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БОЛЕВАЯ ТОЧКА

ВЕРХОВНАЯ РАДА ГОТОВИТСЯ ПРИНЯТЬ ЗАКОН
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ
Еще не успели утихнуть скандалы с
принятием явно дискриминационного
закона "Об образовании" (который вызвал
взрыв возмущения среди нацменьшинств и
конфликты практически со всеми соседними
странами), - а депутаты уже готовятся
подложить еще одну законодательную
"мину", способную взорвать украинское
общество изнутри. Характерно, что нормы
предлагаемого "языкового" закона вступают
в самое вопиющее противоречие не только с
европейской, но и общемировой практикой.

Читайте на СТР.2

ЯКІЙ УКРАЇНІ СЛАВА?
Перші весняні дні не принесли на Україну тепла… Закономірно
це чи ні – судіть самі. Але кожному з нас хочеться тепла
душевного, тепла у відносинах один до одного, спокою та миру
в державі, соціальної справедливості та життєвого достатку.
Що відбувається в країні, що відбувається зі свідомістю
людей?
Як закінчити конфлікт на Донбасі? США та Євросоюз наші союзники чи приховані вороги? Про це та про
подальші перспективи життя нашої Вітчизни в інтерв’ю
Олександра Мороза сайту From-UA
(Закінчення, початок в № 10 від 14.03.18)
– Чи турбує Вас ріст націоналізму сьогодні?

Так. Націоналізм скрізь у світі
ніколи не кликав до братерства,
до єдності суспільства, – шукав ворогів «обраним», вірні-

ше: «самообраним». Він завжди
розчленовував суспільство. А в
Україні – особливо. Його апологети використовують ненависть як засіб своєї пропаганди.
Послухайте їхніх представни-

ків у різних телешоу. Подивіться конструкцію нової мостової
розв'язки над Дніпром (там
хороше місце для графіті), там
давно вже написано “Смерть
ворогам!”. Запитаймо того, хто
писав: “Ти вже знаєш, кого будеш на той світ відправляти? І
чому ти думаєш, що ти кращий,
що маєш право визначати, кому
- смерть, кому - ні?” «Національні» дружинники з’явилися.
Я був дружинником, знаю, що
коли ми чергували, в місті порядок був, і люди нас поважали, знаючи, що це громадська
справа, ми допомагаємо міліції
підтримувати правопорядок.
Виникає резонне питання: хто

готує сучасних «дружинників»,
хто на це кошти тратить? Це
комусь вигідно чи ні? Значить,
він – цей «хтось» - передбачає
певну мету, створивши власну
структуру. А влада це бачить, чи
ні? Адже за Конституцією право на силу має тільки держава.
Те, що діється, дуже небезпечне. Можемо догратися до братовбивства. А «качає права» той,
хто вважає, що у нього є підстава вищості – кров українця
(хоч є сумнів у тому, що вона
саме українська). Це зовсім не
дрібниці. Чи візьміть іншу обставину. Йде суд. З'являються
«активісти», по телевізору так
і передають: «прийшли акти-

вісти». Проводиться сесія в
Черкасах чи в інших містах,
«активісти» вимагають, щоб
проголосували, скажімо, звернення про імпічмент президенту тощо. Це порожній жест,
пустий піар. Для кого? Активістів просто не буває! Слово «активіст» повинно бути в зв’язці,
– чиї вони?Такої-то партії,
сили, лідера. Якщо цього немає, то це все підкилимна, замаскована, часто кримінальна
боротьба, яка несе загрози для
суспільства. Цього не можна
допускати.

Читайте далі на СТОР.4-5
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Если законопроект № 5670-д будет принят, то это будет означать начало беспощадной
дискриминации миллионов граждан нашей многонациональной страны

ВЕРХОВНАЯ РАДА ГОТОВИТСЯ ПРИНЯТЬ
ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ
Александр ПОЛУЯНОВ

Еще не успели утихнуть
скандалы с принятием явно
дискриминационного закона
"Об образовании" (который
вызвал взрыв возмущения
среди нацменьшинств и
конфликты практически
со всеми соседними
странами), - а депутаты
уже готовятся подложить
еще одну законодательную
"мину", способную взорвать
украинское общество
изнутри. Характерно, что
нормы предлагаемого
"языкового" закона
вступают в самое вопиющее
противоречие не только
с европейской, но и
общемировой практикой.
ЯЗЫК ДО ТЮРЬМЫ
ДОВЕДЕТ

Для начала напомним, что 5
июня 2012 года Верховная Рада
приняла закон "Об основах государственной языковой политики", который был основан
на данных опросов населения
о родном языке, и давал право
на официальное использование "региональных" языков в
районах компактного проживания нацменьшинств. Попутно заметим, что этот закон
полностью соответствовал требованиям "Европейской хартии
региональных языков или языков меньшинств", которая была
ратифицирована в Украине
еще в 2006 году.
Но уже 23 февраля 2014 года,
сразу же после смены власти в
Украине, Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона, что вызвало массовые
волнения и открытое негодование людей в ряде регионов. Не
секрет, что именно после этого
начались и первые протесты на
Донбассе.
Правда, 3 марта 2014 года и.
о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что не
подпишет решение парламента
до тех пор, пока Верховная Рада
не примет новый закон. И вот –
процесс пошел. В конце февраля 2018-го Конституционный
суд признал закон "Об основах
государственной языковой политики" неконституционным.
Важная оговорка: неконституционным, по мнению суда,
является не содержание, а сама
процедура принятия этого закона – то есть, зацепка чисто
формальная и не по существу
вопроса. Но депутатам этого
оказалось достаточно – и они
уже готовятся к покорению
новых "европейских" правовых
высот, где за отказ от обязательного использования украинского языка уже можно будет
привлекать граждан к административной и уголовной ответственности.
Если конкретнее, то на текущей сессии депутаты Верховной

Рады планируют рассмотреть
законопроект № 5670-д "Об
обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который уже
назвали законом о тотальной
украинизации. Он не только
закрепляет на законодательном
уровне уже действующую практику, но и вводит государственное принуждение по использованию украинского языка до
размеров, равных почти полному объему жизнедеятельности
человека. Исключая разве что
бытовое общение в самых примитивных его формах — дома
и на улице. Но уже в сфере обслуживания (в магазинах, на
рынках и пр.) украинский язык
становится обязательным.
Напомним, что в судопроизводстве,
документообороте, высшем образовании - уже
давно используется только
украинский, теперь же к ним
добавится наука, культура,
весь образовательный цикл,
медицина, СМИ, кино и театр. Самая главная новация законопроекта — это уголовное
наказание за "пренебрежение"
к украинскому языку: для физических лиц - в виде лишения
свободы на срок от шести месяцев до трех лет, или штрафа
размером в 50 необлагаемых

налогом минимумов (850 гривен) для юридических лиц.
Критерии
"пренебрежения"
еще предстоит определить — но
сама практика жесткого наказания за эту размытую категорию — беспрецедентна.
Совершенно очевидно, что
если законопроект № 5670-д
будет принят, то это будет означать начало беспощадной дискриминации миллионов граждан нашей многонациональной
страны, для которых родным
языком является не украинский.
По сути, этот закон примечателен не только тем, что он
официально закрепляет откровенно нацистскую практику,
но и тем, что его авторы демонстрируют презрительное отношение к согражданам, над которыми можно ставить любые
унизительные эксперименты.
Все это не только углубит уже
существующий культурный и
идеологический раскол в нашем обществе, но и хорошо
"мотивирует" жителей Донбасса и Крыма к тому, чтобы этот
дурдом уже никогда к ним не
вернулся. Кстати, в Крыму путинский режим ввел аж три государственных языка: русский,
украинский и крымско-татарский.

ПОРОШЕНКО И
ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПАРАЛЛЕЛИ

Говоря на эту тему, уместно
вспомнить события месячной
давности (21 февраля), когда
президент Украины Петр Порошенко поздравлял народ
Украины с Международным
днём родного языка. "Язык
— один из главных символов
народа, его объединяющая
сила, которая делает нас сплоченными и сильными", — сообщил Порошенко, и назвал
язык "самым сильным оружием" и "самым дорогим сокровищем".
Казалось бы — ничего особенного, есть повод поздравить
народ с чем-то — почему бы и
не попиариться? Но это как раз
один из тех случаев, когда наши
высокопоставленные политики сами себя ставят в дурацкое
положение.
Для того, чтобы это понять,
достаточно вспомнить историю
этого праздника. Он был введён решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается 21
февраля, начиная с 2000 года.
Почему именно 21 февраля?
Потому что именно в этот день
в 1952 году в Пакистане произошла кровавая расправа над
теми, кто требовал признать
бенгальский язык в качестве
второго
государственного,
равноправного с языком урду
(государственным языком Пакистана).
Для справки: в то время Пакистан состоял из двух частей
— Западный Пакистан (территория нынешнего Пакистана)
и Восточный Пакистан (ныне
– Бангладеш). В Западном Пакистане население говорило, в
основном, на языке урду, в Восточном — на бенгали. Столица
этого "двойного Пакистана"
находилась в Западном Пакистане — и потому жителей Восточного Пакистана принуждали отказаться от родного языка
— бенгали, и говорить на урду.
Конечно же, такая уродливая
языковая политика не могла не
привести к конфликтам.
Кровавая расправа над сторонниками равноправия и
свободы выбора языка вызвала
только возмущение людей. В
Восточном Пакистане началось движение за автономию и
расширение прав самоуправления.

ПРИМЕРЫ СТРАН С НЕСКОЛЬКИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ
ОФИЦИАЛЬНЫМИ ЯЗЫКАМИ (ВЫБОРКА ПО ЕВРОПЕ):
Австрия — основной - немецкий; региональные
языки: словенский, градищанско-хорватский, венгерский.
Андорра — каталонский, испанский, французский.
Бельгия — фламандский, французский, немецкий.
Дания — основной - датский, также гренландский
(в Гренландии) и немецкий.
Ирландия — ирландский, английский.
Испания — гос.яз. кастильский (испанский литературный), региональные/официальные - баскский,
каталонский, галисийский.
Италия — гос.язык итальянский, региональные:
немецкий, словенский, французский, сардинский.
Кипр — греческий, турецкий.
Люксембург — французский, немецкий и люксембургский (франсик мозелан). Последний является
одним из диалектов французского языка.
Мальта — мальтийский, английский.
Нидерланды — гос. яз. нидерландский (фламанд-

ский), региональные - западнофризский, лимбургское
наречие, нижнесаксонские диалекты (несколько).
Норвегия — норвежский (букмол и нюнорск), региональный — саамский.
Польша — польский, региональные: белорусский,
литовский и немецкий.
Словакия — словацкий, региональный - венгерский.
Словения — словенский, региональные - венгерский, итальянский.
Финляндия — финский и шведский. Шведская этническая группа составляет лишь около 5% общей
численности населения этой страны.
Швейцария — немецкий, французский, итальянский, ретороманский (на котором говорит ок. 0,1%
населения).
Белоруссия — белорусский, русский.
Молдавия — молдавский, региональные: гагаузский, русский, украинский.

Тогда Западный Пакистан
начал карательную акцию против мирного населения, послал
туда армию.
В ответ на военные действия
народ Восточного Пакистана
сплотился и принял Декларацию независимости, объявляющую свою страну новым государством — так родилось всем
сегодня известное и признанное государство Бангладеш.
Вам это ничего не напоминает? Ведь так схожи сюжеты
того, что привело к распаду
Пакистана и может привести к
распаду Украины!
И особо заметим — ЮНЕСКО ввела этот день в память
о тех, кто отстаивал своё право
на свободу выбора языка! А Порошенко опять все переврал и
поставил с ног на голову.

ПОЗАДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

Сегодня уже всем здравомыслящим людям понятно, что
нынешняя власть ведет Украину не в Европу, а в компанию
самых отсталых и тоталитарных режимов Африки. Речь
идет не только об экономическом развитии и уровне благосостояния людей, но и о фундаментальных правах человека.
В том числе – и праве говорить,
а также реализовывать свои потребности (культурные, правовые, образовательные и пр.) на
родном языке.
Но даже в Африке практически все страны имеют по два и
более государственных языка: в
Сомали – сомалийский и арабский, в Танзании – суахили и
английский, в Марокко – арабский и берберский и т.д.
В странах, которые мы называем "цивилизованными",
такая проблема вообще не
стоит. Как известно, в Канаде государственными языками являются английский и
французский, в Нидерландах
— нидерландский и западнофризский. В Великобритании
три государственных языка
— английский, валлийский и
шотландский, в Бельгии — нидерландский, французский и
немецкий (не считая семи региональных). В Швейцарии четыре — немецкий, французский,
итальянский, ретороманский.
Во всех этих странах люди
живут так, как простым гражданам Украины и не снилось. И
никто не боится, что франкоили немецкоговорящие швейцарцы или бельгийцы устроят
"зраду" и перекинутся на сторону Франции или Германии.
А с другой стороны — если бы
начали сейчас во всех странах
насильно насаждать единоязычие — Уэльс наверняка объявил
бы себя народной республикой
(УНР), ретороманцы Швейцарии (а их всего 1%) запретили
бы немецкий, французский и
итальянский, и т.д. И рухнуло
бы всё благополучие, мир и порядок…
На известном юмористическом рисунке Козьма Прутков,
указуя перстом на изрядного
размера свинью, поучает сына:
"Сын мой! Удивляйся, но не
подражай!". Похоже, именно
таким примером, которому
не надо подражать, оказались
украинские националисты, которые решили запретить родной язык для миллионов граждан Украины.
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Для ліквідації відставання від розвинених економік
треба добитися економічного зростання на рівні 7% ВВП

У ПАСТЦІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

АБО КУДИ НАС ВЕДУТЬ "ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕФОРМАТОРИ"?
Олексій ГРАДОВ

Українське інтернетвидання "Бизнес-Цензор"
опублікувало цікаві висновки
директора держпідприємства
"Укрпромзовнішекспертиза"
Володимира Власюка. Він розповів
про те, як Україна скачується на
узбіччя економічного прогресу,
завойовуючи статус сировинного
придатка Заходу. На думку експерта,
всьому провиною курс на побудову
"аграрної наддержави", який
нав'язаний Україні ззовні, і прирікає
українців на вічну і хронічну бідність.

хідні промислові потужності, проте значні
об'єми української сировини заздалегідь
законтрактовані на експорт. І вітчизняні переробні підприємства, навіть давши
кращу ціну, просто не можуть купити цей
товар у українських виробників.
Аналогічна ситуація і з експортом зерна
кукурудзи - $3 млрд в 2017 році. Прибуток
міг би бути в рази більше, якби його переробили в різноманітну продукцію, що має
попит по всьому світу : борошно, пластівці, крохмаль, сиропи.
Те ж саме і з експортом пшениці. Її вивезли на $2, 76 млрд за 11 місяців 2017 року.
"Тона пшениці на експорт при нинішніх
цінах дасть $80 доданої вартості. Але якби
ми переробили її у борошно, то це було б
вже $140 доданої вартості на тоні. Один
мільйон тон пшениці переробленої у борошно - це додаткові $ 50-60 млн", - констатує експерт.
Замість цього прибуток на виробництві
борошна з української пшениці отримують в основному головні покупці українського зерна - турки. В результаті Туреччина - світовий лідер по експорту борошна.
"Тобто у нас серед найбільших експортних статей - 55% сировина і напівфабрикати. Це дуже негативний показник. Нор-

Фініш до початку старту
Олександр МИХАЙЛОВ

Схоже, українській владі більше робити нічого, як
штампувати всілякі заборони в найнесподіваніших сферах
нашого життя. Після тотальної декомунізації міст і вулиць,
зносу тисяч пам'ятників, заборон величезної кількості
фільмів та книг, "розібравшись" з артистами і культурними
діячами, наші чиновники цілком очікувано добралися і до
спортсменів.
Як відомо, довгий час спорт був
"поза політикою", а древні греки заради спортивних змагань навіть зупиняли війни. На жаль, цей чудовий
принцип був повністю знівельований вже в минулому столітті - і дедалі більше спорт стає предметом
найбрудніших політичних інтриг.
І ось днями українські ЗМІ повідомили, що міністр молоді та
спорту України Ігор Жданов підписав наказ, що забороняє українцям брати участь в спортивних
змаганнях, які проходять на території Російської Федерації.
Згідно з текстом указу, на території Росії забороняється участь в
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ною галуззю якої є металургія, у величезних об'ємах імпортує металопрокат - приблизно на $1 млрд. Як відзначає Власюк,
причина в тому, що на Україні не займаються серйозно політикою промислового
розвитку. Тому в країні не роблять багато
видів металопрокату, якого зараз вимагають сучасні технології. Замість цього експортують напівфабрикат або звичайну
руду.

БЛИСК І УБОГІСТЬ "АГРАРНОЇ
НАДДЕРЖАВИ"

УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПОРТ

Для доказу цього свого твердження
Власюк проаналізував структуру українського експорту та імпорту. Перше спостереження - ми все більше купуємо, і
усе менше продаємо. Причому, купуємо
ми високотехнологічні товари, а продаємо - сировину. Так, в 2017 році негативне
сальдо нашої зовнішньої торгівлі (коли ми
купуємо з інших країн більше, ніж продаємо) виросло з $ 2,9 млрд в 2016-му до $ 6,3
млрд в 2017-му.
За словами експерта, це вказує на те, що
"українська економіка не може запропонувати світу достатню кількість конкурентоздатних товарів переробної промисловості". Як і раніше, основною статтею
українського експорту залишається продукція металургійної галузі - від руди і
концентрату до металопрокату. Минулого
року це сумарно дало $9, 3 млрд.
Що стосується сільськогосподарського
експорту, то його основа - сировинні товари, за винятком хіба що соняшникової
олії. Її в 2017 році продали на $4, 3 млрд формальне перше місце по експорту. Якби
Україна експортувала не олію, а відповідні об'єми насіння соняшнику, то заробила
б усього лише $800 - $900 млн, відмітив
Власюк.
При цьому інші олійні культури українські виробники продають в непереробленому виді. Це соя та ріпак, експорт
яких за 11 місяців 2017 року склав $1, 06
млрд і $ 882 млн. відповідно. При цьому
Україна могла б заробити у декілька разів
більше, якби переробляла ці культури на
своїй території. Для цього навіть є необ-

РЕАЛІЇ

змаганнях членам національних
збірних країни по всіх видах спорту, а також проведення тренувань.
Про це Жданов особисто написав в Facebook: "Я підписав новий наказ - про те, що відповідно
до нещодавно ухваленого закону
України "Про особливості державної політики по забезпеченню
державного суверенітету України
на тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській
областях", українські спортсмени
не братимуть участі в будь-яких
змаганнях, які проходять на територіях РФ".
За його словами, змагання в

мальним вважається, коли сировинний
експорт індустріальної країни не перевищує третини від загального об'єму", - підкреслює Власюк.

УКРАЇНСЬКИЙ ІМПОРТ

Картина імпорту сильно відрізняється
від експорту і далека не в кращу сторону.
Найістотніша стаття - енергоносії.
Перша позиція по імпорту товарів в
Україну - нафтопродукти, $4, 2 млрд. В
негативному торговому балансі ця продукція грає ключову роль. При цьому усі
країни-сусіди самостійно виробляють
нафтопродукти, а в Україні з п'яти НПЗ
працює тільки один.
На другому місці в українському імпорті йде газ, $3, 8 млрд за 11 місяців 2017 року.
Третє місце - імпорт вугілля, на $ 2,7 млрд.
"Об'єми імпорту зросли через припинення постачань з ОРДЛО (ДНР і ЛНР
- ред.) на початку 2017 року. Найбільші
об'єми ми завезли з Росії. Також почався
істотний імпорт енергетичного вугілля із
США ($0, 68 млрд) ", - підкреслив експерт.
Далі йде імпорт високотехнологічних
товарів : автомобілі ($ 2,1 млрд), ліки ($
1,43 млрд), телефони ($ 1,2 млрд).
Парадоксальна ситуація: країна, голов-

Росії є "небезпечними для українських спортсменів". Одними з
перших жертв цього наказу стали
члени української національної
збірної по біатлону, які тепер вимушені пропустити черговий етап
Кубку світу в Тюмені (проходитиме
з 22 по 25 березня).
Таким чином, чиновник (який,
до речі, ніколи не займався ніяким
видом спорту) покарав спортсменів, позбавивши їх можливості
виступати і, відповідно, боротися
за більш високі рейтингові місця і
вигідніші стартові позиції в Кубку
світу в наступному сезоні.
Майже одночасно (з 20 по 26
березня) в російському Каспійску
пройде чемпіонат Європи по боротьбі, на якому збірна України також не виступить.
"Це така збочена політика - хто
наввипередки, швидше прийме
більш ідіотське рішення. Потворніших рішень я до цього часу в
житті не бачив. І такі рішення спускаються згори - від литовців, американців, яких нам нав'язали, і які
займають керівні крісла у високих

Україна у величезних об'ємах імпортує промислові товари, необхідні для
агарарного сектора. Це як продукція
хімпрому - пестициди ($1 млрд), комплексні добрива ($760 млн), так і машинобудування - трактори ($ 690 млн).
Своїх тракторів та комбайнів Україна
майже не робить. "Ми зараз знаходимося
в пастці глобалізації - імпортуємо дорогі
товари переробної промисловості з високою доданою вартістю, щоб з їх допомогою робити і експортувати сировину.
Ми ніколи не станемо багатими без розвитку власної переробної промисловості… Американці говорять, що Україна
може вирощувати 120-125 млн. тон зерна. Уявляєте, скільки техніки, палива,
добрив і пестицидів треба буде для цього купити? І скільки в результаті країна
отримає з цього доданій вартості"?
За розрахунками Власюка, при такому
розкладі ніяке нарощування експорту
зерна не дозволить країні вирватися з
лап убогості : "Україна може експортувати хоч 100 млн тон зерна, але все одно залишиться бідною країною… Ми зробимо колосальні зусилля. Нам намалюють,
що ми лідери в експорті, але ми залишимося бідними", - констатує аналітик.
Він закликає зупинити деіндустріалізацію української економіки. За його
розрахунками, для ліквідації відставання від розвинених економік треба добитися економічного зростання на рівні
7% ВВП, проте в нинішніх реаліях це
неможливо.
"Для цього нам потрібний приплив
робочої сили. В той же час у нас відтік
робочої сили і зростання зовнішнього
боргу. В історії економіки ще не було
такого випадку, щоб економіка росла
високими темпами при цих двох чинниках", - констатує Власюк. Усе це говорить про те, що нинішня влада обрала і
проводить в життя саму гіршу, згубнішу
модель економіки, перетворюючи Україну з індустріальної країни в "бананову
республіку" - на догоду транснаціональному капіталу Заходу.

кабінетах", - в серцях прокоментував рішення Жданова президент
Асоціації спортивної боротьби
України, олімпійський чемпіон Ігор
2004 року Ельбрус Тедєєв.
На його думку, в Україні викривлено саме поняття про патріотизм,
і нагадав про витрачені на підготовку до змагань мільйони.
"А що на підготовку витрачені
мільйони, це нікого не цікавить. Хто
за це відповість? Бачте, непатріотично брати участь в змаганнях в
Росії. А підняти в Росії на п'єдесталі
прапор України - це що, непатріотично? І приймає таке рішення
якийсь Вася, який краплі поту жодного разу не пролив на тренуваннях", - обурився спортсмен.
І ось на цьому фоні приходить
цікаве повідомлення з Росії: глава комітету Держдуми по фізичній
культурі, спорту, туризму і справам молоді Михайло Дегтярьов запропонував українським спортсменам переїхати в РФ. "У нашій
країні регулярно проводяться
найяскравіші міжнародні змагання
світового масштабу. Тому україн-

ським спортсменам варто розглянути варіант переїзду в Росію, де
у них буде можливість виступати
на будь-яких спортивних змаганнях. Думаю, цю ідею підтримають і
спонсори з Києва, і усі, хто вважає,
що спорт має бути поза політикою", - заявив Дегтярьов.
Найгірше те, що якщо українські
чиновники і далі продовжуватимуть таку політику, то багато наших кращих спортсменів (як це вже
зробили багато робітників, учені та
артистів) можуть дійсно переїхати
в Росію. Цілком можливо, що українські чиновники вирішили приєднатися до спортивно-політичних
"санкцій" проти Росії, щоб показати
свою лояльність Заходу. Ось тільки
зробили вони це у своєму "фірмовому стилі" - тупо і бездарно. Адже
якщо ті ж англійці оголосили бойкот
Чемпіонату світу по футболу в РФ,
то це означає лише те, що туди не
поїдуть тільки члени офіційної делегації - а футболісти боротимуться за медалі, як годиться. Наші ж
чиновники своїми рішеннями карають лише власних спортсменів.
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“За правду і справедливість”

СУСПІЛЬСТВО
О ЧЕМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР

В УКРАИНЕ МОНЕТИЗИРУЮТ
ТРАНСПОРТНЫЕ ЛЬГОТЫ

Ключ до позитивних перемін, – система влади.
Суть її викладена в моїх публікаціях, документах нашої партії

ЯКІЙ УКР
Перші весняні дні не принесли на Україну тепла… Закономірно це
чи ні – судіть самі. Але кожному з нас хочеться тепла душевного,
тепла у відносинах один до одного, спокою та миру в державі,
соціальної справедливості та життєвого достатку.
Що відбувається в країні, що відбувається зі свідомістю людей?
Як закінчити конфлікт на Донбасі? США та Євросоюз - наші
союзники чи приховані вороги? Про це та про подальші
перспективи життя нашої Вітчизни в інтерв’ю Олександра Мороза
сайту From-UA
( Початок на стор.1 та в № 10 від 14.03.18)

Александр ПОЛУЯНОВ

На заседании Кабмина (14 марта) было
решено начать монетизацию льгот на
проезд во всех видах общественного
транспорта – в автобусах, метро,
троллейбусах, трамваях и др. Вместо
бесплатного проезда льготы будут
выдавать деньгами – а как их потратить,
будут решать сами льготники.
Сообщается, что новшество распространится
не только на городские маршруты – льготы на проезд выдадут деньгами и пассажирам пригородных
и междугородних маршрутов. Окончательные
размеры выплат определят местные власти, но
Кабмин утвердил основной принцип расчетов на
месяц: средняя стоимость проезда умножается на
30 поездок. Например, если в Черкассах проезд
в троллейбусе стоит 2 грн, то пенсионерам будут
выплачивать 60 грн.
По словам вице-премьер министра Павла Розенко, решение о монетизации льгот будет принимать исключительно местный орган власти. Если
же они такого решения не примут, то льготы попрежнему будут предоставляться в безналичной
форме.
"Несмотря на то, что льготы на транспорт сейчас
финансируются из местных бюджетов, Кабинет
министров предоставил право именно местным
органам власти решать вопрос "безналичная/монетизированная форма льгот", – отметил вицепремьер.
Таким образом, решение правительства на
местах вступит в действие только тогда, когда
местный совет примет решение о "монетизации"
льгот.
Также Павел Розенко заверил, что никаких ограничений в "30 поездок в месяц" правительство не

утверждало. Он объяснил, что Кабмин утвердил
лишь минимальные социальные нормы.
"Это – гарантия, ниже которой местный орган
власти не имеет права рассчитывать монетизированную выплату льготнику", – отметил Розенко.
По его словам, органы местного самоуправления получили право устанавливать любое количество поездок для льготников – хоть 100 или 200, но
не меньше, чем диктует минимальная социальная
норма, то есть не меньше 30.
"То есть, если местный совет примет решение
о монетизации льгот, он должен установить и соответствующие социальные нормативы", – добавил Розенко.
По предварительной информации, сами перевозчики к этой инициативе Кабмина отнеслись положительно: только за 2017 год они на бесплатном
проезде потеряли более 900 млн гривен (которые
им не возместили органы власти). Однако люди
опасаются, что монетизация льгот на проезд не
заработает в полной мере из-за нехватки денег на
местах, что может привести к бунтам социально
незащищенных граждан.
По словам экспертов, все может произойти по
накатанной схеме: сначала громкие обещания,
а потом поиск возможностей для их внедрения в
жизнь или причин, которые этому мешают.
Дело в том, что все расходы по монетизации
льгот (предварительно – около 20 млрд грн на первом этапе) лягут на местные бюджеты в рамках
децентрализации. А местная власть в связи с хронической нехваткой средств будет стоять перед
дилеммой: закрыть очередную больницу и детский
сад, или обеспечить льготников.
Но даже если местные власти окажутся в состоянии профинансировать минимальную социальную норму в 30 поездок, то это позволит
пользоваться льготой только 15 раз в месяц (туда
и назад). В самом плохом положении окажутся те,
кто вынужден ездить с пересадками.

КАК ТАМ, В ПОЛЬШЕ?
ОБЪЕМ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ДОМОЙ ИЗ ПОЛЬШИ УКРАИНСКИХ
РАБОЧИХ ВЫРОС В 2017 ГОДУ ПОЧТИ В ПОЛТОРА РАЗА.
Об этом на минувшей неделе во время XI Форума Европа-Украина в городе Жешув
(Польша) заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий.
«Если в 2016 году украинские рабочие перечислили домой 8 млрд злотых, то последние данные нашего центрального банка показывает, что в 2017 году было перечислено уже 13 млрд злотых – это около 100 млрд гривен»,- отметил дипломат. «Конечно, это никакая не благотворительность – это деньги,
заработанные этими людьми, но Польша дала возможность заработать эти деньги»,- добавил дипломат.
Сейчас в Польше работает до 2 миллионов украинцев. Такие цифры озвучил маршал (спикер) Сейма
Марек Кухцинский.
Об этом он рассказал на форуме Европа-Украина в польском Жешуве, передает Европейская правда.
«По разным оценкам, в Польше работают 1,3-1,5 млн украинцев. Уверен, что эта цифра уже больше - до
2 млн. Только виз в прошлом году было выдано 3 млн», - рассказал Кухцинский.
Он отметил сходство менталитетов украинцев и поляков: «Если сравнить с ситуацией в Германии, мы
не имеем таких проблем с рабочими, и это наполняет нас гордостью. Мы способны сотрудничать, ведь
мы очень похожи».

Пригадайте, 4 роки тому почалися «коридори ганьби», люстрації
через сміттєві баки. Коли в Західній Україні заявляли на сесіях: «ми
не підкоряємося ВР”, то через ЗМІ
це передавалось як патріотизм. А
коли в Луганську і в інших містах
заявили подібне і створили таку ж
«самооборону», то це назвали сепаратизмом. Але ж з позиції державності це абсолютно однотипні дії,
які розколюють, нищать державу.
Влада не повинна допускати, щоб
з будь-яких приводів руйнувалися державні інститути. Пригадую,
захопили мітингувальники приміщення Київської адміністрації.
Я вдома якраз знаходився після
лікарні. Телефоную Турчинову,
мовляв, ви ж розумієте, що це буде
використано як демонстрацію перевороту. Вам не вистачає Будинку
профспілок? “Та я, - каже, - говорив, і Яценюк згоден, і Кличко, але
Тягнибок вважає, що це їхня опора, плацдарм». Люди добрі! Кого ми
дуримо і що робимо? Або зайшли
в Український дім, там тільки-но
закінчився ремонт. Все знищили. Це варварство, мародерство, а
не патріотизм, і цьому слід давати
правильну оцінку. А це ж бачать не
лише тут, а й за кордоном, на сході
й на заході, їх це теж турбує.
Ще один приклад. Всі – наяву і
через екран TV – пересвідчилися
в награбованих статках в маєтках
Януковича і Пшонки. Крикливе
міщанство, помпезність, – це один
бік справи, що характеризує примітивізм тих, хто вважав можливим
жити серед такої мішури (передачі про нинішніх владців свідчать,
що і вони з тієї ж обойми). Але ж
все те багатство – плід людської
праці, отже, суспільне надбання.
Чому ж воно нищиться? Де ж наша
хвалена гідність? І стосується це
не лише «золотого батона». Опустімось на землю в будь-якому селі.
На колишніх фермах навіть плити
з доріг розтягли. Або в недобудованій школі (95% готовності) зрізані
батареї, труби, забрана металічна
огорожа. Питаю місцевих: «Це з
Києва, з парламенту хтось приїхав
красти метал?»
Загалом це характеристика нас,
українців. Не німців, бельгійців
тощо. На Заході часто можна зустріти будинки середньовіччя, в
яких живуть теперішні люди. А де
ми подібне побачимо в Україні?
Кожна політична деформація супроводжується нищенням, грабунком, руйнуванням… В тому демонстрація однієї ментальної, схоже,
риси – заздрісності. Соромно це
визнавати, але спробуйте тому заперечити.
Це низькі інстинкти.
А з націоналізму, повертаюсь до

Вашого запитання, хочемо ми чи
не хочемо, виростає фашизм. Чому
ми, прагнучи в Європу, не беремо
за приклад німців, котрі соромляться того, що вони виростили це
жахіття на своїй території? Чому
сьогодні у нас культивується те, що
загрожує загальною бідою? Чому
влада не втручається в ці речі? Тим
більше, що влада за означенням
мала би рішуче боротися з подібними проявами, враховуючи, між
іншим, і особливість складу нашої
влади.
– Штати, Євросоюз на сьогодні
- наші союзники чи приховані
вороги? І що у нас сьогодні
відбувається з Польщею і
Угорщиною?

Не будемо самі собі ворогами, то
й інші стануть нам союзниками.
Польща, Угорщина, Румунія, Росія — найперше наші сусіди, вони
реагують на ті речі, які є тут, в Україні. Інакше не буває. Всьому є свій
час. Дискусії про мови, про історію,
перейменування…, вони щось вирішують для людей, створюють робочі місця, витягують їх зі злиднів, перешкоджають злодійству? І – в час
війни? Вже більше 10 тисяч людей
поклали свої голови. Це найважливіше, тим слід займатися. Розуміючи наслідки різних «ініціатив»,
звертався до голови міста Кличка,
до президента Порошенка. Реакція
нульова. Гортаю книжку-альбом
партизанської слави. Там півтори
тисячі сторінок. На кожній – фотографії конкретних людей, що боролися поти фашистів, більшість їх
загинуло. Знав багатьох з тих героїв. Мій колишній колега по роботі
на виробництві Петро Бондаренко
написав кілька книжок-спогадів, в
них фотографії, розмови, свідчення
наших земляків, тих, хто партизанив у центрі України. Вкотре запитую себе: вони проти кого і за що
боролися? Чому про них не згадується? Вони тепер окупанти? Вони
боролися тоді, коли ОУН-УПА ще
не заявила навіть про боротьбу з
фашистами. Те сталося в 1943 році,
коли в Сталінграді вже зламали
хребет ворогу. Кажу це не в докір
УПА. Там, поза всяким сумнівом,
були і патріоти та герої. Треба це
знати, але ж не робити інших ворогами, не розколювать нинішнє суспільство. Я провів багато зустрічей
в Рівненській, Львівській областях,
на Волині. Сьогодні дискутуються
причини Волинської трагедії 1943
року, де десятки тисяч людей полягло: і українців, і поляків, і євреїв.
Кожен по-своєму може відстоювати
свою правду, але вона не повинна
знову відроджувати ворожнечу. Хто
не розуміє того, не повинен бути
при владі, бо він – провокатор. А
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Для України є перспективні економічні проекти, які треба і можна реалізувати
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якщо при владі і діє так, то він –
ще й виконавець чужої злої волі.
– Які взаємини чекають нас
в перспективі з ЄС, США і
Росією?

Позаблоковий статус дає змогу з нової сторінки розпочати ці
взаємини. І тоді домінуватиме
над усим економічний інтерес.
Він, щоправда, і сьогодні визначальний, але ми лише підігруємо
чужому інтересу. Влада підписала Угоду з ЄС, яка дискримінує
Україну, хоч я пропонував ще 6
років тому: угоду з ЄС, політичну її частину треба підписувати
обов'язково, навіть в односторонньому порядку, тому що там
йдеться про систему влади, про
недопущення корупції і т.д. Це
ми самі повинні робити. Не на
німців же сподіватися, чи поляків або когось іншого. Підписали
Угоду і хвалимось — ось, ми вже
добилися! Чого добилися? Безвізу? Так хто хотів їздити, той і раніше їздив. А ті, хто не міг поїхати, тепер поїхали, тому що там є
надія рятуватися від злиднів. Для
держави здобуток невеликий.
Сьогодні зароджується стратегічного значення процес повернення до золотого еквіваленту
грошових одиниць. Очікуються
колосальні переміни в економіках, в фінансових і соціальних
системах багатьох держав, і найперше, в США, бо долар, визнана
світова валюта, нічим не забезпечений (хіба-що нашими та інших злиднями). Як реагуватиме
на нові виклики тамтешня влада, «світовий уряд» в особі федеральної резервної системи, один
з його інструментів – МВФ? Це
не стороннє для нас питання, бо
наша влада – їхні маріонетки.
Десь у тому огромі світових фінансових проблем враховується і
вартість української землі. Наше
«благородне» керівництво весь
час шукає спосіб (знаючи, що це

КОЖЕН ПО-СВОЄМУ МОЖЕ ВІДСТОЮВАТИ
СВОЮ ПРАВДУ, АЛЕ ВОНА НЕ ПОВИННА
ВІДРОДЖУВАТИ ВОРОЖНЕЧУ. ХТО НЕ РОЗУМІЄ
ТОГО, НЕ ПОВИНЕН БУТИ ПРИ ВЛАДІ, БО ВІН –
ПРОВОКАТОР. А ЯКЩО ПРИ ВЛАДІ І ДІЄ ТАК, ТО
ВІН – ЩЕ Й ВИКОНАВЕЦЬ ЧУЖОЇ ЗЛОЇ ВОЛІ.
не сприймається суспільством),
яким чином виконати завдання
поставлене з-за океану – перетворити землю в товар. Очевидність такої небезпеки використовується в боротьбі за владу.
З’являються нові «захисники»
української землі. Для прикладу
– Ю.Т. Хоч і є заява, підписана
нею і В.Кириленком в 2007 році,
де вона зобов’язується першим
ділом ухвалити закон про перетворення землі в товар. Тепер багато хто «прозріває». До виборів.
Однак, це інша тема.
Отже, на основі економіки будуватимуться нові торгово-економічні взаємини. Нам треба використати нові обставини, щоб
відновити, точніше: створити
економіку країни. Ми не можемо розвивати і далі тільки сировинні галузі, те, що витребуване
за кордоном. Там потрібна наша
продукція з малою доданою вартістю, а це означає, що вона не
передбачає робочих місць у нас.
Це, як правило, хімія, зерно, ліс,
що загрожує знищенням, зокрема, нашої природи. В той же час
ми вже імпортуємо всю техніку,
всі споживчі товари, молоко,
м'ясо, навіть житню муку. Коли
послухаєш деяких представників Міністерства сільського господарства, котрі переживають,
що селянину заважає стати господарем неможливість продати
свою землю, дивуєшся. Складається враження, що це говорять
люди, які корову бачили тільки
у вигляді муляжу на Печерську,

біля офісу партії «5.10».
В цілому, дбаючи про економічну інтеграцію, варто не забувати, що сильний суб’єкт взаємин зацікавлений у меншій
ефективності економіки слабкого суб’єкта, бо це дає додаткові
переваги (вигоду) сильнішому.
Для України ж є перспективні
економічні проекти, які треба і
можна реалізувати. При одній
умові – потрібна влада, що займатиметься державою, народом, а не власним бізнесом. Часто – злодійським.
– Нещодавно Порошенко у
Фейсбуці написав, що він
пишається, що сьогодні у
нас вугілля з США, зброя.
Нещодавно підписали угоду
про постачання локомотивів.
Чому у нас Захід сприймається
як панацея, а як же взаємини зі
Сходом? Адже не тільки Росія
є, є й Китай, Корея, Японія.
Чому ми не дивимось на Схід?

Президент дивиться туди, де
його наставники і де його власний інтерес — офшори. А їх
контролює федеральна резервна
система США. В тому і причина. Трамп, готуючись до президентства, сказав, що такі міста,
як Детройт, будуть жити, виробництво відновиться і в інших
містах. Хто тому допоможе? Ми
допоможемо. Купуємо вугілля,
твели для АЕС. Переплатимо,
але ж допоможемо в їхній скруті.
Від газу російського відмовилися (Ура! – «здобуток»). Щоправ-
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да, це лише імітація, схоже – заміщення товару в документах.
Дорожче, але… втерли носа сусіду. Та й вигідно, – свій же газ
не будеш відпускати дешевше,
у кілька разів зросли тарифи і
на нього. Для людей – біда, але
при чому тут люди? Зросли доходи рідних капіталістів. А вони
– теж влада або власники політичних груп. Отакі реформи.
Забуто уже, що Яценюк та інші
байки розповідали на Майдані
про дешевий для людей український газ. Владою забуто. Люди
ж щось пам’ятають. Пам’ятають,
як на «Луганськтепловозі» було
37 тисяч працюючих. (З Валентиною Семенюк ми їздили туди,
коли на заводі виникали певні
проблеми.) Сьогодні — близько
сотні сторожів. У нас суднобудування було виняткове, сучасне.
Кожен рік лише у Києві на заводі “Ленінська кузня” робили 17
суден (в тому числі військових) з
боковим спуском на воду – унікальне для Європи рішення. 11,5
тис. працюючих. «Ефективний
господар» з’явився (не пам’ятаю
його прізвища). Сьогодні сторожі і там. Таких прикладів десятки лише в Києві. В Україні
– більше 50 тис. Тепер знову чуємо ґвалт: у нас є ще неприватизовані підприємства, треба, щоб
з'явився ефективний господар!
Може хоч риторику зміните? У
нас рівень роздержавлення вищий, ніж у Франції, Німеччині.
Знову повторюється засвоєна
схема: щоб привести «ефективного господаря», попередньо
блокується виробництво, фонди
доводяться до мізерної вартості,
даремно передаються в потрібні руки (ясно, «не скудеет рука
дающего»). Або так, як сталося
з обленерго. Народ створив унікальну систему, прийшли нові
власники, «ефективно» підняли тарифи, а що з мережами, в
якому стані знаходиться трансформаторне господарство і все
інше, – це власникам не цікаво.
Це роздержавлення? Ні, це крадіжка під супроводом влади, бо
вона «в долі».
– За останні чотири роки увага до
парламенту дещо знизилася,
натомість сфокусувалися всі
на президенті. Чому так? А як
тоді бути з нормою Конституції
відносно того, що у нас
парламентсько-президентська
республіка, а не навпаки.

Так сталося, бо фактично відбулася антиконституційна узурпація влади. Чому, наприклад,
Антикорупційний суд, його
склад і закон не приймаються? Тому, що хочеться,аби він
був підконтрольний, щоб йому
пальцем показували, кого треба
посадити, кого зробити слухняним. Так само інші структури, які за Конституцією мають
бути незалежними втілювачами
функцій єдиної влади, а влада
повинна належати тільки народу. Треба робити реформу системи влади. Хіба не видно, що
парламент нелегітимний, без
коаліції. Отже й уряд нелегітимний. Давно стало очевидним,
– інститут президента вичерпав
себе в Україні. Він зробив тільки
єдину “корисну” справу — довів
Україну до катастрофи. Гасло,
яке я проголосив ще у 1997 році
— «Збудуємо Європу в Україні»,
актуальне і тепер. Розпочинати
слід із системи влади, вона має
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бути європейською. Якщо з президентом, то таким, як у Австрії,
Німеччині, Швейцарії… Хіба не
там Європа, якої «прагне» наша
влада? Зробимо зміну за формулою справжньої демократії
«Народ→Конституці я→Влада»,
тоді побачимо, що люди відчувають свою відповідальність за
рівень життя власний, території, громади, держави. Зміниться
життя людей і стан держави. А
сьогодні між державою і народом прірва. По краях цієї прірви
з одного боку палаци, вілли і все
інше, а з іншого – злидні і безнадія у людей. Це не може викликати гордість і почуття гідності.
А через цю прірву чуємо крики:
«Слава Україні!”.
Нинішній Україні слава?
– У наших читачів може
скластися враження про
занадто песимістичне тло
змальованої Вами картини. Як
зробити його привабливим?

Напевне, Ви праві. Але така
дійсність. Сам я прагматик,
оптиміст, проте не раз помічав,
що настрій (ні з того, ні з сього)
стає важким, бо над усіма буденними обставинами відчуваєш
гніт неправди щодо людей, сповзання країни до небуття. Цього не можна допустити, Україна
має шанс стати кращою державою для власного народу, не гіршою, ніж, скажімо, скандинавські країни. Цей шанс не можна
втратити, бо іншого доведеться
чекати ще не одну сотню років.
Ключ до позитивних перемін,
– система влади. Суть її не раз
викладена в моїх публікаціях,
документах партії, яку очолюю
– «За правду і справедливість»,
партії з соціалістичною ідеологією. Зрозуміло, що найкоротший
шлях до необхідної суспільству
мети – референдум з приводу
змін до Конституції, де буде передбачений баланс гілок влади,
забезпечене реальне народовладдя, ліквідована адміністративна
вертикаль, на найвищий рівень
поставлене
самоврядування,
розмежованими стануть бізнес
і влада, а корупція та інші види
криміналу будуть витіснятися з
суспільного життя владою народу, контролем народу над усіма
процесами за згаданою тількино формулою демократії. Коли
людина відчуватиме, що від неї,
а не від чергового злодійкуватого царя, залежить її власний добробут, успіх сім'ї, лад в громаді
і державі, тоді вона стане відповідальним громадянином, українцем (незалежно від етнічного
походження), а не хохлом. Тоді
повертатимуться на Батьківщину нинішні емігранти, бо вдома
вони зможуть себе реалізувати
як л ю д и.
Провести референдум за ініціативою народу в нинішній ситуації важко, пояснювати не буду.
Але вибори все-одно будуть і, готуючись до них, треба об’єднати
можливості позапарламентських
партій і громадських організацій
(вони не зв’язані нинішнім владним «общаком»), згуртувати всіх
небайдужих. Є різні для того засоби, спільний виборчий список
в тому числі (можемо надати таку
можливість під брендом нашої
партії). Важливо об’єднати тих,
хто розуміє загрозу катастрофи,
вміє працювати, здатен служити
народу.
Такі люди є.
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6 КОЛЕЙДОСКОП
СЕКРЕТ ГРОЙСМАНА,
“За правду і справедливість”

За оцінками демографів, одночасно в Україні мешкає не більше 30 млн громадян

АБО ПОГАНИЙ ПРИКЛАД ЗАРАЗЛИВИЙ
Усі ми пам'ятаємо
"патріотичну" акцію
під назвою "Прикрути",
ініційовану президентом
Порошенком і "Нафтогазом"
в розпал чергової війни з
російським Газпромом.
Правда, "прикрутити"
батареї опалювання в
міських багатоповерхівках
не представилося можливим
(в силу чисто технічних
причин), тому "прикрутили"
за рахунок закриття дитячих
садків, шкіл, внз, а також
ряду бюджетних установ.

Схоже, що на цій же ниві вирішив прославитися і прем'єрміністр Володимир Гройсман :
днями він теж пообіцяв "прикрутити" газ українцям ще на 5
млрд кубометрів.
За його словами, за останні три роки споживання газу

в Україні скоротилося на 6 мільярдів кубометрів : з 24 млрд
кубометрів в 2014 році - до 18

З боку видніше?
Більшість учасників Брюссельського
форуму, організованого Германським
фондом Маршалла, дійшли висновку:
Україна безнадійно корумпована.
Як повідомили ЗМІ, у рамках сесії,
присвяченої стосункам Заходу з
Україною і Грузією, було проведено
електронне опитування, де треба
було вибрати одну з трьох відповідей:
1 - безнадійно корумпована,
2 - терпимо корумпована,
3 - незаслужено звинувачена в
корупції.
Згідно з результатами опитування, які були
коротко показані на екрані в ході сесії, 47,2%
учасників форуму відповіли, що Україна корумпована безнадійно. За "терпиму корупцію"
виступили 25%, а інші 27,8% визнали, що корупції в нашій країні немає, і усі звинувачення на адресу Києва неправдиві. Можливо,
позначилося те, що прямо в ході опитування
про корупцію в Україні президент Грузії Георгій Маргвелашвілі виголосив тривалу промову
про небезпеку російської пропаганди, що заплямовує образи Києва і Тбілісі.
В силу непояснених технічних причин, результати опитування швидко пропали з екрану
і не були озвучені вголос модератором сесії.
Проте вони зафіксовані у відеоматеріалах за
підсумками форуму.
Втім, для української делегації це був не
єдиний неприємний конфуз. Так, модератор
сесії, глава дипломатичної редакції газети
"Нью-Йорк таймс" Стівен Ірланджер раптом
заявив, що президент України Петро Порошенко є президентом тільки на 30%, а на 70%
- він олігарх.
"На мою думку, президент - на 30% президент, і на 70% олігарх", - заявив він у рамках обговорення проблеми корупції в Україні.
Його негайно перервала учасниця дискусії
віце-прем'єр України Іванна Клімпуш-Цинцадзе. "Президент якої країни"? - уточнила вона.
"України", - послідувала відповідь. "Україна не
корумпована", - заявила на це Клімпуш-Цинцадзе. І навіть не почервоніла.
У сесії брали участь спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер, президент Грузії Георгій Маргвелашвілі,
віце-прем'єр України Іванна Клімпуш-Цинцадзе, і інші офіційні особи.

млрд в 2017 році. Такі блискучі результати, на думку Гройсмана, стали можливі завдяки

мудрій політиці уряду по впровадженню енергозберігаючих
технологій, а також розвитку
поновлюваної енергетики. Щоб
не бути голослівним, прем'єрміністр навів приклад: якщо в
2015 році в Україні було всього
21 домогосподарство з сонячними електроустановками, то до
кінця 2017 їх стало аж 3010.
І хоча в масштабах усієї України це буквально "крапля в морі"
(одне селище міського типу),
Гройсман повний оптимізму він пообіцяв до 2022 року понизити споживання газу в Україні
до рекордних 13 млрд кубів - про
що він і написав у своєму Twitter.
Правда, українці не розділяють оптимізму глави уряду. У
коментарях вони пишуть, що
такий результат досягнутий в
першу чергу через катастрофічне падіння промислового виробництва, а також скорочення
населення.

РЕФОРМА ОСВІТИ У ДІЇ
Дебілізація підростаючого
покоління вступає у свою
вирішальну стадію. Як нещодавно
повідомило Міністерство освіти
України, в новому навчальному
році в деяких українських школах
вже не буде фізики, біології і хімії
- ці предмети замінить так званий
інтегрований курс "Природничі
науки".
У рамках курсу нібито вивчатимуться усі предмети природно-навчального циклу: хімія, фізика,
біологія, астрономія, екологія і географія. А якщо врахувати, що загальний об'єм викладання складе аж три
години (!) на тиждень, то страшно
навіть представити, наскільки примітивними будуть ці знання, і скільки учителів в результаті такого нововведення стануть зайвими!
Викладати "Природничі науки"
будуть ті, хто раніше учив одному з
вищезгаданих предметів, і що дивує
- без додаткової перепідготовки. Тобто, фізиці може навчати біолог або колишній учитель географії.
В майбутньому ж відмовитися
від вивчення природничо-научних
предметів планують в усіх школах,
окрім спеціалізованих. У Міносвіти
вважають, що поглиблені знання цих
дисциплін середньостатистичному

школяру ні до чого, а загальний предмет "Природничі науки" дозволить
школярам "сформувати базове уявлення про загальну картину світу".
Чиновники від освіти пояснюють такі реформи занадто великим
навантаженням на школярів – ось
його і хочуть різко знизити за рахунок предметів, які раніше вважалися
обов'язковими. Окрім вищезгаданих
наук, об'єднати передбачається також алгебру і геометрію (у один предмет "Математика"), а зарубіжну і
українську літературу - в загальний
курс "Література". У останньому випадку розглядається і такий варіант:
додати до двох літератур ще вивчен-

НА 100 МЕШКАНЦІВ
Український телеканал
"24" привів цікаву
статистику: автори для
наочності показали, як
би виглядало українське
суспільство, якби в
країні жили тільки 100
мешканців.
На 46 чоловіків припало б 54 жінки. Це в першу
чергу пояснюється надзвичайно високою смерт-

ністю українських чоловіків працездатного віку - за
цим показником Україна
займає "почесне" 1-е місце
в Європі, і одне з лідируючих - у світі. При цьому переважна більшість
(приблизно три чверті) з
100 українців мали б вищу
освіту, але це зовсім не
гарантувало б їм гідного
життя.
Так, 43 українці із ста вимушені економити на всьо-

"Це не "енергоефективність",
а спад промислового виробництва, яке менше споживає
газу плюс перехід на вугілля та
мазут, що погано для екології",
"А ти вбий залишки промисловості, дивися і до 10 дотягнеш.
А якщо "реформами" видавити
з країни ще мільйона 4 народу,
то і до 6 не далеко", - пишуть
"несвідомі" громадяни.
На жаль, вони недалекі від
істини. Тільки у 2014 р. (це за
явно заниженими офіційними даними) промислове виробництво в Україні впало на
10,7%, в 2015-му - ще на 13,4%,
а потім практично топталося
на місці. А ВВП України в 2017
році (у доларовому еквіваленті) склав менше 50% від ВВП
2013 року.
На декілька мільйонів людей
скоротилася і кількість побутових споживачів газу : якщо
ще кілька років тому кількість
трудових мігрантів оцінювалася в 3-5 млн , то зараз називаються цифри в 8-10 мільйонів,
залежно від сезону. В цілому,
за оцінками демографів, одночасно в Україні мешкає не більше 30 млн громадян. Судячи з
усього, в цьому і полягає "секрет" Гройсмана.

ня української мови, і створити єдиний предмет "Словесність". На думку
реформаторів, це дасть можливість
школярам не витрачати зайвий час
на те, що не знадобляться в майбутньому.
Правда, багато експертів дотримуються зворотної думки, і відкрито
називають цю "реформу" деградацією української освіти - щоб діти простих українців вже взагалі не мали
жодних шансів "вибитися в люди",
тоді як діти "еліти" вчитимуться або
в українських приватних школах, або
за кордоном. А єдиний ефект, який
ми отримаємо в результаті подібного
"реформування", - це "робочі руки" і
обслуговуючий персонал, який буде
виставлений від імені України на
ринках Європи, замість того, щоб
бути інтелектуальною елітою, здатною конкурувати з молоддю інших
країн.
"Чим заповнювати 12 років освіти?
- ставить питання відомий журналіст
і громадський діяч Олександр Карпець. - Учбовий матеріал, що викладається у школі, усе більш урізується
і скорочується до рівня розумової відсталості, що переходить в ідіотизм.
Робиться це, як повелося, під "патріотичне" базікання. Ось тільки чим з
Путіним воювати будемо: авіацією
і ракетним озброєнням, для створення і експлуатації яких потрібні
природно-математичні та технічні
знання, або патріотичними "козацькими шаблями"?!

му, окрім їжі, а 5 не можуть
собі забезпечити навіть достатнього харчування.
Приблизно 90 з 100 жителів України, на думку
телеканалу, вважають себе
українцями, 6 ототожнюють себе з росіянами, а 4
відносяться до іншої національності. У містах живуть 69 українців з 100, а 31
- в селах.
До християн себе відносять 85 мешканців з 100,
близько 13 - не відносять
себе ні до однієї конфесії.
В Україні на сотню жите-

лів доводиться тільки один
мусульманин.
Якщо
застосовувати
критерії ООН, то 60 українців із ста живуть за межею бідності. При цьому
на сотню жителів країни
доводиться 9 безробітних і
12 "заробітчан" - тих, хто не
знайшов гідної роботи вдома і працює за кордоном.
Лише 16 із ста громадян
України володіють автомобілями, 6 сімей із ста
можуть регулярно робити
заощадження, і чверть з сотні українців палить.
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ДОМАШНІЙ КЛУБ

Чтобы обеспечить рассаде хороший старт, нужно вдумчиво подготовиться к посеву
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

НА ЗАМЕТКУ

Домашний шашлык
Ингредиенты: 1 кг куриного мяса
(говядина и свинина также подойдут), 2
луковицы, 4 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л.
кориандра, 1 лимон, 1 ст. л. столового
уксуса, 1 ч. л. ароматных специй на твое
усмотрение.
Приготовления: Подготовь продукты.
Мясо вымой, промокни бумажным полотенцем, приготовь смесь специй. В глубокую миску налей соевый соус и уксус,
всыпь туда же специи. Нарежь лук полукольцами и перемешай с соусом. Добавь
мясо и оставь мариноваться на несколько
часов (в идеале — оставь на ночь). Отдели мясо от лука, выложи на сковороду,
влей 1/4 ст. воды и туши около 10 минут.
За это время вода должна выкипеть, а
на дне останется только куриный жир.
Продолжай обжаривать в нём мясо еще
несколько минут. К почти готовому мясу
добавь лук и нарезанный лимон, влей
маринад и продолжай готовить до появления золотистого цвета. Пришло время
сделать натуральный дым. 1–2 кусочка
древесного угля (продается в магазинах)
накали на огне до полного разжигания.
Чтобы ускорить процесс, капни спирт
или водку на уголь. Сними сковороду с
огня, раздвинь мясо по краям сковороды.
Раскаленный докрасна уголь помести в
центре, опустив прямо в жир. Сразу же
накрой крышкой. Через минут 5–10. сними крышку и извлеки из сковороды уголь.
Этот аромат сложно передать словами!
Шашлык готов!

Паштет из гречки и
куриной печени
Ингредиенты: крупа гречневая 1/2
ст., печень куриная 300 г, лук 1 шт., лук
зеленый 1 веточка, масло оливковое для
жарки, масло сливочное, соль, перец –
все по вкусу, бульон 1/2 ст.
Приготовления: Отварить в воде печень (10-15 минут). Отварить гречку. Лук
нарезать и пожарить на оливковом масле. Гречку, печень и лук пропустить через
мясорубку 2 раза или измельчить блендером. Сливочное масло растопить и добавить к паштету, посолить, поперчить, добавить бульон и все хорошо перемешать.
Сформировать с помощью пищевой
пленки колбаску и убрать в холодильник.
Нарезать паштет на кусочки. Зеленый лук
нарезать и украсить блюдо. Подавать со
свежим хлебом. Приятного аппетита!

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ РАССАДЕ ХОРОШИЙ СТАРТ?
Чтобы обеспечить рассаде
хороший старт, нужно
вдумчиво подготовиться
к посеву: рационально
распределить имеющиеся
площади, понять ситуацию
с температурой на них и
наладить освещение.

КОГДА СЕЯТЬ

Специалисты давным-давно установили оптимальные
сроки для посева семян на
рассаду. Вы всегда сможете
посчитать их сами, если знаете предполагаемую дату посадки в теплицу или в грунт,
идеальный возраст рассады
и средний срок прорастания
семян данной культуры. В
средней полосе баклажан,
перец и томат (именно в такой последовательности) для
плёночной теплицы сеют в
среднем с 1 по 15 марта, помидоры для посадки на грядку – с 1 по 15 апреля. Но если
в вашей квартире прохладно
или отсутствует подсветка,
то рассада будет развиваться медленнее, и в этом случае семена сеют на неделю
раньше. В жарких комнатах
и при наличии дополнительного освещения всё наоборот
– посев лучше сдвинуть на
7–10 дней позже.

ТРИ ГЛАВНЫХ ФАКТОРА

Для получения качественной рассады необходимы три
фактора: 1-й – яркий свет,

2-й – температура, которая
благоприятствует росту днём
(20–25 °C) и отдыху ночью
(16–18 °C), 3-й – растения
должны регулярно питаться
и пить воду, а также обеспечиваться воздухом (для притока необходимого им углекислого газа). Очень важно,
что эти факторы равнозначны и не могут заменять друг
друга. Дополнительные полив или подкормка не утешат растение, которому не
хватает света, и наоборот.
Жизненные условия должны быть сбалансированы:
если уровень и продолжительность освещения ниже
необходимого, то температуру нужно снизить до 18 °C и
умерить полив.

ТРЕБУЕТСЯ СВОБОДА

Каждому растению сразу
после появления проростка
нужен кусочек личного пространства, а по мере развития потребность в нём возрастает. Загущение ведёт к
вытягиванию сеянцев – при
взаимном затенении между
ними начинается конкуренция за место под солнцем.
Особо тяжёлые последствия
излишней плотности посева
бывают при плохой освещённости и высокой температуре
– всходы становятся тонкими, как нитки, и полегают.
Стресс, вызванный нехваткой света, влаги и питания,
со временем возникает и при
нормальной густоте посева,
поэтому важно рассаживать
подросшие сеянцы в нужный момент.

ТЕМПЕРАТУРА

В разные периоды жизни рассаде требуется разная
температура в диапазоне от
плюс 10–12 до 26 °C. Перед
посевом потренируйтесь подогревать или охлаждать подоконник в нужной степени.

Для этого могут понадобиться подложки из пенопласта
или подобного материала и
импровизированные ширмы, которыми можно отсечь
тёплый воздух или прикрыть
сквозняк, тянущий из форточки.

СОВЕТ

Хотя нам с вами может
казаться, что на южном подоконнике или на застеклённой веранде очень даже
светло, это впечатление обманчиво. В марте и в апреле
рассаде нужно хорошее освещение на протяжении 14
часов в сутки. Особенно оно
важно в первые две недели
после всходов: без него мы
рискуем получить некондиционные былинки вместо
крепких кустиков. При этом
лампы накаливания старого
образца для рассады не подходят, потому что они плохо
светят, очень сильно греют,
а их использование бьёт по
кошельку. Используют люминесцентные лампы мощностью 100–150 Вт на каждый 1 м² или светодиодные
светильники
мощностью
70–80 Вт/м². Рекомендуется
сочетать лампы тёплого и холодного света.
В пасмурную погоду досвечивать надо весь день, в
солнечные дни можно делать
перерыв на 3–4 часа в середине дня. Нельзя забывать
и о температурном режиме,
который мы должны корректировать в соответствии с условиями освещённости.
И ещё момент, о котором
надо помнить, – это густота стояния растений: она
должна позволять свету попадать на стебель. Как только листья смыкаются, препятствуя ему, начинается
вытягивание растений, даже
если верхушкам достаточно
светло.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЛАВРОВОЕ
МАСЛО

Спустя две недели, процеди
настой через марлю или ситечко
и перелей его в другую емкость.
Храни ароматную жидкость в холодном месте.

Лавровый лист является
хорошо известной и
популярной специей, и
занимает особое место
на нашей кухне. Однако
мало кто знает, что, кроме
приготовления пищи, листья
этого средиземноморского
вечнозеленого дерева
используются для многих
лекарственных целей.
ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
ЛАВРОВОГО МАСЛА

▶ успокаивает нервную систему
▶ повышает и стимулирует процесс потоотделения
▶ укрепляет иммунную систему
▶ повышает умственную деятельность

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА
ЛАВРОВОГО МАСЛА

▶ способствует лечению варикозного расширения вен и болезненных суставов

ИНГРЕДИЕНТЫ

▶ 30 гр лавровых листьев
▶ 250 мл оливкового масла (можно использовать подсолнечное)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Возьми небольшую емкость с
крышкой. Измельчи лавровые
листья и залей их маслом.
Помести банку с листьями и
маслом в темное прохладное место. Оставь ее там на 14 дней, время от времени взбалтывай смесь.

▶ ароматизация помещения: 4-5
капель
▶ ванна: 3-4 капли на ложку соли
▶ полоскание: 1 каплю разведи в
200 мл теплой воды
▶ ингаляция: 1-3 капли на 500 мл
воды
▶ дополнение косметических
средств (кремы, лосьоны, мази
— на натуральной основе): 2
капли с 1 ч. л. основы
▶ массаж: 4-6 капли с 20 мл базового масла
Соблюдай дозировку применения масла! Передозировка масла
лавра может привести к головным болям, покраснению и зуду
кожи.
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УЛЫБНИСЬ
И ПОДУМАЙ
Сто раз помоги –
забудут. Один раз
откажи - запомнят!
Волшебная штука
брак! Есть в нем нечто магическое! Женятся зайки с котиками, а разводятся
коровы с козлами...
Поймал как-то раз,
нечаянно,
старик
Хоттабыч золотую
рыбку.
Смотрят они друг
на друга и молчат
– ситуация-то патовая...
Сын спрашивает у
отца:
– А как змея разговаривает?
Отец, глядя на тещу:
– Ну, что же вы молчите? Внук интересуется!
– Мама, а почему
папа лысый?
– А он у нас очень
умный!
– А почему у тебя так
много волос?
– Заткнись и ешь...
Мать ругает ребенка:
– Ты настоящий поросенок, весь замарался! Ты знаешь,
кто такой поросенок?
– Да, мама, поросенок – это сын свиньи!
Сегодня
перемеряла весь свой весенне-летний гардеробчик...
Блин,
налезли
только
бусы... да и то на
руку!
Украинцы – самый
трудолюбивый народ в мире! Только
мы придумали
дачу для того, чтобы
после тяжелой рабочей недели отдыхать
с лопатой и граблями на грядках.
Политики и подгузники похожи тем, что
и тех и других надо
регулярно менять.
Причем по одинаковой причине!
Мы научились летать в небе, как
птицы. Мы научились плавать в океане, как рыбы. Теперь
осталось научиться
жить на земле, как
люди.
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“За правду і справедливість”

Артефакты решительно ломают привычные взгляды
и стереотипы общепризнанной истории древности.

Х-ФАЙЛИ

Щоб подивитися ролики
Олександра МОРОЗА на YouTube

“НЕПОНЯТНЫЕ” НАХОДКИ
ИЛИ ЗАГАДКИ ДРЕВНИХ АРТЕФАКТОВ

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

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

11,77 грн.

+послуги пошти

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

Источник: http://www.adme.ru/

Пока большинство артефактов ученые объясняют тем, что
древние люди общались с представителями внеземных
цивилизаций, либо тем, что в далекие времена на
нашей планете существовала высокоразвитая, но уже
земная цивилизация. Многие артефакты не признаются
исследователями и переводятся ими в статус подделок,
которые даже не нужно изучать. Но время показало,
что многие теории зарождения человечества и основы
развития цивилизации вынужденно подвергаются
новому осмыслению и пересмотру. И именно артефакты
древности превысили критическую информационную
массу, которая послужила причиной пересмотра всей
истории человечества.
В далеком 1889 году на территории американского штата
Айдахо работники, бурившие
скважину, на глубине 320 футов нашли каменную куклу,
изображавшую человека. Интересно, что находка находилась в тех почвенных пластах,
которые относятся к времени,
когда на американском континенте не было людей. И как
обычно, относительно этой
куклы от ученых сегодня можно слышать только одно: «Такое невозможно».
Не менее удивительный
астрономический
древний
объект находится в пустыне
Сахара. Представляет он каменную систему (очень похожую на календарь), находящуюся на поверхности давно
высохшего озера. Время создания этого каменного календаря – около 6 тысяч лет назад.
Не исключено, что оставшаяся
система, только часть астрономического объекта. Известно, что пустыня Сахара ранее
была достаточно влажным
местом, там выпадало 500 мм
осадков в год. В то время на
месте пустыни была саванна,
в которой обитали множество
животных и птиц, а растения
покрывали все пространство.
Осадки с каждым годом увеличивались, озера наполнялись
водой. Именно достаточное
количество пресной воды и
привлекло в эти места древних
людей. Археологи доказали,
что человеческие поселения
существовали здесь с восьмого
тысячелетия до нашей эры.
Еще один из удивительнейших артефактов, которому до
сих пор нет объяснения – рисунок ракеты на каменной поверхности пещеры, расположенной в современной Японии.
Сегодня с трудом верится, что
эскиз, который практически
полностью соответствует представлению об этом объекте в 20
веке, был выполнен около 5 тысяч лет назад.
В 30-х годах XX века на археологических раскопках под
Багдадом был обнаружен загадочный артефакт, получивший название «Багдадская батарейка». Он имел следующий
вид: 13-сантиметровый сосуд,

через горлышко которого был
проведен железный прут со
следами коррозии. Внутри
сосуда находился медный цилиндр, а внутри цилиндра —
железный стержень.
Исходя из строения находки
ученые предположили, что это
древняя батарейка, которая
могла создать электрический
ток напряжением в 1 вольт. По
одной из версий, подобная батарейка могла использоваться
в процессе гальванизации золота, также открытым остается вопрос, почему технология
изготовления таких батареек
была утеряна и в других регионах ничего подобного обнаружено не было.
Золотые фигурки, найденные в Южной Америке, внешне напоминают летательные
аппараты. Что послужило
прообразом для создания этих
фигурок — неизвестно.
В 1996 году немецкие авиамоделисты Алгунд Энбом и
Петер Белтинг на практике
доказали, что гипотеза о моделях летательных аппаратов
в образе фигурок загадочных
животных имеет право на
жизнь. Они создали точные,
увеличенные в 16 раз копии
так называемого колумбийского золотого самолетика.
Для запуска в воздух модели
были оснащены моторами и
системами радиоуправления.
Две модели не только смогли
подняться в воздух, но и прекрасно выполнили фигуры
высшего пилотажа, а также
отлично планировали даже с
выключенными двигателями.
Гигантские каменные шары
Коста-Рики. Эти загадочные
каменные образования иде-
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ально круглой формы интригуют не только своим видом,
но и своим непонятным происхождением.
Впервые они были обнаружены в 30-х годах XX века
рабочими
при
расчистке
джунглей под банановые плантации. Местные легенды гласили, что внутри загадочных
каменных шаров должно было
быть спрятано золото. Многие
петросферы были расколоты,
часть из них взорвана. Но они
были пусты. Неизвестно, кем и
с какой целью создавались эти
петросферы. Можно предположить, что это были символы
небесных светил либо обозначения границ между землями
разных племен.
Еще один невероятный артефакт — генетическй диск.
На нем изображены вещи и
процессы, которые современный человек может наблюдать
только под микроскопом. На
диске, вероятнее всего, показан процесс зарождения и развития зародыша.
Диск выполнен из прочного
камня под названием лидит.
При своей исключительной
прочности этот камень обладает слоистой структурой, и,
несмотря на наличие данного
древнего артефакта, изготовить что-то подобное ему и
практически, и теоретически
представляется невозможным.
Мексика. Страна с давней
историей и огромным количеством археологических
памятников. Колыбель цивилизации майя. В городе
Теотиуакан в городской стене
были найдены пластины слюды. Сам факт этого удивителен еще тем, что ближайшие

залежи слюды находятся за
тысячи километров от этого города – в Бразилии. Если
учесть, что в современном
технологическом мире слюда
применяется для производства электроэнергии, то остается только предположить,
что древние строители умели
получать энергию из минералов.
Ирландия 1895 год. При проведении горных работ были
найдены окаменелые останки
человекоподобных существ.
Рост этих существ составляет
12 футов (около 4 метров). На
ногах и руках имелось шесть
пальцев. Многие исследователи считают, что эти гиганты
могли являться жителями легендарной Атлантиды.
Кстати, недалеко около Кубы
находится канал Юкатан. Там
найдены под водой загадочные развалины огромных сооружений. Цепь разрушенных
и таинственных строений тянется вдоль побережья. Специалисты предполагают, что эти
развалины и являются частью
пропавшей Атлантиды. К сожалению, только аквалангисты могут любоваться величественными развалинами.
Как мы уже отмечали выше,
многие исторические находки
ставят в тупик ученых. Так, в
Румынии в 1974 году при раскопках рядом с историческим
мастодонтом нашли металлический клин, по форме напоминающий часть топора. Возраст находки составляет около
11 тысяч лет. При исследовании
материала, из которого был изготовлен странный предмет,
выяснилось, что он состоит не
только из алюминиевого сплава, но и содержит около 12 других элементов. Загадка состояла в том, что алюминий был
открыт только в 1808 году!
Много артефактов тысячелетиями скрывают горные
породы, которые никак не
корреспондируются с существующей теорией происхождения и развития человечества. Например, в 1912 году в
американском штате Оклахома при разработках угля из
породы выпала самая обычная железная кружка. Специалисты определили возраст
пласта угля, в который была
«впаяна» кружка – он ставил
300 млн. лет! В том же штате
в угольной шахте в 1928 году
была обнаружена хорошо сохранившаяся стена, сложенная из хорошо обработанных
бетонных блоков. Руководство шахты приняло решение
о сохранении информации о
находке в тайне.
И это только незначительная часть «непонятных» находок. И вполне возможно,
что после изучения найденных артефактов, единственно
правильным решением будет
следующее — нужно будет
признать факт того, что мы
являемся не единственной
разумной жизнью, существовавшей на нашей планете.
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