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Коли ще тільки починалося усе
це безумство з астрономічним
підвищенням тарифів та масовою
роздачею "пряників" у вигляді субсидій,
найбільш далекоглядні експерти
попереджали: усе це дуже погано
закінчиться. Малося на увазі те, що
субсидії з часом під різними приводами
уріжуть і відмінять, а ось тарифи вже
ніхто знижувати не стане. Судячи з
усього, цей час настав.

місяців
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НЕ ДАМО ПРОДАТИ ЗЕМЛЮ!
ПРИБІЧНИКИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ НЕСПОДІВАНО ОТРИМАЛИ ПОТУЖНУ ПІДТРИМКУ
Олександр ПОЛУЯНОВ

Незважаючи на несамовите бажання влади розпродати
останнє надбання українського народу, в країні і до
цього часу продовжує діяти мораторій на продаж земель
сільськогосподарського призначення (його подовжують
щороку вже багато років підряд). Влада просто боїться
соціального вибуху, який негайно настане після
перетворення землі на товар, - особливо при нинішньому
рівні корупції і беззаконня, а також наявність величезної
кількості зброї на руках у населення. Але ось, схоже, в цій
"земельній епопеї" відкривається нова глава.
РІЗКИЙ ПОВОРОТ

Суть в тому, що 22 травня
Європейський суд з прав людини
(ЄСПЛ) оприлюднив рішення
за скаргою двох українських
пенсіонерів - Софії Степанівни
Зеленчук з Івано-франківської
області та Віктора Антоновича Цицюри з Тернопіля. Вони
поскаржилися до цієї високої

інстанції на те, що не можуть
продати свої земельні паї, - і
після вивчення справи суд
зобов'язав Україну відмінити
земельний мораторій. Основа:
нібито такий мораторій порушує
право людини розпоряджатися своєю власністю, гарантоване статтею 1 Протоколу до
Європейської конвенції про за-

хист прав людини, а також статтею 41 Конституції України.
При цьому ЄСПЛ пропонує
замінити земельний мораторій
дієвою моделлю ринку землі на розсуд самої України.
Крім того, ЄСПЛ ухвалив виплатити позивачам по 3 тисячі
євро компенсації за порушення державою їх прав. Правда, в
рішенні окремо відмічено, що у
разі надходження аналогічних
позовів від інших українців, така
компенсація призначатися не
буде.
Але юристи стверджують:
якщо Україна необгрунтовано затягуватиме з прийняттям відповідних законодавчих
змін (про відміну мораторію),
ситуація
при
призначенні
компенсації може кардинально
змінитися (§157).

Справа в тому, що вже в
грудні збігає термін мораторію
(нагадаємо, у черговий раз заборону на продаж землі в Україні
продовжили на початку грудня
2017 року), і парламент знову має
прийняти рішення: продовжувати мораторій, або відміняти. І
якщо Рада знову зробить спробу продовжити дію мораторію,
це означатиме одне: Україна
не лише не виконує рішення
суду, але йде проти його волі.
Тобто, ЄСПЛ фактично змусив
Україну відмінити мораторій до
кінця цього року.
У разі "непокори" відповідь
ЄСПЛ буде простою - з часом він
перейде до практики швидкого і
майже автоматичного присудження грошової компенсації
заявникам з схожими скаргами.
Цим обов'язково скористають-

ся багато селян, які, - з вини
"рідної" влади - нині животіють
в убогості. І додаткові декілька
тисяч євро не завадять жодному
власникові земельного паю.
А ще пару тисяч євро для
юристів - гарний стимул активно шукати таких заявників.
І навіть спільний позов від імені
100-200 жителів одного села не
стане проблемою. Тому цілком
імовірно, що вже дуже скоро велика частина з 7 млн власників
паїв звернеться до Суду.
І тоді вже мова піде про десятки і сотні мільярдів, які
український бюджет повинен
буде виплатити громадянам, замість витрат на оборону, на
зарплати або на пенсії.

Продовження на СТОР.2
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“За правду і справедливість”

Земля повинна використовуватися в інтересах простих українців,
а не для збагачення з жменьку магнатів та породження жебраків

ДЕРЖАВА

НЕ ДАМО ПРОДАТИ ЗЕМЛЮ!
ПРИБІЧНИКИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ НЕСПОДІВАНО
ОТРИМАЛИ ПОТУЖНУ ПІДТРИМКУ

Олександр ПОЛУЯНОВ

Незважаючи на несамовите бажання влади розпродати
останнє надбання українського народу, в країні і до
цього часу продовжує діяти мораторій на продаж земель
сільськогосподарського призначення (його подовжують
щороку вже багато років підряд). Влада просто боїться
соціального вибуху, який негайно настане після
перетворення землі на товар, - особливо при нинішньому
рівні корупції і беззаконня, а також наявність величезної
кількості зброї на руках у населення. Але ось, схоже, в цій
"земельній епопеї" відкривається нова глава.
(Початок на стор. 1)
ЩЕ НЕ ВЕЧІР

В принципі, такий розвиток
подій можна було передбачати.
Судячи з соціологічних опитувань, приблизно 30% власників
земельних паїв (це переважно
городяни, яким паї перейшли у
спадок) хотіли б їх продати - але
мораторій заважає. На цьому
відверто спекулюють прибічники продажу землі : мовляв,
порушуються права і свободи
громадян. Хоча, з іншого боку,
ті ж соціологічні опитування
стабільно показують негативне
відношення переважної більшості українців до можливості купівлі-продажу землі (тим
більше - іноземцями).
В той же час, фахівці стверджують: цю проблему можна
легко розв'язати і без відкриття
ринку - було б бажання.
"Держава сьогодні володіє
тільки 25% сільськогосподарських земель. Це дуже мало,
тому державі слід було б створити Земельний банк і викупляти
ті паї, власники яких не хочуть
ними займатися. Це легший і
прийнятніший варіант, ніж той,
який пропонується зараз, - зняти мораторій на продаж землі", відмітив Василь Цушко, заступ-

ник Голови Соціалістичної партії
Олександра Мороза.
Проте влада, швидше за все,
буде використовувати рішення
ЄСПЛ як козир для відкриття
ринку землі, і "відмазка" при цьому буде залізобетонна: мовляв,
це не ми так вирішили, а шанована міжнародна організація.
Одним з перших "засвітився"
нардеп від фракції БПП Володимир Ар’єв: "Європейський
суд з прав людини утер ніс популістам, які хочуть зберегти
радянську систему власності на
землі сільського господарства і
цим допомогти тіньовикам.
Суд в Страсбурзі прийняв
рішення, що існуючий в Україні мораторій на продаж землі
є порушенням прав громадян,
і закликав українську владу
ухвалити збалансований закон.
Отже, за допомогою ЄСПЛ зроблений дуже важливий крок
до цивілізованого ринку землі,
якого так бояться підтримувані
політиками-популістами
земельні махінатори", - не приховуючи тріумфування написав
він у Фейсбуці.

ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД

В той же час, соціалісти і самі
аграрії приводять масу вагових
аргументів проти продажу землі:

По-перше, в національній
самосвідомості більшості українців земля не є економічною
категорією і товаром. Швидше - святинею, сама думка про
продаж якої вважається блюзнірством.
По-друге, існуючий рівень
корупції та беззаконня в країні
повністю виключає цивілізований ринок землі - її скуплять
олігархи, а також політики,
судді, прокурори і чиновники,
що нажили свої капітали корупційним шляхом. В той же
час у більшості фермерів, які
реально працюють на землі,
грошей на її купівлю немає.
По-третє, в країні йде війна.
"Коли тривають бойові дії, то
про відкриття ринку землі й
мови не може бути. Я вважаю,
що цей злочин проти держави,
проти народу. В умовах війни
питання продажу землі навіть
підніматися не повинно", - відмітив Василь Цушко.
По-четверте, зняття мораторію на продаж землі може привести до занепаду сільськогос-

подарського виробництва. "Не
так давно був в Канівському
районі, де спілкувався з фермером. І він говорить: якщо відкриють ринок землі, я буду ви-

В ТЕМУ

Торгувати хлібом,
а не землею

Про відношення Соціалістичної партії Олександра Мороза
до питань, пов’язаних із землею.

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

мушений її купити, щоб це не
зробив хтось інший. І так фактично "вимию" усі свої обігові
кошти, які міг би витратити на
розвиток виробництва", - роз-

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТВ

Яких пільг позбавили ветеранів
Конституційний суд скасував ряд
медичних, житлово-комунальних
і телекомунікаційних пільг для
ветеранів праці.
Істотно обмежили пільги ветеранам праці
та особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною. Їх позбавили права безкоштовного проїзду в комунальному пасажир-

ському транспорті. Також права безкоштовного санаторно-курортного лікування з
компенсацією вартості проїзду, повідомили
у прес-службі КСУ.
Крім того, скасували ряд медичних, житлово-комунальних і телекомунікаційних
пільг. Щоб отримати інші пільги, розмір середньомісячного доходу сімей ветеранів з
розрахунку на одну особу за останні 6 міся-

ців не має перевищувати норму, встановлену Кабміном.
За рішенням суду, пільги ветеранам праці не пов'язані з соціальними ризиками. Це
форма винагороди громадян за їхні трудові
заслуги.
Щоправда неконституційним було
визнано положення закону, яким скасовується право громадян достроково
за 1,5 року вийти на пенсію у разі розірвання трудового договору не з вини
працівника.

повів Максим Малиновський,
голова ради Черкаської обласної
організації Соціалістичної партії Олександра Мороза.
По-п'яте, сільські громади
втратять один з головних джерел
доходу - орендної плати за землю, без чого вони приречені на
повне зубожіння та деградацію.
"Усе це неминуче приведе до
масового зникнення фермерських господарств, прискореного вимирання сіл і загрози
продовольчої безпеки України.
Земля повинна використовуватися в інтересах простих
українців, а не для того, щоб
збагатити жменьку магнатів і
породити натовпи жебраків", підсумував Василь Цушко.
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В Україні вся тяжкість бюджетної економії незмінно лягає на плечі убогого населення

РЕЗОНАНС

ДОВІРЯЙ, АЛЕ ПЕРЕВІРЯЙ
НАСТАЮТЬ ТОТАЛЬНІ ПЕРЕВІРКИ ОДЕРЖУВАЧІВ БУДЬ-ЯКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ
Олександр ПОЛУЯНОВ

За компанію з субсидиантами,
влада вирішила закрутити гайки
для усіх одержувачів соціальних
виплат : починаючи від студентів
і "чорнобильців" - і закінчуючи
багатодітними сім'ями і самотніми
матерями. Мета все та ж - відповідно
до вимог МВФ, максимально
скоротити бюджетні витрати на
соціальну сферу.
ПІД КОВПАКОМ У МІНФІНУ

В Україні мають намір перевірити усю
систему нарахування державних виплат, і
позбавляти допомоги тих, хто на неї немає
права. Сюди відносяться субсидії незаможним, пенсії, стипендії, різні види соціальної допомоги і так далі.
У Мінфіні говорять, що вони вже "призвичаїлися" ефективно проводити верифікацію,
ось тільки не все від них залежить - мовляв,
недосконале законодавство і комунікація з
іншими держорганами залишають бажати
кращого. Тому, там розробили і оприлюднили для обговорення новий законопроект про
перевірку виплат.
Головна суть законопроекту - в створенні "інформаційно-аналітичної платформи
моніторингу і верифікації". Це не новина:
в держбюджеті на створення такої платформи вже виділені гроші. Після того, як
платформу запустять, дані поповнюватимуться за рахунок інформації про кожного одержувача виплат, наданою усіма причетними до цього державними органами.
Перевірці підлягатимуть усі види виплат, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів : пенсії, стипендії, будьяка соціальна допомога, пільги, субсидії
і так далі. Верифікація проходитиме постійно - навіть закінчення виплат не позбавить того, хто їх отримував, від нагляду
і контролю з боку держави.
Мається на увазі, що аналізувати інформацію будуть на трьох етапах:
*Перший етап - при зверненні. Ви звертаєтеся в якийсь держорган або місцевий
орган влади, надаєте інформацію, яка є
основою для нарахування тієї або іншої
виплати, а відомство відправляє запит в
інформаційно-аналітичну платформу і
перевіряє: чи вірно ви все вказали;

*Другий етап - в процесі отримання виплат (поточна верифікація). В ході отримання виплат інформацію про одержувача періодично перевірятимуть, щоб "бити
на сполох", у разі невідповідності якихось
даних;
*Третій етап - після закінчення виплат.
Впродовж трьох років після того, як людина
перестала отримувати виплату, вона як і раніше буде "під ковпаком" у Мінфіну. Це нібито треба для того, щоб зайвий раз упевнитися: чи не обманювала вона органи державної
влади під час отримання грошей. Якщо виявиться обман (наприклад, з'явилася додаткова інформація про доходи, майно, виявлена підробка документів та ін.), то державний
орган, який здійснював виплати, звернеться
з вимогою повернути усі нараховані людині
гроші.
Враховуючи те, що верифікація торкається усіх без виключення державних
виплат, перевіряти та перевіряти ще раз
доведеться більше половини населення
України : студентів, пенсіонерів, чорнобильців, афганців, молодих батьків, людей з інвалідністю, дітей-сиріт, батьківодинаків, одержувачів субсидій і т.д.
Так що тема моніторингу не може не
турбувати та не викликати громадський
резонанс.

ГРА В ОДНІ ВОРОТА

За традицією, що діє в нашій країні, перед виборами політики начебто не повинні
загострювати відносини з виборцями. Але
цей законопроект (можливо, з тими або іншими поправками), має усі шанси пройти
голосування в парламенті.
"Вірогідність, що його приймуть, висока. Річ у тому, що це не лише ініціатива українського уряду - це елемент вимог
Міжнародного Валютного Фонду. Зазвичай ми звертаємо увагу на два зобов'язання
перед МВФ - відносно антикорупційного
суду і підвищення ціни на газ. Але є і третя вимога - оптимізувати витрати держбюджету. А які витрати є у держбюджеті? Армія, чиновники і соціальна сфера.
Звичайно, чиновників ніхто не скорочуватиме, і головний удар перейме на себе
соціальна сфера. Параметри перевірок і
скорочення пільг обговорюватимуться це гнучко, але сам процес незворотній. У
владі зараз вирішують інше питання: хто
в цій ситуації буде крайнім, хто відповість

перед виборцями - президент або прем'єрміністр? Прем'єр-міністр вже заявив, що
на підвищення мінімальної зарплати,
про що говорив президент, грошей немає. Прем'єр говорить, що Україні щорічно треба брати 4 млрд дол. боргів, інакше
у нас просто буде дефолт - в наступні три
роки нам треба віддати 27 млрд доларів.
Йде внутрішня боротьба, але щось будуть вимушені прийняти, щоб отримати
кредит МВФ", - говорить директор Українського центру аналізу і менеджменту політики Руслан Бортник.
В принципі, ретельні перевірки одержувачів державної допомоги - це нормальна,
стандартна практика в цивілізованих країнах. Очевидно, що рано чи пізно, до практики трьохетапних перевірок прийдуть і у
нас. Також, вже зараз зрозуміло, які види
виплат перевірятимуть і "просіюватимуть"
найактивніше. Адже якщо виплати при народженні дитини, пільги чорнобильцям,
пенсії, стипендії - підтвердити і перевірити
не занадто важко, то в питаннях житловокомунальних субсидій простір для маніпуляцій величезний.
Як відомо, в уряді вже зробили багато
що для відсівання частини претендентів
на отримання субсидій (див. статтю "Чим
далі в ліс - тим більше дров") - вже в наступному опалювальному сезоні їх стане
менше як мінімум на 15-20% . А верифікація за новими правилами дозволить відсіяти ще більшу кількість претендентів на
допомогу.
"В принципі, держава не просто має
право, а зобов'язана контролювати витрату бюджетних коштів. Так що рішення не просто правильне, а запізніло правильне. Але у мене, як у споживача, це
викликає реакцію у відповідь. Ви хочете мене перевіряти? Маєте право. Але, я
хочу і маю право перевіряти вас: з вашою
ідіотською ціною на газ, каламутним, за
непрозорою схемою тарифоутворенням,
відсутністю системи обліку, відсутністю
регулювання споживання. Так, я як споживач зобов'язаний, але розкажіть мені,
що зобов'язані ви - мери, теплокомуненерго, "Нафтогаз" та інші", - резонно помітив
екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.
Проте в Україні як і раніше практикується "гра в одні ворота": вся тяжкість бюджетної економії незмінно лягає на плечі
убогого населення.

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД – НОВИЙ
МОНУМЕНТ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
За матеріалами https://from-ua.com

– Весь процес, пов'язаний із боротьбою з корупцією в Україні
та створенням спеціалізованих державних органів (НАЗК,
НАБУ, Антикорупційний суд) нагадує анекдот: «Іноземній
делегації розповідають про те, як влада намагається
здолати корупцію: і закон прийняли, і навчання провели, і
суди створили, і комісії – але ніякого ефекту. І тоді хтось з
іноземців питає: «слухайте, а ви працювати пробували?».
Саме таким чином оцінюю ці процеси – імітація боротьби з
корупцією, – впевнений Віталій Романченко, голова Союзу
молодих соціалістів (СМС)
Ділячись своїми думками він
каже, що на жаль, сьогодні в Україні корупція – це спосіб отримання
влади та спосіб утриматися у владі. Це спосіб посадових осіб збагачуватись, отже відстоювати не
потреби людей, а власні наміри. Та
спосіб крупного бізнесу захищати і
просувати свій приватний інтерес:

отримувати прибуток не за рахунок ефективних бізнес-моделей, а
за рахунок експлуатації держави.
– От і виходить, що будь-яка
спроба здолати корупцію – це
лише намагання зорієнтувати корупцію на свою вигоду. НАБУ та
НАЗК діють вже не перший рік в
Україні – але поки що ситуація з

корупцією лише погіршилася. У
2017 році в Індексі сприйняття
корупції міжнародної організації
TransparencyInternational Україна
зайняла 130-те місце зі 180 країн,
що досліджувалися. Це поряд з
Іраном і М'янмою. Хоча ще в 2007
році Україна займала 118-те місце,
– констатує голова СМС.

І додає, що такого ж самого
ефекту слід очікувати від запровадження Антикорупційного суду.
Цей орган хіба що ускладнить та
заплутає сам процес боротьби з
корупцією, та буде виступати як
декоративний фасад. А затягували
з провадженням цього органу,тому
що хотіли прописати такі норми,
щоб він максимально був підконтрольним Банковій.
Якби б була можливість, то влада
б і не створювала цей новий орган.
Але для отримання нового траншу для запозичення грошей (та
їх «дерибану») вона пішла на цей
крок. Тобто не для того, щоб припинити цю ганебну практику та падіння України у світових рейтингах!
А для того, щоб в бюджет зайшли
іноземні гроші, які далі будуть наповнювати тіньові потоки нашої
корупції. Та джерело цих потоків
на самому верху, воно криється у
концентрації влади на Банковій, у
злитті бізнесу та влади.
Віталій Романченко переконаний
в тому, що існує лише одна можливість для викорінення корупції в
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ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТВ

Українці
занадто
розумні
для "аграрної
держави"
Нещодавно
Міністерство освіти
України оприлюднило
для громадського
обговорення проект
закону України "Про
повну загальну середню
освіту".

Про те, як постійне реформування системи освіти позначилося на якості українських
кадрів, розповів директор
Українського інституту аналізу і
менеджменту політики Руслан
Бортник.
Політолог заявив, що спрощення навичок і знань, дуже
жорстке розділення та сортування учнів на тих, хто далі розвиватиметься і буде елітою, і на
інших - роботяг, виглядає образливо і непродумано.
"Проблеми з кадрами почалися 3-5 років тому, коли ринок
праці почав масово отримувати
випускників виключно української школи - випускників періоду постійних змін. Вони навчалися на початку 2000-х, коли
відмерла радянська модель,
грунтована на фундаментальних
науках. Раніше ми десятиліттями хвалилися, що у нас кращі
фахівці в Європі, дуже розумні
люди і найвищий рівень освіти.
Сьогодні складається думка, що
українці занадто розумні для нинішньої моделі управління, і тому
вони такі не потрібні. Так, економічна модель України змінилася:
з індустріально-аграрної країни
ми перетворюємося на повністю аграрну. Але ми ж не хочемо
залишитися назавжди такою
країною, необхідно проводити
нову індустріалізацію. А хто її робитиме без хіміків, фізиків і математиків"? - ставить риторичне
питання Руслан Бортник.

Україні – це зміна системи влади.
Якщо відбудуться зміни самої системи, то влада згори перейде до
громад. Коли керувати будуть обрані, а не призначені! Коли кожен
громадянин бачитиме зв'язок між
власним вибором та якістю свого життя, та сам, безпосередньо,
на місті зможе контролювати дії
місцевих органів влади! Лише за
цих умов відбудуться якісні зміни
в середовищі українського політикуму – та корупція як елемент державного управління почне зникати.
Це підтверджує досвід успішної
боротьби з корупцією у країнах ЄС.
– І якщо сама така система запрацює, то й не потрібні будуть
додаткові спеціалізовані органи –
комісії, агенції, суди тощо. Органи
державної влади будуть займатися
тим, чим мають займатися за законом, а олігархія буде відсторонена
від процесу управління потоками
державних фінансів. Має зникнути
сама системна схильність до корупційної діяльності – це запорука
успіху!, – робить висновок голова
Союзу молодих соціалістів.
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Субсидії під різними приводами урізають і відміняють,
а ось тарифи вже ніхто знижувати не стане

РЕАЛІЇ

ЧИМ ДАЛІ В ЛІС - ТИМ БІЛЬШЕ ДРОВ
ДЛЯ БАГАТЬОХ ОДЕРЖУВАЧІВ СУБСИДІЙ НАСТАЮТЬ ЧОРНІ ДНІ
Олександр МИХАЙЛОВ

Коли ще тільки починалося
усе це безумство з
астрономічним підвищенням
тарифів та масовою
роздачею "пряників" у
вигляді субсидій, найбільш
далекоглядні експерти
попереджали: усе це
дуже погано закінчиться.
Малося на увазі те, що
субсидії з часом під різними
приводами уріжуть і
відмінять, а ось тарифи вже
ніхто знижувати не стане.
Судячи з усього, цей час
настав.
НЕ ЗУПИНЯТИСЯ НА
ДОСЯГНУТОМУ

Іноді складається враження,
що вся робота українських чиновників спрямована виключно на те, щоб як можна сильніше ускладнити та отруїти
життя простим українцям. Ось
і зараз чиновники Міністерства соціальної політики України готують чергову порцію
законодавчих змін до правил
призначення субсидій.
Ключова мета тут гранично
ясна - радикально скоротити
кількість одержувачів державної допомоги. Для цього при
призначенні пільг чиновники
хочуть враховувати абсолютно будь-який доход домогосподарств з будь-яких джерел.
Приміром, на рішення видавати держдопомогу впливатимуть:
※ Служба в армії - в дохід
сім'ї нарахують половину одного прожиткового мінімуму.
※ Якщо в сім'ї є студенти університетів, технікумів, ПТУ,
коледжів і ін. - на них нарахують дохід в один прожитковий
мінімум.
※ Окремо до розрахунку
додадуть отримання стипендій, допомогу при народженні
дитини, пенсію, допомогу по
інвалідності або безробіттю,
і будь-яку іншу матеріальну
держдопомогу.
※ В розрахунок візьмуть навіть заробітки школярів (їм

можна працювати з 14 років).
※ В окремих випадках, один
прожитковий мінімум можуть
нарахувати сім'ям, які знаходяться "в складних життєвих
обставинах" (здоров'я, що похитнулося, інвалідність, нездатність самостійно піклуватися про себе і т. д.).
Юристи говорять, що для
реалізації таких "покращень"
одним законопроектом не обійтися: доведеться міняти Податковий кодекс, закон про
ЄСВ, і законодавство про зайнятість населення. Враховуючи те, скільки законів треба
буде переписати, усе це без перебільшення тягне на повноцінну субсидіарну реформу.

НАСТАЄ ЛАВИНА
РОЗЛУЧЕНЬ

А доки усе це ще в перспективі, експерти коментують вже
прийняті нові правила надання
субсидій, які почали діяти з 1
травня. Нагадаємо їх:
※ Субсидія відміняється,
якщо площа квартири перевищує 120 кв. метрів, а будинку 200 кв. м.
※ Субсидію не призначать,
якщо у сім'ї є автомобіль, якому
менше 5 років.
※ Дані про здачу житла в
оренду треба буде вносити в
декларацію в розділ "інші доходи".
※ Крім того, з 1 травня соціальна норма споживання газу

для опалювання знижується з
5 до 4,5 кубометрів, а електроенергії (для опалювання) - з 51
кВт/г - до 30 кВт/г на 1 кв. метр.
※ Безробітним необхідно
стати на облік в центрі зайнятості, інакше людям працездатного віку, які претендують
на субсидію, органи соцзахисту
"автоматом" напишуть доход в
три прожиткові мінімуми (на
сьогодні - 5286 грн).
※ Субсидії відберуть і у тих
громадян, які перебували за
кордоном більше 2 місяців. Це
автоматично відсікає від державної допомоги сім'ї, у складі яких є "заробітчани" (навіть
якщо вони не прописані за
вказаною адресою і не допомагають матеріально - див. наступний пункт). Такий крок
в Мінсоцполітики пояснюють тим, що трудові мігранти
частенько числяться на батьківщині безробітними, що
полегшує їм оформлення держдопомоги. А іноді ще й допомогу по безробіттю примудряються отримувати.
※ З 1 травня при оформленні
субсидій враховується не місце реєстрації, а сімейний стан.
Це означає, що кандидатам на
державну допомогу треба буде
декларувати доходи усіх членів
сім'ї (подружжя і неповнолітніх
дітей). Навіть тих, які зареєстровані по інших адресах.
Характерно, що саме останній пункт викликав найбільше

обурення серед правозахисників, тому зупинимося на ньому
детальніше.
Отже, якщо раніше чоловік,
дружина або інші родичі були
зареєстровані та мешкали в
різних приміщеннях, то кожен
з них мав право на отримання
житлової субсидії на своє житло - з урахуванням власних доходів, що було логічно і справедливо.
Проте останні зміни в Положення про порядок призначення житлових субсидій (пункти
9, 10) докорінно змінили цей
принцип. Тепер при розрахунку субсидії на кожне таке житло
враховуватимуться доходи відразу обох членів сім'ї.
Характерно, що при цьому
соціальні нормативи житловокомунальних послуг, як і раніше, враховуватимуться тільки
на тих, хто зареєстрований в
помешканні.
В результаті, якщо члени однієї сім'ї мешкають в різних
приміщеннях, для розрахунку
субсидії буде узятий подвійний
доход цієї сім'ї.
"Доходи кожного члена сім'ї
враховуватимуться двічі - при
розрахунку субсидії в кожному з приміщень. В результаті, визначений законодавцем
обов'язковий відсоток платежів
для таких сімей збільшиться
також удвічі. Відповідно розмір
субсидії значно зменшиться,
а багато сімей взагалі втратять
право на субсидію. Фактично, це
дискримінаційні умови", - зауважив адвокат Ігор Байцар.
Правозахисник
переконаний, що ініціатива ніяк не
сприятиме об'єднанню українських сімей. Навпаки, вона породить лавину шлюборозлучних процесів.
За словами юристів, досить
поширені випадки, коли подружжя зареєстроване в різних
приміщеннях, що обумовлено
різними поважними життєвими обставинами. Наприклад,
дружина з дітьми прописані в
квартирі своїх батьків, які не
дають згоду на реєстрацію у
своєму помешканні зятя.
"При нинішніх тарифах на

житлово-комунальні послуги
- з перспективами їх неухильного зростання, більшість населення отримують житлові
субсидії, які стали важливим
елементом виживання. Тому,
коли перед українською сім'єю
постане проблема платити
удвічі більший відсоток від своїх доходів, а може і взагалі залишитися без субсидії, у такої
сім'ї просто не буде іншого вибору, як розірвати шлюб заради
елементарного виживання", резюмував Байцар.

КОМУ ПОТРІБНО ТОЧНО
ПЕРЕОФОРМИТИ СУБСИДІЮ

У таких умовах багато українців мучаться сумнівами: варто їм переоформити субсидії за
новими правилами, чи ні?
У Мінсоцполітики та місцевих управліннях соціального
захисту стверджують, що перепризначувати державну допомогу будуть двічі на рік - в
травні та жовтні. При цьому
більшості субсидіантів державна допомога нібито перепризначається автоматично. Але це
за умови, якщо вони не робили
дорогих покупок, не мають у
власності нового автомобіля
(до 5 років) і елітного житла,
а також якщо у складі їх сімей
немає працездатних осіб, які
офіційно не працюють і декларують нульові ставки доходу.
В той же час, відзначається: у
зв'язку з введенням нових правил близько 15% субсидіантів
повинні будуть звернутися в
органи соцзахисту для переоформлення субсидії, і повторно
подати заяву і декларацію. Це в
першу чергу:
※ Сім'ї, яким субсидія була
призначена не на усіх зареєстрованих, а на тих, хто фактично мешкає у будинку або
квартирі;
※ Сім'ї, де є непрацюючі люди працездатного віку, у
яких або нульові доходи, або
вони менше мінімальної заробітної плати;
※ Орендарі житла;
※ Внутрішньо переміщені
особи;
※ Сім'ї, в яких сталися зміни
у складі сім'ї впродовж останнього року;
※ Сім'ї, які за станом на травень 2018 мають більше двомісячну заборгованість за житлово-комунальні послуги і не
погасять її до червня 2018.

О ЧЕМ МОЛЧИТ ТВ

"Поразительно грязная сделка": Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Как известно, во время последней
избирательной кампании в США,
официальные лица Украины
публично поддерживали кандидата
от демократов Хиллари Клинтон,
поливая грязью ее соперника
Дональда Трампа. И после победы
последнего руководство нашей
страны оказалось в дурацком
положении, из которого надо было
как-то выходить. На днях крупнейшее
западное информационное агентство
ВВС опубликовало результаты
собственного расследования о том,
как и за сколько это было сделано.
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн втайне получил
по меньшей мере $400 тыс. за организацию
переговоров президента Украины Петра Порошенко с американским лидером летом

прошлого года, - сообщает BBC со ссылкой
на свои источники в Киеве.
По информации источников, платёж был
организован посредниками, действовавшими от лица украинского президента.
Высокопоставленный сотрудник украинских
спецслужб в администрации президента
Украины рассказал BBC о событиях перед визитом Порошенко в Вашингтон.
По его словам, украинской стороне потребовались услуги Коэна по причине того, что украинским лоббистам и посольству не удалось
организовать Порошенко практически ничего,
кроме краткой фотосессии с Трампом. Порошенко же, однако, нужна была встреча, которую
можно было бы представить как "переговоры".
По этой причине украинский лидер принял
решение наладить неофициальный канал доступа к Трампу. Выполнение задачи было возложено на бывшего помощника президента,
который попросил о содействии одного укра-

инского депутата.
В итоге цепочка привела к адвокату Трампа
Майклу Коэну, который получил $400 тыс. По
данным другого источника канала, Коэн получил не 400, а $600 тыс.
ВВС напоминает, что в июне прошлого года,
Порошенко мог лишь гадать, сколько времени
ему уделит Трамп. В расписании Белого дома
говорилось только о том, что украинского лидера только введут в Овальный кабинет, когда
Трамп будет проводить совещание со своими
сотрудниками.
По словам высокопоставленного источника
BBC, Коэну заплатили за то, чтобы у Порошенко было "больше времени, нежели несколько
неловких минут обмена любезностями и рукопожатий".
Судя по всему, предполагает канал, Порошенко почувствовал облегчение, когда он, широко улыбаясь, приветствовал Дональда Трампа в Овальном кабинете. Кроме того, после

встречи украинский лидер похвастался тем,
что ему удалось встретиться с Трампом раньше, чем президенту России Владимиру Путину.
Хотя сначала пресс-служба президента
Украины отказалась комментировать это дело,
но затем она назвала эти сообщения "явной ложью, клеветой и подделкой".
Может быть и так. Но вот что интересно –
буквально на следующий день на американском телевидении вышло сатирическое шоу, в
котором американские комики, не стесняясь в
выражениях, жёстко поиздевались над тем, что
за встречу Трампа с президентом Порошенко
украинская сторона выложила кругленькую
сумму в 400 тысяч долларов.
Справедливости ради отметим, что в самом
унизительном заискивании перед "американским барином" замечены многие украинские
политики. Достаточно вспомнить то, как Юлия
Тимошенко поджидала Трампа возле туалета,
чтобы пожать ему руку.
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Каким вырастет новое поколение украинцев, которое взрослеет сейчас
на фоне катастрофического социального кризиса и войны?

ОТРАВЛЕННЫЕ ДЕТИ
И БУДУЩЕЕ УКРАИНЫ

Алексей ГРАДОВ

Когда-то, еще в годы "мрачного тоталитаризма", День защиты детей был
исключительно светлым и беззаботным праздником. Помню, как на 1
июня мама торжественно выдавала мне рубль "на развлечения" (на эти
деньги можно было купить бутылку лимонада и 4-5 порций настоящего
сливочного мороженого), а кинотеатры и аттракционы в этот день
обслуживали детей бесплатно. В те времена дети, без всякого сомнения,
были самым привилегированным "классом" в СССР, и мы даже не
задумывались над тем, что нас вообще нужно от чего-то защищать.

ДОКАТИЛИСЬ!

Сейчас, к сожалению, все иначе.
Наших детей и внуков на каждом шагу
подстерегают самые различные опасности – начиная от некачественных,
напичканных химией продуктов – и
заканчивая катастрофическим разгулом бандитизма и отравленной, пропитанной ненавистью идеологией.
И вот – очередное "ноу-хау": в украинских школах прошла серия массовых отравлений неизвестным газом.
Подобные инциденты происходят
в разных регионах страны — в Черкассах, Харькове, Николаеве, Павлограде, Новомосковске - их жертвами
стали сотни детей, и почти везде фигурировал непонятный газ. Причем,
некоторые из пострадавших подростков до сих пор проходят курс лечения,
а вместе с ними в больницу попали
несколько взрослых.
Во всех случаях газовые атаки проходят по схожему сценарию. Неизвестные вещества распыляются в местах
скопления школьников: например, во
время утренних линеек или в коридорах зданий. Вдохнувшие газ дети жалуются на слабость, головокружение и
тошноту. При этом, несмотря на широкий общественный резонанс, власти до сих пор не смогли дать внятное
пояснение происходящим событиям.
Поиски ядовитых, химических и
радиоактивных веществ не увенчались успехом, задержаний подозреваемых также пока не произошло.
Комментируя инцидент в харьковской школе, министр образования и
науки Лилия Гриневич заявила, что
кто-то из учеников якобы распылил
среди товарищей газ из баллончика, а
исполняющая обязанности министра
здравоохранения Ульяна Супрун конкретизировала, что речь может идти о
перцовом газе, который используется
для самозащиты.
Николаевская полиция возбудила уголовное производство по статье
"Хулиганство", а в Черкассах было
открыто дело по статье о нарушении
санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Удивительно, но высокопоставленные чиновники пока что не объясняют происходящее происками Москвы
— хотя «патриотические активисты»
настойчиво подталкивают их к такому
простому и очевидному выводу, вспоминая о сирийском газе и «Новичке».
Более адекватные комментаторы
указывают на то, что газовые атаки могут быть следствием сетевого
флешмоба. Речь идет о модной среди подростков "игре" с применением
доступных аэрозольных баллончиков, которую могут популяризировать через закрытые сообщества в
интернете.
Так или иначе, но после серии этих
событий мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился взять под охрану все
школы города, объяснив это решение
наличием реальной угрозой для детей.
Также он сообщил о начале реализации проекта "Безопасная школа", цель
которого — установка видеонаблюдения во всех средних образовательных
учреждениях Харькова.
"Почему это произошло? Потому
что страна наводнена незарегистрированным оружием. Люди боятся ходить
по улицам, они не чувствуют себя в
безопасности, даже не смотря на то,
что полиция — "реформирована".
Взрослые покупают газовые баллончики, чтоб хоть как-то защититься
от беспредела и полного отсутствия
правопорядка. Их дети потом находят
эти баллончики дома и тянут в школу — чаще из озорства и интереса, и
вряд ли со злым умыслом. Как результат — почти каждую неделю мы имеем подобные случаи в разных городах
страны… Это проблема отсутствия
правопорядка на улицах даже мирных
городов. Это глобальная проблема", —
утверждает мэр.

ЯГОДКИ ВПЕРЕДИ?

История с отравлениями детей требует тщательного расследования, и не
должна служить пищей для политических спекуляций. Однако, она дает
повод поговорить о том, каким вырастет новое поколение украинцев, которое взрослеет сейчас на фоне ката-

“За правду і справедливість”

СУСПІЛЬСТВО
строфического социального кризиса
и войны.
По данным директора благотворительного фонда "Право на защиту" Ксении Карагяур, в результате
конфликта на Донбассе пострадали
приблизительно 580 тысяч детей, и
в Украине зарегистрировано около
ста тысяч детей-беженцев. Уличное
насилие становится для многих детей обыденностью и нормой — как и
жестокая, озлобленная травля своих
сверстников.
Подростки активно рекрутируются
в правые парамилитарные группировки, принимая участие в погромных
нападениях на "врагов нации" или
атакуя полицию в рядах футбольных
фанатов.
Рост бедности и фактический коллапс правоохранительной системы
способствует вовлечению молодежи
в различные криминальные схемы,
а массовое распространение бесконтрольно вывезенного из зоны боевых
действий оружия приводит к тому, что
многие школьники не понаслышке
знают об опыте использования огнестрельного оружия и гранат.
Последние несколько лет Украина переживает всплеск подростковой
преступности — все чаще выпуски
новостей начинаются с сюжетов о нападениях и разбоях, к совершению
которых приложили руку "малолетки". Парни, а порой и девушки, жестоко избивают сверстников и взрослых, выкладывая видео со своими
"подвигами" в социальных сетях. Они
совершают вооруженные налеты на
магазины и устраивают разного рода
устрашающие флешмобы.
"Если раньше на криминал осмеливались 16-летние, то теперь все чаще
ловят даже 11-летних. Психологи уже
бьют в набат. В их изложении, мода
на "бандитский форс" и стремление
выделиться из толпы зачастую приводят к тому, что подростки становятся на скользкую дорожку, прибегая к
жестоким расправам над сверстниками. Можно констатировать, что
юные преступники стали более жестокими: за первые месяцы 2018 года
зафиксировано существенно больше
нападений с причинением ущерба
здоровью или жизни людей, чем за
аналогичный период прошлого года.
Также растет количество случаев незаконного обращения с оружием", —
констатировал аналитический портал
"Слово и дело".
Перечень совершенных в последние
месяцы преступлений с участием несовершеннолетних включает в себя
все, что угодно: от грабежа и вооруженного насилия - до коллективных
нападений на электрички и супермаркеты.
На этом фоне случаи гипотетического распыления перцового газа пока
что выглядят чуть ли не шалостью —
по крайней мере, эти скандальные
эпизоды пока что не привели к серьезным проблемам для здоровья и человеческим жертвам.
Но чем бы ни были вызваны газовые атаки в школах, важно понимать
главное — они могут стать симптомом
гораздо более серьезных проблем, которые ожидают страну по мере становления нового поколения украинцев, отравленных кризисом и войной.
Достаточно напомнить реалии более
благополучных США, где подростковая стрельба в школах регулярно забирает жизни множества несовершеннолетних американцев.
И кто может поручиться, что такие
чудовищные "флешмобы" не войдут в
моду и у нас в Украине — тем более,
что некоторые депутаты то и дело призывают легализовать массу осевшего
на руках населения огнестрельного
оружия?
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ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТВ

Порошенко
за продаж землі
Президент України Петро
Порошенко підтримує скасування
мораторію на продаж земель
сільськогосподарського
призначення. Про це він заявив
на засіданні Національної
інвестиційної ради в Києві, передає
УНІАН.

Нагадаємо, Європейський суд зобов’язав
скасувати в Україні мораторій на продаж
землі (див. публікацію на стор.2)
«Чинний мораторій на продаж земель стримує інвестиції, гальмує розвиток аграрного
ринку і позбавляє значну кількість громадян
України можливості реалізувати конституційне право розпоряджатися своєю земельною
власністю. Але навіть рішення Європейського
суду з прав людини, який визнав, що абсолютна заборона на купівлю і продаж земель сільськогосподарського призначення порушує
Європейську конвенцію з прав людини, не
протверезило наших популістів. Мушу визнати, що я в цьому питанні, хоч і стою на позиціях
української Конституції та європейського права, але поки що перебуваю в політичній меншості», — сказав президент.
Петро Порошенко зазначив, що продовжить докладати зусилля щодо зміни політичної ситуації.
«Але я продовжу докладати свої зусилля,
щоб добитися в цьому питанні перемоги
здорового економічного глузду. Для вирішення такої проблеми демократія вимагає
часу і сили, але сили переконання. І, звичайно, роботи з громадською думкою», — підкреслив Петро Порошенко.

"Газпром" оскаржив
рішення арбітражу
До такого рішення, згідно з
повідомленням, прийшли в
результаті додаткового вивчення
тексту рішення арбітражу "із
залученням всесвітньо визнаного
експерта-лінгвіста".

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому". Останній подав до апеляційного суду
заяву про повне скасування рішення арбітражу по транзиту газу. Як повідомляють
РИА Новости, у "Газпромі" заявили, що більшу частину арбітражного рішення "написано не арбітрами, а іншою особою".
До такого висновку, згідно з повідомленням, дійшли після додаткового вивчення
тексту рішення арбітражу "із залученням
всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста".
"Висновок експерта став новим доказом
серйозних порушень шведського права та арбітражного регламенту Торговельної палати
Стокгольма ", - заявили у російській компанії.
Раніше "Газпром" вже подавав апеляцію
на рішення суду щодо спору з "Нафтогазом".
Нагадаємо, що рішенням арбітражу,
"Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63
млрд дол за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень
"Газпром" має сплатити 2,56 млрд дол на
користь "Нафтогазу".
Наприкінці березня заступник голови
правління "Газпрому" Олександр Медведєв
повідомив, що "Газпром" і "Нафтогаз" почали переговори про розірвання контрактів на
поставку і транзит газу. Також у "Газпромі"
заявили, що можуть зберегти транзит газу
через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе
економічну доцільність нового контракту.
У "Нафтогазі" заявили, що "Газпром" продовжує відмовлятися від виконання рішення
арбітрів " та запропонував внести зміни до
контрактів або розірвати їх – і таким чином
скасувати рішення трибуналу.
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“За правду і справедливість”

Мы знаем, как сделать страну с нормальной экономикой
и европейскими принципами общественных отношений

ТОЧКА ЗОРУ

СМС: ОТСТОЯТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ

НАША ПОЧТА

В Европу?
Да что же вы стремитесь так в Европу,
Вы, кормчие державных кораблей?
Ведь мы – народ славяно-скифской пробы,
Ничуть не хуже западных кровей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧЛЕНАМ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА МОЛОДЫХ СОЦИАЛИСТОВ (IUSY)

Мы – русичи, потомки Ярослава,
Так почему же, и с каких-то пор
Вам потускнели Киев и Полтава
И стал не люб родной отцовский двор?
В Европу вам! Вас манит это слово,
Европа вам милее райских мест,
Но у неё другая группа крови,
Другой устав, другой нательный крест.
Вы рвётесь в их богатое застолье,
Как рвётся в гости попрошайка-бомж
Людей бросая с ихней новой болью
Под нищеты преступный хищный нож.
А по натуре вы, видать, холопы
И стелетесь пред Еврогоспожой,
Хоть ложки мыть – но только чтоб в Европе,
Хоть нужник чистить – только чтоб чужой.
А. Ковтун,
г. Запорожье
ФАКТЫ В ТЕМУ
▶ 20 апреля в Киеве американка Ноэль
Колхаун, замглавы Агентства ООН по
делам беженцев на Украине с удивлением
констатировала: "Украина сегодня
является единственной страной в Европе,
которой требуется гуманитарная помощь".
▶ Как доложили Совету Безопасности ООН
представители Продовольственной и
сельскохозяйственной организации (FAO) и
Всемирной продовольственной программы
(WFP), в Украине недоедает 1,2 млн.
человек.
▶ Спецпредставитель США Курт Волкер
во время своего визита в Украину, на
встрече с представителями гуманитарных
организаций заявил, что в Украине более
4 млн. человек нуждаются в гуманитарной
помощи. А это 10% населения страны!
По мнению ООН продовольственную
безопасность в Украине подрывает в
первую очередь вооруженный конфликт на
востоке страны. В контексте сказанного,
заместитель главы управления ООН
по гуманитарным вопросам Иван
Бочоришвили назвал следующие цифры:
■ из 4,4 миллиона человек, пострадавших
в результате войны на Донбассе, 3,4
миллиона нуждаются в гуманитарной
помощи.
■ еще 1,5 миллиона стали переселенцами
и тоже остро нуждаются в поддержке.

▶ Всемирная продовольственная программа
прекращает свою работу на Донбассе. Об
этом сообщил международный аналитик
и бывший спикер наблюдательной
миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив.
Он пояснил, что решение связано с
отсутствием финансирования. Но дело не
только в этом. Кризис на востоке Украины
затянулся, соглашения не выполняются,
а безопасность людей, участвующих в
программе, не обеспечивается.

Сергей КАПТАЛАН,
кандидат экономических наук, член СМС
ВІД РЕДАКЦІЇ
Цей матеріал автор зробив на прохання учасників недавньої
конференції IUSY в Києві.
Про конференцію йшлося в матеріалі “Формуючи демократію”
№ 19 від 16 травня 2018 року.

Украинский народ стал жертвой циничной манипуляции
различных политических сил. Манипуляция сознанием
людей, вовлекаемых в борьбу за якобы что-то
прогрессивное, в итоге, оказывается уже в который раз
борьбой за личные интересы представителей власти
и бизнеса. В результате люди оказались сегодня, без
преувеличения, на грани выживания.
Вооруженный конфликт
на востоке Украины – беда
нашей страны. За четыре года
погибли тысячи людей. Так,
в отчете Conflict Barometer
еще 24 февраля 2017 года немецкие ученые из Гейдельбергского института исследований
международных
конфликтов (HIIK) квалифицировали вооруженный
конфликт в Донбассе как
единственную европейскую
войну, где жертвами стали
примерно 10 000 человек.
"Продолжительное
состояние войны в Донбассе
на Украине остается единственным конфликтом в
Европе с высокой степенью
насилия", – отметила член
правления HIIK Зара Энгельберг (Sara Engelberg).
Наша организация "Союз
молодых
социалистов"
(СМС) выступает за мирное,
политическое разрешение
ситуации, сложившейся на
востоке нашей страны. Верим, что в XXI веке, в сегодняшнем мире войны как
средства решения конфликтных ситуаций должны быть
пережитком прошлого, а
любые вопросы решаться с
помощью ненасильственных
средств, путём соблюдения
принятых международных
документов, с использованием переговоров, уважения
к равноправию, взаимопониманию и доверию, избегая
жертв и искалеченных судеб.
К сожалению, война в
Украине – не единственная
беда, из-за которой люди
сегодня находятся в постоянном напряжении.
Согласно официальным
данным Госкомстата на начало 2018 года, численность населения Украины составляет
около 42 млн. человек. На
самом деле сейчас в Украине
проживает меньше 30 млн.
человек. Данные, опубликованные на сайте службы,

позволяют проследить динамику численности населения
Украины с 1990 по 2018 годы.
Если сравнивать даже нынешние данные Госкомстата
с показателем 1990 г., то потери ужасающие – около 10
млн. человек. В мирное время страна потеряла больше
населения, чем во время Второй мировой войны!
За счет чего сокращается население? В первую
очередь, за счет миграции.
Кроме того, смертность значительно превышает рождаемость (примерно на 200 тыс.
человек в год). По показателю
рождаемости Украина занимает одно из последних мест
в мире!
Что же не устраивает украинцев в родной стране, почему они покидают родину?
Причины лежат на поверхности: крушение экономики
и отсутствие перспектив для
широких слоев населения,
социальное
неравенство,
проблемы с социальными
гарантиями и безопасностью, и, конечно же, война.
Сравним экономические
изменения в странах Европы и Украины, их динамику после мирового кризиса
2009 года. Так, по информации Всемирного банка, ВВП
Польши за семь лет, с 2010 по
2016, в среднем рос на 3% в
год (всего за семь лет: 21,58%).
ВВП Чехии – 1,9% в год
(13,36%), Литвы – на 3,22%
(22,56%), России – на 1,85%
(13%), В Украины же за семь
последних лет ВВП упал на
4,15%. То есть, страна беднее
самой себя семилетней давности, в то время как соседи
наращивают экономический
потенциал. В этих странах
создаются новые рабочие
места, растет зарплата, повышается платежеспособность
и благополучие населения.
Что можно сделать для
того, чтобы процесс трудо-

вой миграции сократился?
В первую очередь нужно
развивать экономику, открывать страну для инвестиций, защищать право
собственности, реформировать судебную систему,
менять систему власти.
Другими словами, сделать
страну с нормальной экономикой и европейскими
принципами
общественных отношений.
Кроме
экономических
проблем, в Украине существует еще ряд серьезных
социальных факторов, толкающих людей покидать
страну. К примеру, медицинское
обслуживание.
По результатам опроса,
80% украинцев не удовлетворены доступностью
и качеством медицинского
обслуживания. По данным Госстата на 2016 год
по сравнению с 2006 годом
количество
больничных
учреждений в Украине сократилось почти в два раза
(осталось 1700 больниц из
2900). Граждан лишили 42%
объектов медицинской помощи, Количество больничных коек в Украине за
последние 10 лет также сократилось на 41%.
Закрытие ФАПов, амбулаторий, роддомов – все
это привело к повышению
уровня смертности. (Я родом с юга Одесской области
и полностью разделяю недовольство моих сограждан, зная положение дел в
реальности. В моем родном
селе больницу закрыли,
для медицинской помощи
односельчанам приходится
ехать за 40 км в районный
центр – по бездорожью…
Подобная ситуация по всей
Украине. – автор.)
Преступной, по сути, стала медицинская реформа,
согласно которой проходить лечение в стационаре и
делать плановые операции
украинцы смогут теперь исключительно за свой счет.
Это нарушение Конституции, ст. 49, которой гарантируется каждому гражданину страны право на
охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь.
Наблюдается
циничная
дискриминация
пенсионеров. По данным Пенсионного фонда Украины
с начала 2018 года нашим
пенсионерам и инвалидам
подняли пенсию, теперь они
получают около 60$ в месяц!
Разве можно прожить за эти

деньги, да и еще оплачивать
медицинскую помощь?!
Дискриминация и социальное неравенство прослеживаются не только в медицине. Ярко выражены они и
в образовании, где так называемая «модернизация» проходит по подобному сценарию. Началось с сокращения
количества школ. По данным
Министерства образования
Украины в 1991 году в Украине было 21 830 школ, а в 2017
осталось уже 17 340 . С 2016
года под лозунгом "экономии
и оптимизации школьной
системы" была продолжена политика закрытия или
объединения малых сельских школ в так называемые
"опорные школы". Теперь
школы, как и в случае с больницами, будут за 30-40 км
от места жительства (как добираться детям по разбитым
дорогам чиновники не уточняют!).
Известно, что школа является культурным центром
села. С ее закрытием, как и
клубов, в селах ничего объединяющего людей не останется. 5 сентября 2017г. парламент принял проект закона
об образовании, фактически
заявив о полном уничтожении в ближайшие годы науки, разрушении системы
школьной подготовки.
Союз молодых социалистов Украины не может находиться в стороне от вышеперечисленных проблем и
выступает за всестороннее
их решение.
Мы обращаемся в IUSY
за поддержкой в борьбе за
мир, благополучие, справедливость, права и свободы сограждан Украины, используя возможности IUSY
– ее участие в международных институтах, таких как
Совет Европы, Организация Объединенных Наций,
Европейский молодежный
форум и т. д.
Просим Вас выступить с
нами с совместным обращением к названым международным институтам и
другим организациям с целью освещения реального
положения дел в Украине и
помощи в нашей борьбе!
Обращаемся
непосредственно ко всем членам Международного союза молодых
социалистов с просьбой выразить свою солидарность с
нами, донести предложенную информацию вашим
местным организациям и государственным структурам.
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Отдых на берегу сопровождается получением красивого загара

ДОМАШНІЙ КЛУБ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

7

ГОТОВИМ САМИ

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА!
А ВЫ УМЕЕТЕ ПРАВИЛЬНО ЗАГОРАТЬ?
Советами делится
Александра Шепиль

Прекрасное лето, яркое солнце,
вода, красивый песчаный
пляж – как же долго мы этого
ждем и об этом мечтаем!
И, конечно же, любой отдых
на берегу сопровождается
получением красивого загара.
В идеале. На деле же нередко
все заканчивается обгоревшей
кожей, бессонными ночами, а
иногда и температурой, быстро
поднявшейся вследствие
солнечных ожогов.

кремов: блокирующие или экранирующие вредное излучение. Так, средства, экранирующие лучи солнца,
при соприкосновении с кожей образуют особую пленку, поглощающую
ультрафиолет. Большинство видов
такого крема защищают только от 1
типа УФ-лучей: А или В. А другой пропускают. Это их недостаток. Блокирующие кремы отражают солнечные
лучи. Эффективны они и для излучения типа А, и для типа В. Существуют
также средства с водоотталкивающим
эффектом – они защитят вас даже после контакта с водой.

Чтобы избежать ожогов и получить
равномерный загар, необходимо всего лишь соблюдать несколько простых правил поведения на пляже.
Ультрафиолет оказывает крайне негативное влияние на кожный покров,
высушивая его. Поэтому стоит предварительно подготовиться к контакту
с солнцем. А помогут в этом увлажняющие и питательные кремы, которыми нужно обильно пользоваться за
некоторое время до отдыха на воде.
В начале отдыха используйте крем
с большим содержанием компонентов SPF и/или UVA. Через несколько
дней правильным будет сменить его
на более слабый уровень защиты.
Наиболее чувствительные места, которые быстрее всего обгорают – нос,
плечи, грудь, их нужно смазывать с
особой тщательностью.
Различают 2 типа солнцезащитных

▶ В какое время лучше загорать на
море? От восхода солнца максимум
до полудня, потом с 16 вечера и до заката. В обеденное время солнце наиболее агрессивно, и пребывание под
ним в это время чревато быстрым получением ожогов и солнечного удара.
▶ Начинать стоит с 5–10 минут,
ежедневно наращивая время, проведенное под открытым солнцем.
Остальное время проводите под зонтиком или в тени деревьев. Так вы
получите ровный красивый загар,
а кожа не начнет шелушиться через
несколько дней.
▶ Перед загаром не стоит пользоваться
туалетными
водами,
эфирными маслами, кремами на
основе минеральных жиров.
▶ Ложитесь на пляже таким образом, чтобы солнце грело вам стопы
ног, т.е. его свет падал вдоль всего

КАК ЗАГОРАТЬ НА ПЛЯЖЕ

тела. Голову немного приподнимите
– таким образом, свет не будет бить
в глаза, а шея, напротив, откроется и
будет загорать.
▶ Каждые 10 минут меняйте положение, поворачиваясь к солнцу другой стороной тела.
▶ Каждые 20 минут купайтесь в
море, реке, бассейне или принимайте душ, в зависимости от места, в котором вы загораете.
▶ Бытует мнение, что мокрое
тело быстрее получает загар. Это
правильно, но чтобы он лег равномерно, необходимо промакивать
тело полотенцем, чтобы не оставалось крупных капель воды. Капли
выполняют роль линзы и притягивают ультрафиолет. Таким образом,
в местах скопления капель потемнение будет проявляться отчетливее, а
тело словно покроется пятнышками.
▶ Лучше всего загорать на пляже
через 1–2 часа после еды, так организм легче всего переносит стресс
встречи с ультрафиолетом.
▶ Чтобы избежать солнечных ударов, обязательно надевайте головной
убор.
▶ Будьте аккуратны с солнцезащитными очками, не загорайте
в них, иначе останутся некрасивые
следы на глазах.
▶ На пляже вы загорите быстрее,
чем возле бассейна. Морская вода
сильнее притягивает лучи солнца.
▶ Для того, чтобы получить
красивый, ровный и насыщенный
загар, необходимо провести на
воде не менее 2 недель. А людям со
светлым оттенком – до 1 месяца.
Нежного и ласкового вам солнца! Пусть отдых на пляже подарит
самые лучшие впечатления!

УЛЫБНИСЬ И ПОДУМАЙ
А вы знаете,что…
• Если сломалась мясорубка, или ее вообще нет – чтобы помолоть
мясо, его можна заморозить и потереть на терке.
• Если не любите мыть тарелки – одевайте на них кулечки.
• Сколько на человека не кричи, а ударить – как-то надежнее будет .
• Мозг на 80% состоит из жидкости. Мало того, что у многих она тормозная, так некоторым конкретно не долили.
• Если реагировать на все, что о тебе говорят, то так всю жизнь и будешь метаться между пьедесталом и виселицей.
• Рекламу о кредитах надо читать наоборот: не "Возьми кредит! Нет
проблем! ", а "Нет проблем? Возьми кредит!".
• Если Минздрав считает, что увеличение пенсионного возраста
повысит продолжительность жизни, то полная отмена пенсий – это
шаг к бессмертию.

УДИВИ ГОСТЕЙ!
Банановый салат
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 банана , 2 ч. л. лимонного сока, 100 г твердого сыра, 100 г ветчины, 50
г кедровых орешков, свежие листья петрушки,
черный молотый перец – по вкусу, майонез или
сметана – 1 ст. л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Нарежь бананы кружочками и сбрызни их лимонным соком, чтобы не потемнели. Натри сыр и ветчину на крупной терке.
Мелко нарежь свежую петрушку, 1 ч. л. кедровых
орешков раздави скалкой. Смешай бананы,
сыр, ветчину, нарезанную петрушку, целые и
раздавленные кедровые орешки. Поперчи по
вкусу. По желанию заправь салат майонезом
или сметаной. Можно украсить салат кусочками
помидоров, половинками вареных перепелиных
яиц и гранатовыми зернышками.

Канапе с сельдью и
яблоками
ИНГРЕДИЕНТЫ: 7 филе пряной сельди, 300
мл сметаны, 1 ст. л. горчицы, 2 ч. л. сахара, 1
яблоко, 1 ст. л. яблочного уксуса, хлебцы или
крекеры.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Разрежь филе сельди на
небольшие одинаковые кусочки. Мелко натертое яблоко смешай со сметаной, горчицей, уксусом и сахаром. Посоли и поперчи. Залей сельдь
пряным соусом и оставь на пару часов. Затем приготовь небольшие бутерброды-канапе с сельдью
и яблочным соусом, по желанию укрась зеленью.

Курица фламбе
ИНГРЕДИЕНТЫ: Целая курица или цыпленок,
кориандр, соль и перец, 4 ст. л. оливкового масла, 1 бутылка темного пива, 4 ст. л. водки .
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Натри курицу оливковым
маслом со специями и солью. Оставь ее мариноваться в специях пару часов перед запеканием.
Вымой бутылку с пивом в мыльной воде, сними
этикетку. Застели глубокую форму фольгой, влей
в нее примерно 2/3 темного пива. Остальное пиво
вылей из бутылки и оставь для подачи. Курицу насади на бутылку и помести внутрь формы. Запекай
курицу 45–60 минут при температуре 180 градусов.
Золотистую курицу можно подавать на стол!
Перед подачей облей блюдо небольшим количеством пива и водкой, подожги. Выглядеть
будет очень эффектно! Затушить фламбированную курицу легко: просто накрой ее кастрюлей,
пламя погаснет.

НА ЗАМЕТКУ

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ ОТ БЕССОННИЦЫ
Бессонница – вот истинная чума 21-го века. Спасибо
стрессам и обилию информационных раздражителей.
Казалось бы, вполне безобидное недосыпание
гарантировано «садит» все системы организма и быстро
снижает качество жизни. Дайте ему только время. Хотя,
нет, лучше принять меры прямо сегодня. И первый шаг к
спокойному сну – поставить поближе к кровати одно ниже
перечисленных комнатных растений.
Вы просто не задумывались
об их пользе. Прежде всего, зелень помогает нам дышать лучше, поглощая углекислый газ и
очищая воздух. Кроме того, тончайший аромат растений способен снижать уровень стресса и
благотворно влиять на нервную
систему, что звучит, как залог хорошего сна. А чтобы гарантировано спать крепче и просыпаться
бодрее, поставьте на прикроватной тумбочке:

АЛОЭ ВЕРА

Вы наверняка уже знаете не
только об эстетической пользе
алоэ: возможно, прикладывали
срез листа к случайному ожогу
или даже пробовали смешивать
сок с водой, чтобы сделать домашний «энергетик». Тогда добавьте в копилку полезностей
ещё один факт – алоэ помогает
лучше спать. И даже без «внутреннего» применения. В ночное время суккулент выделяет

повышенное количество кислорода. Доказано, что дополнительная порция «О2» способствует засыпанию (вспомните, как
крепко спится на природе или в
горах). Так что просто дышите
поглубже и уже скоро веки сами
потянутся вниз.

ЖАСМИН

Дурманящий аромат этого
ночного цветка усиливается
в тёмное время суток. И, если
верить исследованиям немецких учёных, обладает успокаивающим эффектом, схожим
с приёмом валиума. Исследователи пришли к выводу, что
молекулы жасминового запаха,
попадая из лёгких в кровь, могут служить почти полноценной заменой дорогим психотропным снотворным. Так что

на ночь передвиньте горшок с
цветком поближе к кровати.
Только постарайтесь не «подсесть».

ПЛЮЩ ОБЫКНОВЕННЫЙ

Даже в NASA признали плющ
самым мощным растением«фильтром», которое можно
содержать дома. Плющ также
эффективно борется с разными
видами плесени, снижая вредное влияние её токсинов на
целых 94%. Эти качества делают плющ идеальным выбором
для дома, где живут астматики
и аллергики. Ведь растение позволяет дышать глубже и проще. Что также является залогом
крепкого сна.

САНСЕВИЕРИЯ

Острые зелёные листы запро-

сто приживаются дома, а за заботу платят поглощением доли
излучения от электроприборов
и снижением головных болей
у хозяина. Так что, если долго
сидите за компьютером, а потом не можете уснуть – «щучий
хвост» придёт на помощь. Просто посадите его в спальне.

ЛАВАНДА

Наверное, самый ожидаемый пункт в списке зелёных
борцов с бессонницей. Успокаивающий аромат лаванды так
часто применяют в средствах
для ванны и душа, что этот
запах уже автоматически настраивает на расслабление. Что
также научно доказано. Аромат живого растения содержит
большее количество «молекул
спокойствия». Так что горшок
с фиолетовыми цветами станет
полезным подарком всем, кто
подолгу крутится в постели.
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Странные захоронения человекоподобных существ
так и остаются тайной за семью печатями
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Політична партія “Соціалістична партія Олександра Мороза”
Ідентифікаційний код: 40314784
Юридична адреса: 03058, м.Київ, Вулиця Генерала Тупикова, будинок 11-А
Голова партії: Мороз Олександр Олександрович
Заступник Голови партії: Цушко Василь Петрович

ЗАГАДОЧНЫЕ
ЗАХОРОНЕНИЯ
О происхождении человека
от обезьяны каждый знает
со школьной скамьи, изучая
теорию Дарвина. Однако в
последнее время на этот
счет появились новые
взгляды. Одни считают,
что предками людей были
динозавры, другие – что ими
были рептилии либо даже
крысы.
За несколько последних лет
появились археологические находки, свидетельствующие о том,
что нашими предками, возможно, были инопланетяне. В разных
местах земли ученые находят таинственные захоронения неких
человекообразных существ, и это
заставляет исследователей усомниться в справедливости долгое
время господствующей эволюционной теории.

вить здесь потомство. Тем не
менее в ходе дальнейшей работы исследователи не нашли ни
фрагментов разбитого НЛО, ни
следов его приземления. Как
же объяснить захоронение загадочных существ?..
Увы, объяснений данному феномену пока нет. Ясно одно, что
он заслуживает тщательного изучения, в том числе и проведения генетического анализа.

ЗАХОРОНЕНИЕ ГИГАНТОВ
В РУАНДЕ

ЗАХОРОНЕНИЕ
ИНОПЛАНЕТЯНИНА
В ТУРЦИИ

Во время экспедиции в руандийские джунгли антропологи обнаружили старинное
кладбище. Поскольку ничем
особым это захоронение не выделялось, ученые посчитали,
что когда-то здесь жили аборигены. Однако никаких следов их обитания поблизости не
оказалось. Продолжив раскопки, специалисты обнаружили
шокирующую находку: останки всех захороненных существ
явно свидетельствовали об их
внеземном происхождении.
Гигантского роста существа
не слишком походили на человека. Швейцарский ученый
Хьюго Чайлдз, руководитель
команды антропологов, сделал
вывод, что эти странные создания могли быть космическими
пришельцами, погибшими в
результате аварии. А похоронили инопланетян здешние жители. Всего было найдено двести
тел, которые находились в сорока могилах по пять «человек».
Было установлено, что эти
существа имели более чем
двухметровый рост и огромные
головы, на которых отсутствовали глазницы, нос и ротовая
полость. Следовательно, общались они телепатически, а для
передвижения использовали
звуковые волны (примерно как
наши летучие мыши).
Было высказано предположение, что инопланетяне могли
прибыть на Землю, чтобы, соединившись с людьми, оста-

Еще одну необычную находку сделали турецкие спелеологи. Они обнаружили мумию
человекоподобного существа в
саркофаге, сделанном из кристаллического прочного состава. Существо было мужского пола, однако рост мумии не
превышал 1,3 метра. Остатки
кожного покрова были светло-зеленого цвета, по бокам же
располагались какие-то выросты, похожие на крылья.
При всей своей необычности
существо больше походило на
человека, нежели на животное. По крайней мере, у него
имелись «человеческие» руки,
ноги, нос, губы и уши. А вот
глаза сильно отличались от наших – втрое превышающие по
размеру и бесцветные, словно у
пресмыкающихся.
Проведя подробное изучение
мумии, ученые пришли к поистине сенсационному выводу:
это удивительное существо…
спит, а именно погружено в
глубокую медитацию! Как такое возможно и проснется ли
оно когда-нибудь? Помимо
этого, природа кристаллического мерцающего вещества, из
которого изготовлен саркофаг,
современной науке не известна.

ЗАХОРОНЕНИЕ КАРЛИКОВ
В ПЕЩЕРЕ ХЕБИТА

Китайская пещера Хебита
сегодня известна всему миру. В
ней антропологи нашли захоро-

Контактні телефони регіональних
осередків політичної партії
«Соціалістична партія
Олександра Мороза»

м. Київ 073-074-00-80

нения удивительных существ:
716 скелетов – большеголовых,
с огромными глазницами, при
этом небольшого роста (около
1,3 м) и не имеющие зубов!.. На
шеях скелетов находились каменные диски с таинственными иероглифами. Все это вместе поставило ученых в тупик.
Есть, правда, предположение,
что на дисках изложена история «дропа» – древнейшего
низкорослого китайского племени, жившего некогда в этих
местах.
Один из ученых КНР сумел
расшифровать то, что написано
на дисках. Он утверждает, что
эти странные существа некогда
прилетели на Землю (приблизительно двадцать тысяч лет
назад), однако их корабль потерпел крушение при посадке, а
потому пришельцам пришлось
остаться на нашей планете –
они-то и стали тем загадочным
племенем «дропа».
Это в какой-то степени подтверждает и немецкий археолог
Вальтер фон Мольтке, долгое
время изучающий захоронения
племени «дропа». Так вот он
утверждает, что на ноге одного
из скелетов ему удалось обнаружить след от хирургической
операции, выполненной при
помощи… лазера.
Не смотря на то, что согласно
официальной теории, племя
«дропа» давно вымерло, в одном
из самых отдаленных районов
Китая есть деревушка, жители
которой имеют максимальный
рост в один метр двадцать сантиметров. Ученые полагают,
что инопланетянам «дропа»
все-таки пришлось иметь смешанные браки с аборигенами,
не случайно среди этого низкорослого населения КНР сохраняются легенды о звездных
людях, некогда прилетевших на
Землю на огромном воздушном
корабле.
К сожалению, археологи,
антропологи и прочие ученые
не в силах разгадать все эти загадки. Странные захоронения
человекоподобных существ так
и остаются тайной за семью
печатями. Мы толком так и не
знаем ни кто они, ни откуда
взялись на нашей планете, тем
более что они обнаруживаются
практически во многих местах
планеты Земля.
Возможно, инопланетяне на
самом деле наши предки, однако это противоречит устоявшейся теории возникновения
и развития животного мира на
нашей планете, и дарвинисты
еще долго будут сопротивляться, дабы отказаться от своих
представлений об истинной
эволюции и истории современной цивилизации.
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ГЛУБИНЫ ОКЕАНА
УЖЕ ЗАНЯТЫ?
Однажды Артур Конан Дойл оставил на время своего
знаменитого сыщика и создал роман «Маракотова
бездна», в котором описал возможность существования
на Земле подводной цивилизации, развивающейся
параллельно с нашей – наследницей затонувшей
Атлантиды.
ПОДВОДНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Напомним, океан занимает куда большую часть нашей планеты,
нежели суша. Если мы представим, что наша планета – это многокомнатная квартира, то человечеству «ордер выписали» на самую
скромную комнатушку.
…В 1951 году советским противолодочным кораблям Тихоокеанского флота удалось загнать в бухту и забросать глубинными бомбами неопознанный подводный объект (НПО). Фантастический «наутилус» после этого всплыл и на фантастически огромной скорости
ушел от преследования.
Случаев контакта военных моряков и подводных кораблей неизвестного происхождения столь много, что все их невозможно считать
выдумками. Имеется несколько версий относительно возникновения
и сущности неопознанных подводных объектов.
Согласно первой версии, изначально разумная цивилизация сформировалась в Мировом океане планеты, и земляне являются ее потомками,
вышедшими (или изгнанными?) на сушу, но позабывшими об этом.
Вторая версия гласит, что глубоководная цивилизация развивалась на нашей планете параллельно с цивилизацией земной и достигла при этом большего совершенства. Вполне вероятно, что это
– часть цивилизации, ушедшая под воду после так называемого вселенского потопа и сохранившая больше древних знаний. Оставшимся на суше землянам пришлось начинать все заново.
И, наконец, третья – инопланетная – версия гласит, что в глубине Мирового океана разместили свои корабли и наблюдательные базы космические цивилизации, поскольку там просторнее и практически безлюдно.

ДОМА В ПУЧИНЕ ОКЕАНА

С 60-х годов прошлого столетия человечество равно манили
открытый космос и океанские глубины. Но если поначалу в космической гонке принимали участие только Советский Союз и Соединенные
Штаты Америки, то в глубины океана стремились еще английские,
французские, чехословацкие, болгарские и кубинские исследователи.
Лидирующее место в акванавтике занимала Франция – благодаря своему знаменитому первопроходцу океанских глубин Жаку-Иву
Кусто. С 1962 года Кусто руководил серией экспериментов под названием «Преконтинент». Стояла задача доказать возможность длительного проживания людей на глубине.
В 1965 году в Англии провели испытание подводного дома «Глокэс».
В следующем году чехословацкими специалистами было проведено
испытание подводного дома «Пермон-3». В 67-м болгарами построена и
испытана подводная научно-исследовательская лаборатория «Хеброс».
Американцы не отставали: в 1969 году ими была изготовлена глубоководная лаборатория Tektite, а в 1971 году на 177-метровой глубине работал «Иджер» – подводный дом-лаборатория.
В 1968 году Институтом океанологии Академии наук СССР в Черное
море была опущена подводная платформа «Черномор», весившая 55
тонн. В ней в течение месяца посменно работали и жили 28 акванавтов.

ТАБУ

Как видим, многие государства стремились исследовать океанские
глубины, дабы в будущем расселять там своих граждан. Неожиданно,
словно повинуясь какому-то приказу, все страны мира потеряли интерес
к океану. Это произошло в середине 70-х годов прошлого века.
Никто не вспоминал больше о подводных колониях человечества,
будто бы и не было таковых. Экспериментальные лаборатории и
подводные дома или разобрали, или вообще оставили на дне. В декабре 1982 года вышла Конвенция ООН, гласившая, что постоянное
проживание людей на глубине запрещено.
Похоже, зарвавшемуся человечеству кто-то обозначил его действительную «жилплощадь» на нашей планете. В таком случае Артур
Конан Дойл описал в своем произведении события, более реальные,
чем нам кажется…
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