студентського дому.
Придбану мелодію слухали разом.
Згодом я віз платівки в село, де мій
і моїх старших братів товариш, він
же завклубом Василь Борисенко,
радо приймав такі подарунки, бо до
вечірніх кіносеансів вони звучали
для молодих і старших земляків. А
мені гріло серце те, що краса і добро,
які пливли з мелодій, з моєї «подачі»
єднали людей, відпускали їхні душі.

Вважаю ті часи кращими в своєму житті. І не тому тільки, що вони зв’язані з
юністю (ностальгія тут природна), а через
те, що в студентські роки ми жили єдиною сім’єю. Скромною, майже бідною, але
щедрою на доброзичливість, взаємну підтримку, братерство. Такої щирості в стосунках, без заздрощів, меркантильності,
кон’юнктурщини, претензійності… ніде
не зустрічалося згодом, в жодному колективі. А ще нас єднало почуття спільності з
усим народом, причетності до позитивних
зрушень, відчутних у суспільному житті.
Співчуваю нинішньому студентству саме
в цьому, – вони не переживали спільного
піднесення, гордості від, скажімо, польоту
Юрія Гагаріна, майже ровесника, котрим
захоплювався увесь світ. Того пам’ятного
дня, 12 квітня 1961 року, почувши з «динаміка» в будці шевця (правіше від 1-го корпусу), повідомлення про політ я ледь доче-

Вважаю ті часи кращими в своєму житті

СПОГАД

(З НАГОДИ 120-ЛІТТЯ АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
кався, поки майстер поставить «набойки»
і побіг на другий поверх, де професор
М.Браун читав лекцію з металознавства.
- Хлопці! Наші в космосі!..
Пісні Майї Кристалінської і Володимира Трошина, голос Робертіно Лоретті, що
линув з усіх вікон гуртожитку, «вогники»
і КВН-и, міжнародні успіхи фігуристів і
хокеїстів, спортивні досягнення Валерія
Брумеля, Юрія Власова, Бориса Шахніна
і Лариси Латиніної, злет київського «Динамо» з найкращим лівим крайнім Валерієм Лобановським (в будь-якій команді
з цифрою «11» на футболці грати міг лише
найсильніший футболіст)… Все це було
тлом, що супроводжувало основне – добросовісне навчання. І сьогодні тодішніми бачу професорів і викладачів академії:
В.Сідорка та В.Розова (з улюбленого предмета – нарисної геометрії і креслення), з інших предметів: Б.Драганова, Б.Фельдмана,
братів
Шкурських,
Г.Залевського,
І.Езрохі, – П.Корольова, – М.Савченка, –
О.Каптановського…, чую настанови декана
П.Кравченка, уроки тренера з боротьби
Б.Гуревича, слухаю своїх друзів Миколу
Миронова, Петра Павленчика, Миколу
Ремезенка, Ернста Наумчика, Сергія Козирєва, Миколу Юшка, Леоніда Середу,
Анатолія Пачевського, Василя Мушка,
Анатолія Демка, Віктора Ждана, Петра Голубенка…, однокурсників в’єтнамців Лока,
Хунга, Чан Фака, Тоана… Наш потік – 126
студентів, з них – дві дівчини Валентини.
Серед випускників 1965 року – організатори виробництва і вчені, викладачі
і конструктори, технологи, управлінці…
власне, – інженери. Ніхто з них не загубився в житті, багатьох, на жаль, зустріти

уже не вдасться. Зберігати зв’язки поміж
собою допомагав створений нами клуб
однодумців, друзів, однокурсників, соратників (російською абревіатурою – ЕДОС).
Незмінним президентом клубу більше 30
років був Анатолій Демко, доцент, батько
двох синів, теж випускників факультету,
кандидатів технічних наук. Змінив його
на цій найвищій для нас посаді професор
Войтюк Дмитро Григорович – визнаний
наставник українських агроінженерів,
хранитель традицій академії і факультету.
Розповідати про академію кожен з
колишніх студентів міг би багато, про
це йдеться у випускному альбомі, де на
останній сторінці є мій вірш «Не надо
печалиться очень, ребята…».
Після захисту дипломного проекта
написав подяку каштану, що росте поряд з другим корпусом.
Спасибі тобі, каштане,
Що сховав ти мене від спеки,
Як здавав я перший екзамен
В академії.
Спасибі тобі, хороший,
Що боявся за мене,
В тривозі
Чекав ким я стану.
Спасибі тобі, каштане,
Що зустрівсь на моїй дорозі.
Цей вірш, здається, не увійшов до збірок. Просто, пам’ятаю, адже пройшло
всього… 53 роки.
Про себе говорити зайве не стану, оскільки біографія багато разів публікувалась.
Пунктирно хіба: студент, інженер, солдат,
викладач, інженерні посади в районі та об-

ласті, партійна робота, депутатство (двічі
Голова парламенту). Звань не добивався,
від нагород відмовився, хабарів не брав і
не давав, нікого і ніколи не зраджував,
в інших ціную л ю д и н у. На обкладинці
збірника «Долею оплачені слова», що вийшов тільки-но, те ж саме сказано рядками:
Мене і терло,
і крутило
На вже прожитому віку,
Давало зліт,
ламало крила,
І розпинало,
і таку
Давало долю вибирати,
Де, як у казці, три шляхи…
Я ж прямо йшов,
як вчила мати,
І ніс здобутки та гріхи.
Не відмовляюсь ні від чого.
(Хай втихомириться й злослов.)
Найтяжча випала дорога —
Правдива.
Нею йду.
І йшов.
Всі роки веду здоровий спосіб життя,
люблю хорошу літературу, інколи пишу
сам (проза, поезія, публіцистика), готую до видання 28-му книжку, маю чимало лауреатських відзнак.
Кредо: «Здолай себе!», водночас «Будь
самим собою!».
120-річчя наш університет зустрічає в,
можливо, найскладніший період історії
нашої держави. І хоч ректорат під сучасним керівництвом намагається (краще,
ніж в інших ВУЗах) знівелювати зрозумілу тривогу від невизначеності для студентів, ця тривога є, в ній проектується
вся ситуація в країні та суспільстві.
Людина, однак, живе надією. Сподіваючись на її здійснення, бажаю колективу
університету удач і успіхів, а студентам
– віри в те, що на їхні знання і долі чекатимуть простори вільної України, міста,
містечка і села. Чекатимуть люди.

О ЧЕМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР

ПРАВДА ГЛАЗА КОЛЕТ?
УКРАИНСКИЕ СМИ ТРЕБУЮТ ОТ ПОРОШЕНКО
ОСТАНОВИТЬ УНИЧТОЖЕНИЕ СВОБОДЫ СЛОВА
Как известно, президент
Порошенко и вся его
придворная компания
при всяком удобном (да и
неудобном) случае любят
поговорить о "европейских
ценностях" и "идеалах
демократии" –
к которым они якобы ведут
"свою нацию". Однако
реальность показывает
совсем другое – под чутким
руководством этих панов
в Украине регулярно и
системно нарушаются
основные права человека,
в том числе и свобода
слова – что характерно
только для тоталитарных и
деспотических режимов.
На днях главы и редакторы ряда
украинских СМИ призвали президента страны Петра Порошенко принять
меры по прекращению давления на
средства массовой информации, и
остановить уничтожение свободы слова в стране. Об этом говорится в обращении медиагруппы "Эра-медиа".
Данное обращение уже подписали
генеральный директор медиа-холдинга "ZIK", гендиректор телеканала
"NewsOne", первый заместитель гендиректора телеканала "112 Украина",
а также шеф-редактор "Эра-Медиа".
В обращении отмечается, что положение в этой сфере дошло до кри-

тической черты: за минувший год
общественными организациями зафиксировано почти 300 фактов нарушения свободы слова.
"Применение физической силы к
нашим коллегам, поджоги редакций,
аресты, обыски, нападения военизированных формирований, давление
со стороны правоохранительных, фискальных и других органов — это лишь
неполный перечень „аргументов“ власти в диалоге со СМИ", — говорится в
обращении.
Авторы обращения заявили: учитывая усиление давления на СМИ и начало сворачивания свободы слова на
Украине, они требуют от президента
Украины принять меры по прекращению давления на СМИ и "предоставить объяснения относительно вмешательства главы государства или
его подчиненных в деятельность по
выдаче лицензий, организации проверок СМИ".
Также руководители медиа-групп
требуют отозвать представителей
власти из Национального совета по
вопросам телевидения и радиовещания Украины, - считая, что "фактические обязанности этого органа
свелись к цензуре, постоянным внеплановым проверкам, шантажу редакций относительно продления лицензий и тому подобное".
Кроме того, авторы обращения
считают, что Генпрокуратура должна
публично отчитаться о состоянии рас-

следования уголовных дел по преступлениям против журналистов, а также
проверить факты давления на работников СМИ.
"Обращаемся к руководителям
дипломатических представительств
США и европейских стран в Украине
способствовать организации круглого стола под патронатом парламента
США, ПАСЕ, Совета Европы и Европарламента под названием "День несвободы слова в Украине", — говорится в документе.
В этой связи напомним, что еще в
начале января издание "Страна.ua" в
обращении к президенту Украины сообщило, что главный редактор Игорь
Гужва выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище исключительно из-за "давления со стороны
властей". При этом сам Гужва заявил,
что в Украине он получал угрозы физической расправы и убийства, а покинул страну легально — после того,
как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране.
А недавно и редакция "Вестей" заявила об обыске в киевском офисе медиахолдинга, журналистов не пускали
на работу. Позже издание сообщало о
пожаре в редакции, а Госслужба по ЧС
Киева — о применении там неизвестного газа. Офис был заблокирован,
"Вести" работали удаленно.
Согласитесь, что подобные факты
просто немыслимы в свободной демократической стране, и на этом фоне
все заявления властей о "приверженности европейским ценностям" выглядят насквозь лживыми и лицемерными.

РАЗВЕДКА ДОЛОЖИЛА…
ПОМОГУТ ЛИ УКРАИНЦАМ В НЫНЕШНИХ
УСЛОВИЯХ ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ?
Новость из Америки: директор национальной разведки США
Дэниел Коутс на слушаниях в Сенате отметил: в Украине
существует значительный риск возникновения политической
нестабильности, а текущая ситуация в стране с большой
долей вероятности может привести к досрочным выборам.
Коутс полагает, что досрочные выборы могут быть вызваны целым рядом негативных факторов: недовольством населения темпом реформ, ухудшением
уровня жизни, усилением коррупции и обострением политических противостояний. В докладе также говорится о том, что украинская оппозиция попробует
воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы "ослабить позиции президента Порошенко и провластной коалиции накануне выборов".
Такое развитие событий, по мнению авторов документа, несет угрозу для "экономического восстановления Украины" (интересно, где он увидел признаки этого восстановления? – прим. авт.), и может привести и к изменениям во внешней
политике. Характерно, что и сам Петр Порошенко неоднократно заявлял, что досрочные выборы затормозят ход реформ и дестабилизируют ситуацию в стране.
По сути, сегодня народ Украины оказался в положении цуцванга (положение
в шахматах и шашках), когда любой ход ведет к ухудшению позиции. С одной
стороны, людей уже буквально тошнит от всей этой правящей "элиты", по уши
погрязшей в воровстве, коррупции и междоусобной грызне, а страна – ее экономика и социальная сфера – теряет позицию за позицией, скатившись до
уровня самых отсталых африканских стран.
По всем показателям, эту власть действительно нужно гнать – но тут встает другой вопрос: а что мы получим взамен? Ведь если учесть, что в Украине
фактически загнали в подполье и разгромили все левые партии, - то станет ли
лучше, если завтра в парламенте окажется больше депутатов от Ляшко и Тимошенко, или туда пройдут люди Наливайченко и Гриценко? Как говорится, "хрен
редьки не слаще". При этом не стоит забывать старую истину: "никогда не бывает так плохо, чтобы не могло быть еще хуже". А это возможно в том случае,
если во власть пролезут радикалы.
Напомним, что очередные президентские и парламентские выборы должны
пройти в Украине в 2019 году – по мнению многих экспертов, это будут самые
грязные выборы за всю историю независимости. Дело в том, что действующие
"элиты" уже настолько себя дискредитировали, что единственным способом
остаться у власти для них будет либо подкуп, либо фальсификация, либо и то,
и другое в комплекте.
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ДОМАШНІЙ КЛУБ

Поверьте в целительные свойства хрена и будьте здоровы!
НА ЗАМЕТКУ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

БЕГОМ ОТ СТАРОСТИ
Гениальный хирург и
ученый Николай Амосов
несколько раз буквально
убегал от старости. При
появлении проблем
с позвоночником и
суставами, он начинал
усиленно бегать и
заниматься, понимая, что
только он сам может себе
помочь.

Предлагаем вам 10 упражнений, которые великий
врач считал необходимым
для здоровья позвоночника
и суставов. Однако Николай
Амосов предостерегал, что
тренировки нужно начинать постепенно: с 10 движений, добавляя каждую
неделю по несколько раз.
Лежа в постели на спине, держась за спинку
кровати, поднимите ноги и
опустите их за головой так
(я надеюсь, это возможно),
чтобы колени коснулись лба.
Встаньте прямо, затем наклонитесь и постарайтесь коснуться пола
пальцами или даже ладонями. Когда вы наклоняетесь,
подбородок опускается, а
когда поднимаетесь, голова
отклоняется назад.
Предостережение: медленно выдыхайте при движении

1
2

7

Поворачивайте
ту6
ловище по часовой и
против часовой стрелки

с максимальной амплитудой. Держите прямые
руки перед собой, ладони
должны быть направлены
вперед, пальцы сомкнуты.
Руки двигаются синхронно
с туловищем и усиливают
его движение. Голова также вращается синхронно с
туловищем. Следите, чтобы
не было рывка в конце поворота, иначе пострадает
позвоночник.
Встаньте прямо. Поочередно поднимайте
колени к животу. Поднимайте их так высоко, как
сможете.
Отжимайтесь от пола,
или опираясь руками
на какой-то предмет мебели.
Напрягите ягодицы; так
выполнять
упражнение
труднее, и это защищает
вашу спину от провисания
и травмы.
«Римское
прогибание». Сядьте на крепкий табурет, зацепитесь
ногами снизу за кушетку
и опуститесь назад. Опускайтесь настольно низко,
насколько позволяют ваши
физические данные. Поднимитесь и пригнитесь к
ногам, насколько это для
вас возможно.
Приседания,
держась за спинку стула.

7
8

вниз и вдыхайте животом
при движении вверх. Нужно как бы отталкивать бедра
животом. Если вы делаете
это движение правильно,
внутрибрюшное давление
при подъеме корпуса на вдохе выпрямляет позвоночник
подобно гидравлическому
домкрату – с минимальным
напряжением спины.
Выполнение круговых
вращений руками с
максимальной амплитудой.
Поверните голову влево и
вправо синхронно с движением руки и плеча, чтобы
достичь большего эффекта
за меньшее время.

УЛЫБНИСЬ И ПОДУМАЙ
УКРАИНСКИЕ АФОРИЗМЫ
◆ Не бойтесь старости - в Украине
это ненадолго.
◆ В Украине любая затеваемая
гадость начинается со слова «ПОКРАЩЕННЯ».
◆ Уехать из Украины - это не
эмиграция. Это эвакуация.
◆ Если деньги мерять кучками, то
у большинства украинцев это ямки.
◆ Заставьте всех депутатов ВР в
блондинок перекраситься. Чтобы
не вводили в заблуждение окружающих.
◆ Европейские студенты копят на
обучение. Украинские - на сессию...
◆ Каждое государство имеет свою
мафию, а в Украине мафия имеет
свое государство.
Очень
завидую
санитару,
который в больнице «Феофании»
клизмы ставит.
Потому, что за страдание народа душу на депутатах отвести
может только он.
В десятом классе школы задают сочинение на тему
"Что бы я сделал, если бы стал
пpемьеp-министpом".
Все 30 человек написали
pазные истоpии, но заканчивались они одной фpазой:
"И фиг бы вы меня тогда нашли!"
Алкоголь, несомненно, имеет и
дистанционное действие.
Пример: купил бутылку водки,
еще не выпил, а настроение уже
улучшилось.

3

Наклоны в стороны.
Ладони скользят по
4
туловищу и ногам. Когда
одна ладонь доходит до колена или опускается ниже,
другая поднимается до
подмышки. Синхронно с
движениями наклоняйте
голову то в одну сторону, то
в другую сторону.
Не скручивайте корпус,
двигайтесь только в одной
плоскости.
Поднимите локоть и
потяните за плечо кистью, пытаясь коснуться
противоположной лопатки. Одновременно опустите
подбородок.

5

9
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БАБУШКИНА АПТЕКА

ХРЕН: РАСТЕНИЕ, КОТОРОЕ ЛЕЧИТ
БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ БОЛЕЗНЕЙ
В корне хрена присутствуют сера и
витамин В1, а в его листьях много
каротина.
Применяют это растение при
лечении отита, зубной боли,
лямблиоза, гипертонии, сердечнососудистых заболеваний,
остеохондроза, коксартроза,
болезней желудочно-кишечного
тракта, простуды, отравления
угарным газом, для заживления
ожогов, а также при физическом
и умственном истощении.
Даже вдохнув запах хрена,
чувствуется, как он проходит по
всему организму, очищая бронхи
от мокрот и слизи, избавляя тем
самым от кашля и простуды.
Если для приготовления лекарства требуется много хрена, его нужно пропустить
через мясорубку. А чтобы при этом процессе фитонциды хрена не раздражали глаза,
наденьте на мясорубку полиэтиленовый
пакет и закрепите его резинкой.
Тертый хрен рекомендуется употреблять
при лечении гастрита с пониженной кислотностью. Он усиливает выделение соляной кислоты и способствует быстрейшему
выздоровлению.
Необходимо стакан тертого хрена залить 3 л. кипяченой воды комнатной
температуры, настоять 3 дня, процедить и
пить настой по стакану утром натощак.
Пищеварение улучшает выжатый из свежих корней хрена сок. Его разводят водой в
пропорции 1:10 и пьют по 1/2 стакана перед
едой. Можно просто намазывать тонень-

ким слоем тертый хрен на хлеб и есть с
супами, борщами и любыми другими блюдами.
Хрен — отличное мочегонное. Употребляя его постоянно, вы избавитесь от любого воспаления мочевого пузыря, а также
убережете себя от заболевания гриппом.
Хорошо помогает хрен при стенокардии.
Необходимо смешать по 1 кг меда и пропущенного через мясорубку хрена, добавить
в массу 1 кг пропущенных через мясорубку
вместе с кожурой, но без косточек, лимонов, снова все тщательно перемешать и
оставить на сутки настаиваться. Принимать смесь ежедневно утром натощак по
2 ч.л. за час до еды. Съев все лекарство,
вы навсегда избавитесь от грудной жабы.
Кроме этого, употребление данной смеси
позволит очиститься сосудам от холестерина, разгладит на лице морщины, уберет
с него прыщи и угревую сыпь.
А это рецепт очень эффективный от гипертонии. Надо перемешать по стакану
свежевыжатого морковного сока и настоя
хрена (настоять тертый корень растения
36 часов на стакане воды), добавить стакан
меда (если засахарен, немного подогреть),
еще раз тщательно перемешать, поместить смесь в стеклянную банку, закрыть
ее плотно крышкой и поставить на хранение на нижнюю полку холодильника. Принимать лекарство ежедневно по 1-2 ч.л. 3
раза в день за 1 час до или через 2 часа после еды. Курс лечения — 1,5-2 месяца, но
уже на второй неделе приема описанного
выше лекарства вы почувствуете значительное улучшение.
Поверьте в целительные свойства хрена
и будьте здоровы!

ЛЮБИТЕЛЯМ
ШАШЛЫКА –
ЛУЧШИЕ
РЕЦЕПТЫ
МАРИНАДА
Тем, кто любит
экспериментировать в кулинарии,
стоит освоить несколько новых
маринадов для шашлыка.
Правильно выбранный маринад
поможет полностью раскрыть
вкус мяса. Предлагаем лучшие
рецепты, которые сделают вас
настоящим профи в готовке этого
блюда.

Маринад
«Привет с Балкан!»
На 2 кг мяса,
время приготовления: 3 часа.
Ингредиенты: 3 сладких красных перца, 120-150 г кинзы, 650 г натурального йогурта, сок половины лимона, соль по вкусу
Приготовление: Обжарь хорошо перцы
на гриле. Потом очисти их от семян и нарежь полосками. Смешай натуральный йогурт с соком лимона, солью, нарезанным
перцем и кинзой. Хорошенько перемешай.

Средиземноморский
маринад
На 2-2,5 кг мяса,
время приготовления: 3 часа.
Ингредиенты: 450 мл оливкового
масла, 650 мл растительного масла, сок
половины лимона, небольшой пучок тимьяна, 3 веточки розмарина, 2 веточки
шалфея, 1 головка чеснока, черный перец
по вкусу.
Приготовление: Смешай два вида
масла и добавь к ним лимонный сок, перец и крупно нарезанную зелень. Раздави
чеснок плоской стороной ножа и добавь в
маринад. Тщательно перемешай.

Маринад с апельсином
На 2-3 кг мяса,
время приготовления: 4 часа.
Ингредиенты: 1 апельсин, 2 ст. л. чеснока, 2 ч. л. сушеного базилика, 1 ч. л. молотого кардамона, 650 жирной сметаны,
250 г майонеза, соль и перец по вкусу
Приготовление: Натри на мелкой терке цедру апельсина, выжми из него сок и
смешай всё это с чесноком, базиликом и
кардамоном. Добавь соль и перец по вкусу, а также сметану и майонез. Тщательно
перемешай.

Винный маринад
На 2 кг мяса,
время приготовления: 4 часа.
Ингредиенты: 200 г репчатого лука,
150 мл воды без газа, 250 мл сухого белого вина, 4 стебля лимонного сорго, 2 ч. л.
перца горошком, соль по вкусу
Приготовление: Очисти и крупно нарежь лук. К нему добавь воду, вино, соль
и нарезанное лимонное сорго. Если ты
не нашел его в продаже, замени цедрой
лимона в равных пропорциях. Растолки
белый перец в ступке и добавь его в маринад. Перемешай.
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“За правду і справедливість”

Х-ФАЙЛИ

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”

ДУЖА
МУ НЕ БАЙ
ДО ТИХ, КОИЧНА 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

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

місяців

70,62 грн.

+послуги пошти

35,31 грн. 3
місяці

+послуги пошти

1

місяць

Ученые-генетики утверждают, что в своем современном
виде люди появились на Земле примерно 200 тысяч лет назад

11,77 грн.

+послуги пошти

ЧЕЛОВЕК: НЕРАСКРЫТЫЕ
ТАЙНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
По материалам http://tainy.net

Откуда на Земле появились
люди? Казалось бы, на
данный вопрос ответ
известен каждому, ведь
ученые предоставили
достаточно весомые
доказательства теории
эволюции, которая гласит,
что человек произошел от
обезьяны. В то же время,
существует немало и
других, альтернативных,
теорий происхождения
человека. Как правило, у
этих гипотез доказательств
практически нет,
хотя сами эти идеи
достаточно интересны
своей оригинальностью и
смелостью.
На протяжении многих столетий достаточно успешно
отвечала на вопрос о происхождении человека религия.
Идея о том, что человек был
создан Богом, впрочем, как
и любые другие религиозные
теории, не требовала никаких
доказательств, только веры. В
прошлом наука была не очень
развита, а люди в большинстве
своем были недостаточно образованны. Именно поэтому
религиозная теория происхождения человека устраивала всех. Со временем наряду
с теологической теорией появились и другие, в частности,
и теория эволюции Дарвина.
Изначально гипотеза о том,
что человек мог произойти от
обезьяны, в обществе вызвала бурный протест. Но когда
Дарвин опубликовал свой научный труд о происхождении
видов, креационизм получил
серьезного конкурента.

ПРАВ ЛИ ДАРВИН?

Согласно
утверждениям
Дарвина и его последователей,
человек произошел от древних обезьян, которые были
общими предками и современных обезьян, и современных людей. Основную роль в
этом играл естественный отбор. Чтобы существовать более-менее комфортно, предки
человека вынуждены были
становиться более умными
и хитрыми по сравнению с
остальными видами. Хищников можно было победить
лишь хитростью, поскольку
ни острых когтей, ни внушительных зубов, ни умения
быстро бегать у древнего человека не было. Свое несовершенство древние люди были
вынуждены компенсировать
хитростью и использованием
различных приспособлений
и орудий. Таким образом, человек стал первым биологическим видом, в котором выжи-

вали только наиболее умные и
хитрые, а не быстрые и зубастые. В конечном итоге, это и
стало причиной развития мозга человека и появления человека разумного.
Среди альтернативных теорий одной из наиболее популярных является так называемая «космическая» гипотеза.
Сторонники ее уверены в том,
что человечество обязано своим появлением на планете
инопланетянам. В то же время, существует немало версий
того, каким именно образом
инопланетные
пришельцы
способствовали зарождению
человеческой цивилизации.

ИНОПЛАНЕТНЫЙ СЛЕД

По мнению некоторых ученых, люди являются прямыми потомками инопланетян.
Вполне возможно, что инопланетные гости оказались на
нашей планете и, либо просто
не смогли по каким-то причинам покинуть ее, либо намеренно прилетели в результате неизвестной катастрофы
на родной планете. Другие
утверждают, что инопланетяне каким-то образом создали
людей, то ли в качестве рабов,
то ли в качестве домашних
животных, либо же просто от
скуки или для забавы. Позже,
по каким-то причинам инопланетяне утратили интерес
к созданным ими людям или
же до сих пор ждут, пока люди
достигнут достаточного уровня развития, чтобы вступить с
инопланетянами в контакт.
Необходимо отметить, что
космические теории появились
относительно недавно, а именно в тот период времени, когда
люди начали задумываться о
межпланетных путешествиях
и о том, что они, возможно, не
одиноки во Вселенной. Никаких доказательств у теорий
внеземного происхождения человечества нет и наверняка не
будет, до тех пор, пока у людей
нет возможности изучить инопланетян.
Помимо этого, существует
и такая теория, согласно которой человек был переправлен
на Землю в уже готовом виде,
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и после этого совсем не изменился. Данная гипотеза более
близка к теологической теории, то есть, к теории создания
человека высшими силами. А в
силу того, что «божественная»
теория предусматривает, что
подобного более никогда не
было, то проверить и новую
альтернативную теорию невозможно в принципе.

ГИПОТЕЗА МУЛДАШЕВА

Существует мнение, согласно которому люди вовсе
не были первыми разумными
существами на Земле. Теория
Эрнста Мулдашева, в частности, гласит, что на нашей
планете в разные периоды
времени жили разумные цивилизации, более того, одна
раса сменяла другую. Люди
являются пятой разумной расой на Земле.
Гипотеза о существовании
на планете до людей других
разумных цивилизаций помогает объяснить многие факты, которые невозможно было
объяснить прежде, в частности, наличие древних сооружений, которые древние люди
просто не могли построить
вследствие отсутствия развитых технологий. В том же
случае, если эти технологии
остались как наследство от
прежних разумных рас, это
объясняет многое.
Теория о том, что праотцами человечества могли быть
атланты, многим кажется более привлекательной, нежели
традиционная теория эволюции. В то же время, если говорить о доказательствах данной
гипотезы, здесь дело обстоит
не очень хорошо, поскольку
ни одна из многочисленных
научных экспедиций, в которой принимал участие сам
Мулдашев, не сумела отыскать
подтверждений его версии.
Часть ученых, которые
усомнились в родстве человека с обезьянами, начали искать других сородичей в животном мире. Американские
биологи обнаружили, что человеческая клетка имеет генетическое сходство с клеткой
серой крысы. Схожесть была

настолько явной, что ученые
пришли к выводу о существовании у человека и крысы общего предка.
Более того, в пользу своей
теории ученые говорят о том,
что поведение крыс и людей
также очень похоже. Так, крысы сообразительны, умны,
быстро обучаются и умеют
применять полученные навыки. Стаи крыс очень замкнуты, поэтому признают исключительно своих, а чужаков
просто загрызают. Крысиные
популяции очень напоминают
общественные организации
авторитарного характера.
Ученые-генетики, в свою очередь, утверждают, что в своем
современном виде люди появились на планете примерно 200
тысяч лет назад, что в пять раз
превышает срок существования
человеческой цивилизации. В
то же время, существует немало
оснований полагать, что древняя история человечества намного старше и не ограничивается двумя сотнями тысяч лет.
А названная цифра – это всего
лишь черта, когда ветвь человечества отделилась от более древней расы разумных существ.
Доказательств данной теории существует немало. В
частности, существует понятие запрещенной археологии,
включающей в себя находки,
которые не может объяснить
современная наука. Речь идет
о следах гигантов, возраст которых достигает десятков миллионов лет, древних скелетах
невероятных существ, которые очень похожи на человека,
и предметах искусственного
происхождения, возраст которых достигает миллионов лет.
Современная наука подобные находки не воспринимает
всерьез и не рассматривает,
поскольку они не укладываются ни в одну из существующих теорий. Однако в то же
время появилась идея о том,
что некогда в Галактике существовала материнская планета, на которой и зародилось
человечество, после чего расселилось по всем мирам, пригодным для жизни. Затем все
колонии, созданные инопланетными пришельцами, по
каким-то неизвестным причинам деградировали, одичали и утратили цивилизацию.
На фоне всех этих теорий не
так уж и глупо звучит мысль
о том, что не человек произошел от обезьяны, а обезьяна
от человека. Иными словами,
приматы являются полностью
деградировавшей, побочной
ветвью людей. Более того, авторы данной гипотезы довольно легко нашли доказательства для нее.
Как известно, в процессе внутриутробного развития плод
проходит все стадии развития.
Но, как оказалось, человек не
проходит так называемую «обезьянью» фазу. И, наоборот, в
развитии зародыша обезьяны
существует период, когда он
очень похож на человека…
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