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ВСЕ ТАМ БУДЕМ

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ ЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ? ВСЕ РАВНО ВСЕ УМРУТ
Все, о чем пойдет речь ниже является прямым
следствием медицинской реформы, которую
не так давно продавили через Верховную Раду:
экономия бюджета за счет здоровья и жизни
людей. И это – еще в лучшем случае, потому
что многие украинцы и эксперты уже начинают
говорить о сознательном геноциде граждан с
целью тотального сокращения населения страны.
Несмотря на плачевное положение
здравоохранения, западные кредиторы Украины
постоянно требуют от ведомства Гройсмана
урезать социальные расходы – а то, что остается
в казне, банально разворовывается.
И если смотреть "в корень", то проблема
украинской медицины кроется не в конкретных
одиозных деятелях – даже таких, как
всенародно презираемая Ульяна Супрун.
Проблема в мафиозно-олигархической системе
власти, для которой страна и народ – лишь
средство для личного обогащения.
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ОЛЕКСАНДР МОРОЗ:
“Є СВІТОВИЙ УРЯД, ЯКИЙ ПРИЗНАЧАЄ ПРЕЗИДЕНТІВ.
В АМЕРИЦІ ЦЕ ЗНАЮТЬ. ДЕРЖДЕП ПРОСТО ВИКОНАВЕЦЬ”
Чи зможе Петро Порошенко бути обраним на другий строк,
чому українська влада насправді не бореться з корупцією, що
потрібно зробити, аби закінчити війну на Донбасі, і чи справді
Ілля Кива той, за кого себе видає.
Про це розповів засновник Соціалістичної партії України,
голова Верховної Ради України (1994–1998, 2006–2007)
Олександр Мороз в авторській програмі головного редактора
інтернет-видання "ГОРДОН" Олесі Бацман на телеканалі "112
Україна" .
Видання "ГОРДОН"ексклюзивно публікує текстову версію
інтерв'ю, яке пропонуємо нашим читачам.
(початок в №22 від 06.06.2018 р.)
– Що має зробити
Петро Порошенко до
президентських виборів, щоб
знову їх виграти?

– Він повинен дати зрозуміти

всім, що не буде претендувати
на посаду президента. Бо він її
не одержить.
– Вам подобається нинішній

– Не моєї. Голова Соціалістичної партії – Олександр Мороз. Два місяці тому з'їзд партії,
яку я з Василем Цушком і Федором Владом очолюю, перейменували, щоб припинити
спекуляції стосовно бренда.
Тепер вона називається Соціалістичною партією Олександра
Мороза. Я ніколи не страждав
на зарозумілість, не був егоїстом, але для того, щоб припинити спекуляції навколо того,
що таке Соціалістична партія...

України, яка була колись
вашою?
– Не знаю. Справа в тому, що
з'їзд партії, яку очолює Кива, проходив не з членами партії. Це все
– розробка Яценюка та інших...
комерційна справа, пов'язана з
персонажами Устенком (Петра
Устенка обрали головою СПУ у
2012 році. – "ГОРДОН") і Кивою...
Кива у цьому випадку – призначена особа з певною роллю. Причому, мені здається, він далеко не
такий, яким себе видає. Він підготовлений чоловік, якому поставили завдання, щоб...

– Скільки нині зареєстровано
членів Соціалістичної партії

– ...переманити ваших
виборців...

голова вашої Соцпартії Ілля
Кива?

– Можна і так сказати. Щоб лівоцентристські виборці, які підтримують принцип соціальної
справедливості, не працювали
проти влади. Тільки для цього.
– Місцеві організації партії
зараз із ким – із ним чи з
вами?

– Вони не з ним. Більшість –
зі мною чи з тими, хто чотири
роки тому очолив партію (Микола Садовий із Кіровограда),
формально ними керує Сергій
Каплін. Адже він теж виступає
як лідер Соціалістичної партії...
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“За правду і справедливість”

Потрібно якнайшвидше припинити війну, тому що ставши стабільною,
вона перетворюється на бізнес

ДЕРЖАВА
Олександр МОРОЗ:
“Є світовий уряд, який призначає президентів.
В Америці це знають. Держдеп просто виконавець”
Чи зможе Петро Порошенко бути
обраним на другий строк, чому
українська влада насправді не
бореться з корупцією, що потрібно
зробити, аби закінчити війну на
Донбасі, і чи справді Ілля Кива той, за
кого себе видає.
Про це розповів засновник
Соціалістичної партії України, голова
Верховної Ради України (1994–1998,
2006–2007) Олександр Мороз в
авторській програмі головного
редактора інтернет-видання "ГОРДОН"
Олесі Бацман на телеканалі "112
Україна".
Видання "ГОРДОН" ексклюзивно
публікує текстову версію інтерв'ю,
яке пропонуємо нашим читачам.
– Який у вас ласий бренд! (Усміхається).

– У тому-то й справа... Я їм (Капліну,
Садовому та інш.) казав: не об'єднуйтеся
зараз і не кажіть, що він – голова партії.
Є рішення Вищого адміністративного
суду України, що потрібно зареєструвати
партію, на чолі якої стоїть Микола Садовий. Ні, вони зробили, як обіцяв Сергій
[Каплін] (чи хто, я не знаю), і сьогодні ця
структура не зареєстрована, у ній більша
частина людей, які свого часу були в одній партії зі мною, але вони навіть не мають права брати участі у виборах.
– Ілля Кива приходив до вас поговорити
чи, можливо, телефонував?

– Ні, я з ним не розмовляв.
– Але він хотів?

– Не знаю.

– Ніяких контактів не було?

– Ні...

– А ви не хотіли б із ним поговорити?

– Справа в тому, що [контакти] були
опосередковані. Він, наприклад, був на
передачі на "112-му каналі" у Дмитра
Гордона, я його послухав... Як казав колись незабутній Борис Олійник, він «не
такий дурний, як із виду...». Має хорошу
підготовку. Як Жириновський у Москві
грає свою роль, так і Кива хоче – точніше, йому доручили, – зіграти тут...
– Тобто у Соцпартії з таким лідером
велике майбутнє?

– Не думаю. Він переграє ́, щоб одержати підтримку людей.
– Соціалістичні ідеї зараз, напевно,
входять у моду. Той-таки Михайло
Добкін створив партію християнських
соціалістів. Він вам подобається?

де б зараз був Путін) і повернулися
каліками... Це все було даремно?

– Ні, це герої, у цьому немає жодних
сумнівів. Але я кажу про інше: цього
можна було не допустити. Але виявилося, що комусь потрібна така бойня. Я зустрічався з колишнім заступником начальника Генерального штабу Збройних
сил (молодий, справжній військовий
генерал), який розумів, що слід робити. Ще у лютому 2014 року він, за відповідним дорученням, підписав угоду з
російською стороною, із силами "ДНР/
ЛНР" і представником ОБСЄ...
– У лютому 2014-го ще не було "ЛНР"
і "ДНР". Це почалося пізніше.

– Тут ось яка ситуація... Ідеї соціальної справедливості живі ще з часів Святого письма, але соціалістичні та соціалдемократичні партії в Європі сьогодні
переживають не найкращі часи через
реальну політичну та економічну ситуацію, через те, що вони виявилися у підпорядкуванні сильних світу цього через
залежність від політики Сполучених
Штатів. Усі ці "кольорові революції", які
вводили «демократію» на півночі Африки і в цілій низці інших країн, призвели
до масової міграції, до потоків такого
масштабу, до яких демократи і соціал-демократи не були готові. І тому праві почали заявляти прості і зрозумілі людям
речі: ми проти мігрантів! І погляньте: в
Угорщині, у Німеччині, в Італії та інших
країнах піднімається впливова сила. І
це не може не тривожити. Але причина в
іншому: у політиці Сполучених Штатів.
Їм теж потрібно було допомогти, пояснити, що так робити не потрібно, що від
цього програють зокрема і США.
– У Михайла Добкіна, як ви вважаєте,
гарні шанси на виборах?

– Не думаю. Він не встигне до виборів
«розкрутитися», показати ефективність
такої політичної сили...
– Ви з ним про це говорили?

– З ним не спілкувався.

– В інтерв'ю виданню "ГОРДОН" два роки
тому ви сказали: "Пройде 10 років, на
донецькому вокзалі зустрінуться два
інваліди-колясочники, один був на боці
"ДНР", інший – на боці України.
І обидва нікому не потрібні". Ви і зараз
так думаєте?

– Зараз у нас є маса підтверджень, що
це вже відбувається, не потрібно і 10 років чекати... Один мій хороший товариш

– Перемовини, щоб не допустити бойні... Після Артемівська... і Слов'янська,
після того, коли поклали голови 74 чоловіка, можна було не допустити розгортання трагедії. Підписали угоду. Офіцер
зустрічався з усіма, від кого залежала ця
справа – і тут сигнал із Києва: відізвіть
свій підпис. Він каже: "Як же так?! Ми
ж тільки налагодили співпрацю". Його
викликали до Києва, пояснили, що є
команда. Команда, я так розумію, не від
нашого президента, а далі, від...

ПОТРІБНО ЯКНАЙШВИДШЕ
ПРИПИНИТИ ВІЙНУ, ТОМУ ЩО
СТАВШИ СТАБІЛЬНОЮ, ВОНА
ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ НА БІЗНЕС
Володимир Калиниченко, прекрасний
поет, ветеран війни, був у німецькому
концтаборі, потім був у «нашому», ніколи цим не спекулював, переїхав тепер з
Єнакієвого до Києва. Добре, що допомогли друзі, і у нього зараз є куток, але він
відчуває тут, я б сказав, свою другосортність... До нього так ставляться щодо
пенсії тощо... Я вже не кажу про тих, хто
воював, хто став інвалідом, кому обіцяли виділити землю.
До речі, про землю: дуже легко роздавати те, чим не володієш. А тепер нехай подивляться ті, хто давав такі гарантії: уже
сьогодні на 300 тисяч [ветеранів війни на
Донбасі] потрібно майже мільйон гектарів землі, а її ж не так просто взяти, це
обмежений ресурс. Вихід – скоріше припинити цю війну, тому що, ставши застиглою, вона перетворюється на інше – на
бізнес. Уявіть: з обох боків стоять сили,
пострілюють час від часу, убивають, на
превеликий жаль, але пункти пропуску
[працюють], де... платежі йдуть, торгівля
наркотиками та іншими речами... це колосальна проблема... А потім хтось втручається в державні повноваження… "Ми
заблокуємо торгівлю". Насправді блокади немає, просто з'являються додаткові
потоки для нечесних, нечистих людей.
Треба з цим закінчувати.
– Олександре Олександровичу, ви
говорите, що це все утопія.
Але що робити людям, які на хвилі
патріотизму пішли захищати свою
рідну землю (інакше не зрозуміло,

ЩОДО ЗАЯВИ ПОЛІТВИКОНКОМУ СПУ ВІД 22 ТРАВНЯ 2018 РОКУ

Навіть зі змісту згаданої заяви видно, що соціалісти розуміють в
якому стані опинилась партія, котра була однією з перших зареєстрована в незалежній Україні. На жаль, сьогодні СПУ завдяки ситуації, що складалась протягом десяти років, поділена на частини,
які не є юридичними особами. А відтак ділити її на тих, хто головний,
більш соціалістичний, а хто – ні, немає потреби. Не буду згадувати
тих, хто винен в ситуації, кожен має на це свою думку. Однак те, що
тягнеться роками довкола СПУ, іде не на користь загальній справі.

– Ні. Від американської сторони... Він
каже: "Я офіцер, не можу". І подав у відставку. А насправді можна було не допустити того, що сьогодні коштує багато
тисяч життів...
– Як саме можна було не допустити?
Де була точка неповернення?

– Точка неповернення була ще раніше: коли Крим здали. Дехто вважає:
продали. Цього теж можна було не допустити. Найприкріше – що коли ці події розгорталися, я офіційно звертався
з листами до тодішнього керівництва,
до тодішньої опозиції (яка тепер стала
владою), пропонував кроки, які дадуть
можливість не розгортати побоїща в
Києві. Це можна було елементарно припинити. Виходить, що одним, і другим
хотілося того. Одним хотілося показати
"кузькіну мать", що "є така влада", а другим, щоб кров стала точкою неповернення і гарантією зміни [влади].
– Ви писали листа Путіну.
Що там було?

– Цей лист опублікований у книзі "До
булави треба голови". У ньому йшлося
про те, що "русский мир" треба захищати не тим способом, яким [це робиться]
сьогодні, [ішлося] про кримську анексію та інші речі. Путіну треба зустрітися
з нашим президентом і зрештою знайти
шляхи для зняття цієї проблеми, оскільки, повторюю, і Росія тут нічого не виграє...
У політичному сенсі він додав собі рейтинг після анексії. Мовляв, він збільшив
територію Росії тощо. Та він уже в кілька
разів більшу територію в Сибіру, навколо Байкалу здав у, вважай, довічну оренду сусідам – Китаю. І хай подивиться, як
там освоюється територія...
– Там уже все населення китайське...

В ТЕМУ

Шановні товариші! Уважно ознайомився із Заявою
Політвиконкому СПУ з приводу інтерв’ю Олександра
Мороза телеканалу 112 від 18.05.2018 року. На мій
погляд, слова О.О. Мороза на 112 телеканалі про партію
і партійців не дають підстав для хвилювання членам
Політвиконкому Соціалістичної партії України і його
заяві від 22 травня 2018 року.

– Від Путіна?

Потрібен компроміс і зустріч представників так званих крил партії,
щоб виробити конкретні пропозиції для збереження Соціалістичної
партії України. Не в заявах і зверненнях справа. До тих пір, поки не
зрозуміємо не на словах важливість існування СПУ в політичному
спектрі держави, так і будемо шукати винних, а в цей час буде завершена остаточна руйнація партії.
Шановні друзі! Припиняймо взаємні звинувачення, досить ділити членів соцпартії на прихильників капліних, чи ків та устенків. У нас є і залишається Соціалістична партія, яка була створена в 1991 році, в умовах,
коли їй вдалось зберегти червоний прапор соціальної справедливості.
І на останок. Не треба всує згадувати про інтереси України та її народу. Лише конкретні об’єднавчі дії будуть підтвердженням бажання
зберегти СПУ, справді боротись за інтереси народу, а заяви тому не
сприяють.
З повагою, Геннадій Савосін

– Я дивився сюжет: за півтори хвилини дерево зрізається, обрізаються гілки,
обкорюється, штабелюється, вивозиться... Щось подібне в нас: не можуть досі
дізнатися, хто ж дає дозволи на вирубування лісу на окремих ділянках у Карпатах, на Волині... та й скрізь. Давайте
проїдемо по центру України: стоїть ніби
ліс, але є тільки кордон лісу, а всередині
все вирізано...
– Що вам відповів Путін?

– Нічого.
– Відповіді не було?
– Хіба тільки Путін [не відповів]? Я
звертався і до нашого керівництва з різних приводів...
Закінчення в наступному номері
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Влада готова йти на розрив з СНД на шкоду матеріальним інтересам, соціальним правам людей

"ОСТАННЄ ПРОЩАВАЙ" ПОРОШЕНКА
ЯКИМИ НАСЛІДКАМИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ОБЕРНЕТЬСЯ ВИХІД З СНД?
Олександр ПОЛУЯНОВ

23 травня Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО
(від 02.05 2018) "Про припинення дії для України окремих міжнародних
договорів, пов'язнених у рамках Співдружності незалежних держав".
Трохи раніше (19 травня) Петро Порошенко оголосив про відкликання
представників України із статутних органів СНД, вказавши, що "їм там
нічого більше робити - ми рухаємося в Європу". Тепер вихід України
з координаційних рад СНД займе близько року, і закінчиться після
президентських виборів, намічених на березень 2019 року.

ЛАМАТИ - НЕ БУДУВАТИ

"В даний момент, відповідно до доручення Президента України, МЗС
почало процес ліквідації Постійного
представництва України при координаційних інститутах СНД", - повідомили в Міністерстві закордонних
справ.
Таким чином, з Мінська, де розташовані органи СНД, будуть відкликані в.о. керівника, і перший секретар представництва України.
На думку експертів, влада не прорахувала наслідків цього кроку ні
для простих українців, ні для підприємств, які на ринках СНД заробляють кожен п'ятий свій долар.
Так, директор аналітичного центру
"Третій сектор" Андрій Золотарьов
вважає, що вихід з СНД - це черговий приклад того, як політика бере
гору над економічними інтересами
країни. "Важливо зробити гучну заяву в стилі "прощавай, Росія", а про
наслідки і про те, що це дасть Україні, ніхто не думає", - заявив експерт.
На його думку, розрив стосунків з СНД в першу чергу вдарить по
простих українцях: "Потрібно розуміти те, що СНД - це не лише Росія.
Це і ціла низка країн, ринки яких
представляють економічний інтерес
для України. І, власне, пориваючи з
СНД, ми втрачаємо майданчики, де
можна було б обговорювати економічні питання".
Нагадаємо, що в СНД, окрім Росії,
входять: Вірменія, Азербайджан,
Білорусь, Казахстан, Киргизія, Молдова, Таджикистан, Узбекистан. Із
Співдружності раніше вже вийшла
Грузія, але вона залишається учасником більше 70 багатосторонніх
угод з країнами СНД.
За повідомленням прес-служби
ДП "Держзовнішінформ " , в I кварталі поточного року 62% імпорту
енергоносіїв в Україну припало на
країни СНД. Після того, як в 2015
році доля країн СНД в зовнішній
торгівлі України впала удвічі - з 34%
до 16,6% (в результаті заморожування
економічних стосунків з РФ в 2015
році), інші країни СНД стали виконувати функцію посередників.
Наприклад, експорт білоруських нафтопродуктів забезпечує до 40% потреб України у бензині та солярці. А в
цілому товарообіг між Україною і Білоруссю впродовж 2017 року збільшив-

ся на 20% і склав 4,6 мільярда доларів.
Посол Білорусі в Україні Ігор Сокол заявляє: "Зростання українського експорту у Білорусь випереджає
зростання білоруського експорту в
Україну: якщо експорт Білорусі в
Україну росте на 20-25%, то український "плюсує" 40-50%", - заявив він.
В цілому, Білорусь вже зайняла четверте місце в рейтингу найбільших
експортних ринків України.
Крім того, росте товарообіг і між
Україною та РФ. Так, відповідно до
підрахунків НБУ, Україна за 11 місяців
2017 року наростила товарообіг з Росією на 28,6%. А за I квартал 2018 року
імпорт з Росії в Україну виріс на 28% в
порівнянні з I кварталом 2017 року.
"Взаємна торгівля ведеться в основному по критичних напрямах нашого експорту та імпорту, без яких
досить важко вижити усій економіці або, скажімо, це матиме серйозні
наслідки. Якщо далі ми підемо по
цьому шляху, то однозначно буде
довгостроковий розрив цих зв'язків",
- заявив екс-міністр закордонних
справ Костянтин Грищенко.

ВТРАТА РИНКІВ - УДАР ПО
УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ

Економіст Олексій Кущ так прокоментував рішення влади : "Будь-який
експортний напрям для нас - на вагу
золота. Стосовно ринків СНД - їх доля
в нашому експорті як і раніше велика і
кожен п'ятий долар заробляється українськими підприємствами саме там".
Економіст вважає, що втрачати ринки країн СНД вкрай недоцільно. Він
привів дані по спільному ринку чотирьох країн СНД - РФ, Казахстану,
Узбекистану і Білорусі : сумарний ВВП
у розмірі 1,8 трлн. доларів і населення
в 204 млн людей. В середньому по цих
країнах ВВП на душу населення складає 8,8 тис. доларів на рік - що в два
рази вище, ніж в Україні.
Важливо і те, що з 5,6 млрд доларів
українського експорту, який йшов на
ринки СНД в 2017 році, 1,34 млрд.
доларів (чи 24%) склали промислові
товари з високим рівнем додаткової
вартості (котли, реактори, турбіни,
електротехніка, оптика, локомотиви, судна, літальні апарати).
"Ні з одним іншим ринком у нас
таких пропорцій доки немає, і питома вага промислових товарів складає
5-8%", - вказує Олексій Кущ. Іншими

словами, співпраця з країнами СНД
дозволяла нам ще хоч якось утримувати на плаву високотехнологічні галузі
промисловості. А розрив з СНД остаточно доб'є вітчизняну індустрію.
Експерти впевнені, що встановити
повноцінні двосторонні стосунки з
кожною з країн СНД (виключаючи
лише країну-агресора), найближчим
часом не вдасться. Так само вважає
Андрій Золотарьов.
"Зараз потрібно буде укладати двосторонні договори, а враховуючи
"професіоналізм" українського МЗС,
важко сказати, скільки років пройде,
поки усі питання будуть вирішені", заявив Андрій Золотарьов.
Політолог нагадав, що угоди у рамках СНД, зокрема передбачають безвізовий в'їзд і виїзд по внутрішніх
паспортах, можливість працювати
без оформлення дозволу на роботу.
У співдружності також взаємно визнають дипломи про освіту і нараховують пенсії при переїзді у будь-яку
з країн СНД.
"Вихід з договорів ударить по простих українцях, оскільки визнання
пенсійного стажу, безвізовий режим
- усі ці угоди були укладені у рамках
СНД", - відмітив Золотарьов.
Вкрай негативно про рішення
влади висловився і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.
"Наші політики своїми витівками
(розрив економічних зв'язків з СНД.
- ред.) вбивають навіть те, що вже
не стосується Росії. Приміром, для
України Казахстан - надзвичайно
цікава країна для торгівлі, але тепер
Росія гальмуватиме цю торгівельноекономічну співпрацю, і створювати
проблеми, оскільки увесь транспорт
йде в Казахстан тільки через Росію.
Казахстан - велика країна, але ми
себе поставили в таку ситуацію, що
не можемо зайти на ринок Казахстану. Навіть для того, щоб українські
літаки літали над Казахстаном, потрібно буде поновити підписання
угод - для використання його авіасистеми. А якщо договір між СНД і
Україною вже не працює, то і форма
оформлення, наприклад, вагону теж не працюватиме. І це може привести до падіння товарообігу навіть з
Білорусією", - підкреслив експерт.
Економіст відзначив, що зона
СНД виключала мито. "Трансформатори, стабілізатори, турбіни та ін.
- йшли "в нуль" у рамках угоди про
співдружність, мито не стягувалося. Тепер встановлюватимуть будьякі мита. За великим рахунком, ми
розриваємо торгові зв'язки, навіть не
думаючи, чим це закінчиться", - підсумував А. Охріменко. І додав, що
призупинення угоди про вільну торгівлю з країнами СНД - це чиста політика. Адже цей договір абсолютно
нічим не відрізняється від угоди про
вільну торгівлю з ЄС.
Такої ж думки дотримується і директор інформаційно-аналітичного центру "Перспектива" Павло Рудяков :
"Влада готова йти на розрив з СНД
на шкоду матеріальним інтересам,
соціальним правам людей. І все для
того, щоб жебрацький набір уявних
успіхів використати з максимальною
електоральною віддачею для себе".
Враховуючи все вищесказане,
можна дійти тільки одного висновку:
"Останнє прощавай" у виконанні Порошенка та його підлабузників - все
більше нагадує прощання з економічними перспективами України, і з
елементарним здоровим глуздом.
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ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

Що чекати
субсидіантам
Зміни в нарахуванні субсидій
спрямовані проти зловживань. Про це
заявив прем’єр-міністр Володимир
Гройсман. За словами глави уряду,
деякі заможні українці не гребують
користуватися державними грошима.
До початку наступного опалювального
сезону уряд планує це побороти.
Українців чекає масштабна перевірка субсидій – Міністерство фінансів проведе верифікацію
одержувачів. Ці перевірки будуть проходити в
кілька етапів:
• на етапі нарахувань в територіальних підрозділах Мінсоцполітики;
• на етапі верифікації через дані реєстрів Державної фіскальної служби (облік доходів громадян), Державної міграційної служби (облік міграції
фізосіб), Мін’юсту (облік майна);
• через банки (облік безготівкових операцій з
оплати цінних покупок.
Вся інформація буде збиратися і оброблятися
в Мінфіні. Це дозволить в автоматичному режимі
виявляти субсидіантів, майновий стан яких сумнівний і потребує додаткової перевірки.
Як повідомлялося, середній розмір субсидії в
Україні за рік скоротився більш ніж вдвічі. Також з
початку 2018 року субсидії призначені 764,6 тис.
домогосподарствам, що в 2,4 рази менше, ніж за
аналогічний період 2017 року.

Вводять абонплату
на опалення і воду
Чинні тарифи можуть розділити
на кілька складових, одну з яких
доведеться платити незалежно від
того, використовуєте комунальну
послугу чи ні. Відповідні нововведення
передбачені прийнятими законами
«Про житлово-комунальні послуги» та
«Про ринок газу», – передає newsline.
com.ua.
Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ще в минулому році прийняла рішення ввести абонплату на газ.
Варіант – вважати абонплату на максимальну
пропускну здатність газового лічильника – викликала обурення як серед експертів, так і серед
простих споживачів. Справа в тому, що більшість
сімей використовують газ тільки для готування і
якщо для них порахувати по максимальній пропускній спроможності, то використовуючи в середньому 1,2 кубометра газу довелося б платити
абонплату як за 2,5 куба.
Українці і зараз платять за можливість в будьякий момент користуватися газом. Те, що називають абонплатою, входить в основний тариф.
Якщо абонплату відокремлять від вартості самого газу, то в першу чергу виграють від такого
рішення українці з газовим опаленням. Для прикладу, спалюючи 100 кубів, за діючими правилами потрібно заплатити близько 690 грн, а з абонплатою (лічильник G4) такий же обсяг блакитного
палива обійдеться приблизно в 639 грн.
Таким чином, після введення абонплати, незалежно від того, витрачаєте газ чи ні, щомісяця доведеться платити фіксовану суму – від 12 до понад 100 грн. Тариф на сам газ при цьому знизять
на 13-15%.
Абонплату на опалення в Україні повинні були
ввести ще в минулому році. У всякому разі, таке
зобов’язання на себе взяли українські чиновники,
підписавши меморандум з МВФ.
Граничний розмір абонентської плати, відповідно до закону, має визначити уряд. У той же час
абонплату на газ повинні затвердити в НКРЕКП.
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Многие украинцы, не имея средств на лечение, медленно умирают…

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ ЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ? ВСЕ РАВНО ВСЕ УМРУТ

Александр ПОЛУЯНОВ

Украинскую медицину продолжают сотрясать грязные и
пошлые скандалы, связанные с повальной коррупцией,
чудовищной некомпетентностью, и потрясающе хамским
отношением руководства Минздрава по отношению к
простым украинцам. Предлагаем вашему вниманию лишь
небольшую подборку из списка последних событий.
"ОНИ ВСЕ УМРУТ"

Наиболее
резонансный
скандал вызвало недавнее заявление заместителя Супрун
Александра Линчевского. Этот
чиновник просто и без обиняков рассказал в Счетной палате
Украины буквально следующее:
"25 процентов пациентов,
собственно, умирают. То есть
каждый четвёртый лечится за
рубежом неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все
умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой
программы ноль процентов.
Эти проблемы. То есть эти онкологические
заболевания,
которые, собственно требуют трансплантации костного мозга, они заканчиваются
смертью. Рано или поздно.
Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продлевает жизнь неопределённо
долго", — заявил Александр
Линчевский.
Собственно, этой тирадой он
ясно дал понять, что ведомство
Ульяны Супрун не видит необходимости в продолжении
государственного
финансирования лечения украинских
граждан за границей.
Множество людей восприняли это заявление как смертный приговор тяжело больным
украинцам, в число которых
может в любой момент попасть
каждый из нас. Да, все знают,
что рак — смертельная болезнь,
и даже самое лучшее лечение
помогает далеко не всем пациентам. Но ни одно цивилизованное государство не отказывается от попыток спасти этих
людей — на основании того, что
все мы рано или поздно умрем.
По факту, для больных раком
украинцев лечение за границей
зачастую является единствен-

ным шансом — ведь в последние годы чахнущая украинская медицина практически не
внедряла передовые методики
борьбы с раком. Но лечение
за границей спасает многих
— что, собственно, следует из
статистики самого Линчевского. При этом все понимают
— рядовой украинец, который
не принадлежит к состоятельному меньшинству, не может
оплатить себе операцию и реабилитацию в онкологических
клиниках Израиля, Европы и
США. А значит, ему остается
надеяться только на финансовую поддержку со стороны
государства. Хотя речь идет не
только о раке — ведь из цитаты Линчевского ясно, что под
вопросом может оказаться финансирование трансплантации
сердца, почек и других органов,
которая во многих случаях может быть произведена только за
рубежом.

Говоря о Линчевском, невозможно обойти вниманием его
патронессу - Ульяну Супрун.
Сейчас уже мало кто помнит,
но едва заступив на свою должность, она лично озвучила катастрофическую
статистику
по онкозаболеваниям в Украине (второе место в Европе).
По словам Супрун, только от
рака груди в стране каждый
час умирает одна украинка, за

медиками Винницкой области
она заявила, что онкобольные
украинцы не смогут получать
помощь от государства на лечение из-за сворачивания программы — поскольку ее ведомство намерено делать упор на
профилактике
смертельной
болезни. "Я бы хотела увидеть,
как процветает профилактическая медицина, чтобы мы
имели меньше и меньше заболеваний онкологическими болезнями. Почему мы должны
лечить их всех? Потому что мы
очень поздно обнаруживаем
эти болезни, потому что наши
пациенты не посещают семейных врачей", — заявила тогда
и.о.министра здравоохранения.
Невольно хочется ответить
словами Шурика (из к/ф "Иван
Васильевич меняет профессию"), когда он сказал управдому Бунше: "Когда Вы говорите,
мне кажется, что Вы бредите".
Инициатива Супрун тогда
вызвала шквал критики — в
том числе среди представителей медицинского сообщества
— однако это не помогло спасти
целевую программу помощи
онкобольным. И вот – заявление ее зама. Как говорится, "каков поп, таков и приход".

САМ СЕБЕ ДОКТОР

Что же касается самих пациентов, то простые украинцы уже
особо и не надеются на медицину. Как отметил еще один замминистра здравоохранения - Роман Илык, около 70% больных в
Украине занимаются самолечением, что "приводит ко многим
ослож нени ям,
особенно у хроСАМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА РЕКЛАМЫ
нически больЛЕКАРСТВ - ЭТО СОЗНАТЕЛЬНОЕ
ных пациентов,
МАНИПУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ
влияет на высоО ПРЕПАРАТЕ И ЕГО СВОЙСТВАХ.
кие показатели
инва лидности
год эта болезнь забирает более и сокращения продолжительно9 тысяч женских жизней, а за сти жизни".
25 лет независимости страны
По его мнению, в таком полоот этого типа рака умерли бо- жении дел следует винить маслее 230 тысяч украинок. "При- сированную и недобросовестмерно население областного ную рекламу медикаментов в
центра", — подчеркнула значи- отечественных СМИ, и прежде
мость этой цифры сама Ульяна всего - на телевидении.
"Самая большая проблема реСупрун. "Это похоже на необъявленную войну, в которой, к кламы лекарств - это сознательсожалению, пока мы проигры- ное манипулирование информаваем", — написала она тогда в цией о препарате и его свойствах.
Это побуждает украинцев к
своем Facebook.
Самое поразительное, что самолечению. 15 мая мы 4 часа
это не помешало Супрун уже в мониторили различные цен2017 году ликвидировать про- тральные каналы. За это время
грамму государственной помо- рекламировали 45 лекарственщи "Онкология". На встрече с ных средств, при этом 2 из них

В ТЕМУ

Скандал, еще скандал
Судя по двум отчетам Счетной палаты
Украины, в нашей стране сложилась
абсолютно вопиющая ситуация в сфере
государственных закупок лекарств для
нужд граждан.

По словам депутатов, в первом отчете говорится о
том, что госбюджет платит за импортные препараты
в полном объеме, а затем в течение 20 месяцев (почти два года) они "гуляют" неизвестно где, и поступают в Украину уже просроченными. Например, 400
млн гривен было выделено на закупку лекарств для
онкобольных, а потом эти лекарства просто уничтожили, потому что истек срок их годности.
Судя по второму отчету Счетной палаты, в Украину
поступают лекарства для клинических испытаний.
Иными словами, на нас (без нашего ведома и согласия) проводят широкомасштабные медицинские

эксперименты – с благословения Минздрава, возглавляемого гражданкой США Ульяной Супрун.
Остается лишь добавить, что со стороны государства снят контроль за качеством лекарств, которые
закупаются за государственный счет.
В то же время сообщается, что Ульяна Супрун направила письмо международным организациям с
просьбой предоставить Украине сыворотку против
ботулизма – в качестве гуманитарной помощи (в
связи с ожиданием сезонной вспышки ботулизма). В
этом не было бы ничего плохого, если бы не явный
диссонанс: выбросить на помойку 400 миллионов
– можно, а найти деньги на закупку жизненно необходимой сыворотки (чтобы не побираться) – нельзя.
Все это говорит лишь о вопиющей профнепригодности всего Минздрава, и в первую очередь – пани
Супрун.

не зарегистрированы как лекарственные средства (то есть, это
вообще не лекарства, а БАДы),
еще 6 - запрещены к рекламе в
Украине ", - заявил Илык.
И добавил, что самым ярким
показателем негативного влияния рекламы лекарств является то, что более 50% лекарств
на украинском рынке - это
лекарства, которые не имеют
доказанной клинической эффективности (попутно задаем
вопрос: как такие лекарства
попадают на украинский рынок, и почему это допускает
Минздрав?). Также замминистра проинформировал, что
из топ-10 препаратов, которые
чаще всего покупают украинцы, только три препарата есть
в списке основных лекарственных средств. Все остальные (7
наименований) относятся либо
к симптоматическим, либо не
относятся к группе основных
лекарственных средств.
Проблему признают и в Нацсовете по телевидению и радиовещанию – по его данным,
от 30 до 50% всей рекламы на
украинском телевидении - это
реклама лекарств и медицинских изделий. А на отдельных
региональных каналах такой
рекламы может быть и 70%.
Но только ли в рекламе дело?
Тот же Роман Илык признал,
что каждый второй пациент отказывается от лечения или откладывает его из-за нехватки
средств.
На этом акцентирует внимание и президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор
Сердюк:
"Более трети украинцев лечение недоступно вообще. Для
около 80% граждан покупка лекарств – это финансовая проблема. Серьезные заболевания,
такие как инфаркт, инсульт,
онкология - могут привести
к финансовому краху целые
семьи. Многие украинцы, не
имея средств на лечение, медленно умирают…
За год лекарственная корзина дорожает пропорционально проценту инфляции. Если
говорить о медикаментах, как
о продуктах вынужденного
спроса, то многие украинцы
вынуждены на них экономить,
поскольку государство не компенсирует затраты пациенту на
лечение. Компенсация в 1 миллиард гривен, которую планируют выделить на гипертонию,
диабет и астму – капля в море.
Для пожилых людей, больных,
инвалидов, в силу их доходов,
лечение просто недоступно.
При этом государство может
компенсировать только до 100
гривен в месяц. Соответственно, программа доступных лекарств не работает на должном
уровне. Самый главный вопрос
к правительству, когда будут
сняты налоги на лекарства?",резюмировал В. Сердюк.
По его словам, только за прошлый год стоимость препаратов, входящих в минимальную
корзинку лекарств (утверждена
Кабмином в 2016 году), выросла
в цене примерно на 20%.
Иными словами, у многих
украинцев уже не хватает денег
даже на самолечение – не говоря уже о квалифицированном
обслуживании в медучреждениях.
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Можна сміливо прогнозувати, що Антикорупційний суд стане лише черговою "галочкою" щоб замилити очі зарубіжним партнерам

“За правду і справедливість”

СУСПІЛЬСТВО

БАГАТО ГАЛАСУ ДАРЕМНО
Довгий час українська влада через
свої кишенькові ЗМІ втокмачувала
народу, що Антикорупційний суд це єдине, чого бракує Україні, щоб
відсікти "безсмертну голову гідри
корупції". І ось 7 червня нас усіх
привітали з "історичною подією":
в Раді протягнули президентську
версію закону про антикорупційний
суд (АКС). Що реально зміниться
після ухвалення цього закону?

"Виявляється, величезної кількості
вже існуючих антикорупційних органів недостатньо? Їх велика кількість,
навіть перераховувати втомишся - від
Національної ради з питань антикорупційної політики та Агентства по розшуку і менеджменту активів, отриманих
корупційним шляхом, - до скандально відомих Національного агентства
по запобіганню корупції (НАЗК), Національного антикорупційного бюро
України (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), Державного бюро розслідувань (ДБР) і т. д.
До речі, усі ці органи існують на гроші наших платників податків - громадян України, доведених до убогості
тими самими корумпованими чиновниками і політиками, з якими вищезгадані органи повинні були б боротися. Проте не борються, і навіть не
розпочали боротися. І можна сміливо
прогнозувати, що Антикорупційний
суд стане лише черговою "галочкою" щоб замилити очі зарубіжним партнерам, нібито у нас йде якась боротьба з
корупцією", - заявив із цього приводу
Віталій Романченко, голова Спілки молодих Соціалістів.
З цією думкою згодні і провідні
українські експерти.
"У мене дуже песимістичні очікування у зв'язку з ухваленням закону

про антикорупційний суд, виходячи
з того, що зараз відбувається у Верховній Раді України. Я бачу, що українських депутатів і політиків цікавить
тільки одне питання: хто контролюватиме цей новий орган правосуддя",
- сказав політолог Руслан Бортник.
На його думку, такий авральний розгляд найважливіших законопроектів
вже говорить про те, що готуються та
вигадуються корупційні схеми і союзи
саме під цей суд. Тому експерт не вірить,
що Антикорупційний суд приведе до
якогось кардинального прориву у боротьбі з корупцією в Україні.
"Банальний торг, базар, який можна
було спостерігати в стінах парламенту і Адміністрації президента, тільки
дискредитує Україну на міжнародній
арені", - сказав він.
Виступ президента Петра Порошенка перед депутатами парламенту політолог розцінив як передвиборну кампанію і бажання справити враження
на міжнародне співтовариство. У
своїй промові президент Порошенко
присвоїв тільки собі усю славу створення антикорупційних органів.
"Але це лише спроба зберегти хорошу міну при поганій грі. Усі у світі давно розуміють, що затягування з розглядом закону про антикорупційний
суд, який повинен був запрацювати

ще рік тому, є саботажем і небажанням якраз з боку президента", - пояснив Руслан Бортник.
А політолог Михайло Чаплига вважає,
що ухвалений закон про антикорупційний суд - суцільна "віртуальщина":
"Той рамковий закон, який учора
проголосували депутати, насправді
не вирішує питання існування такого
спеціалізованого суду, оскільки це не
відповідає Конституції України".
На думку експерта, для того, щоб
суд запрацював, потрібний ще один
закон, який координує його існування у рамках Конституції. Коли він
буде, ніхто не знає, тому створення
АКС відкладається на невизначений
термін. "Це доки віртуальщина", - заявив Чаплига.
Політолог також вважає, що чекати
траншу МВФ, заради якого і "ламалися списи" в українському парламенті,
не варто. Річ у тому, що бюджет на
сьогодні розбалансований, і щоб його
привести до норми дефіциту в 3% (як
того вимагає МВФ), уряду треба буде
урізувати соціальні програми напередодні виборів.
"Володимир Гройсман не захоче брати
на себе такий вантаж відповідальності, і скоріш всього, найближчим часом
ми будемо свідками чергових демаршів
прем'єр-міністра, який, скоріш всього,
піде в політику", - сказав експерт.

НАША СПРАВКА

ДЕ Є АНТИКОРУПЦІЙНІ СУДИ
Антикорупційні суди є в двох десятках
країн. Більшість держав зі списку – високо
корумповані країни азійського та африканського регіонів. Це Філіппінські острови,
Пакистан, Кенія, Уганда, Палестина та ще
ряд країн з високим рівнем злочинності.
Серед європейських представників
списку – лише Словаччина, Хорватія та
Болгарія.

УКРАЇНА – ВЕЛИКИЙ СМІТНИК?
В Україні з кожним
роком збільшується
кількість сміття і це стає
критичним: першим
тривожним дзвінком
був Львів, на черзі й інші
міста і райони. За даними
Держстата, за минулий
рік в країні накопичили
більше 366 млн тон
сміття, що на 70 млн
більше показників 2016
року. В Україні 5 тисяч
легальних полігонів для
поховання непотребу і ще
27 тисяч нелегальних,
а їх загальна площа
співставна з територією
Данії.
На численних сміттєвих
звалищах по всій Україні
зараз зберігаються 12,3 мільярда тон відходів - тобто,
більше 300 тон на кожного
українця.
Характерно, що 1 січня
цього року вступили в силу
зміни до "сміттєвого закону", які були прийняті ще в
2012 році. Вони торкаються
поховання відходів, їх роздільного складання і переробки. Тобто, ще при "злочинній" владі було надано
шість років, щоб підготуватися до змін. Але, як це часто буває в Україні, про проблему згадують тільки тоді,

коли вже пізно шукати раціональні шляхи рішення.
Практично усі відходи
українців (94%) не переробляються, а просто відправляються на звалище.
Переробляється усього 6%,
з яких три відсотки спалюються.
Для порівняння: в Європі середня доля відходів,
що переробляються, складає майже 60%. Лідером є
Скандинавські країни. Наприклад, в Швеції на поховання йде лише 0,8% сміття, а решту переробляють,
або спалюють для отримання енергії (теплової та
електричної). Більше того,
шведи навіть закуповують
сміття в сусідніх країнах

для переробки.
Але залишимо в спокої
Швецію - для нас це все
одно, що космос. Для коректнішого
порівняння
візьмемо нашого найближчого сусіда - Польщу : там
ховають близько 44% сміття. Порівняйте з нашими
94 %.
Найцікавіше в цьому те,
що українське екологічне
законодавство відповідає
європейським нормам.
Згідно з цими положеннями, придатні для повторного
використання
безпечні відходи повинні
вирушати на відповідні
підприємства,
безпечно
вивозитися на полігони, а
з небезпечними необхідно

проводити спеціальні операції. При цьому на звичайні звалища не повинні
потрапляти відходи, які
розкладаються біологічним
шляхом.
Але, як це часто буває,
норми нашого екологічного
законодавства залишаються лише на папері. Наша
влада, хто б при ній не знаходився, увесь час відкладає сміттєве питання до
кращих часів. Але оскільки
ці кращі часи чомусь не настають, питання так і не вирішується.
За словами експертів,
щоб справлятися з існуючою масою відходів,
необхідно не менше 20-30
сміттєспалюючих заводів,
тисячі ліній по сортуванню та стільки ж робочих
місць. Це бізнес, що лежить
фактично під ногами, який
насправді не так складно
організувати й настроїти. У
всьому цивілізованому світі це вже давно розуміють і
працюють в цьому напрямі.
Але нашим "батькам нації" не до цього. Вони визнали необхідним знову
законодавчо відстрочити
вступ в силу норми про заборону на поховання відходів - ще на сім років (У Верховній Раде вже з'явилися
відповідні законопроекти).

5

ГОГОЛЮ
И НЕ СНИЛОСЬ
ИЛИ КАК В УКРАИНЕ
ЗАРАБАТЫВАЮТ НА
МИЛЛИОНАХ "МЕРТВЫХ
ДУШ" ПЕНСИОНЕРОВ
Откровенное нежелание властей
проводить перепись населения
способствует масштабным
злоупотреблениям с социальными
выплатами. И это очень выгодно
отдельным группам украинских
чиновников. Так считает
преподаватель Киево-Могилянской
бизнес-школы, соучредитель
общественного объединения "Нова
країна" Валерий Пекар.

По словам эксперта, в переписи населения сегодня больше всего заинтересованы
чиновники, в обязанности которых входит
поиск средств на социальные нужды. Однако есть у нее и влиятельные противники.
"Мы помним, как в свое время в Министерстве финансов разогнали департамент, который отвечал за верификацию
социальных выплат, и Министерство социальной политики выступило против него
очень жестко. Сегодня никто не хочет переписи населения, потому что есть конкретные
люди, которые получают от этого огромные
доходы", - сказал Пекар.
Он сравнил нынешнюю ситуацию с сюжетом романа украинского писателя Николая
Гоголя "Мертвые души".
"Если, например, мы узнаем, что пенсионеров у нас на треть меньше, чем записано
в документах, то Чичиков, который скупал
мертвые души, если бы был жив, умер бы от
зависти, потому что сотни мертвых душ – это
не то же самое, что миллионы мертвых душ.
А кто-то с этого получает деньги. И эти люди
становятся на пути верификации социальных
выплат", - резюмировал специалист.
Он также выразил надежду, что новый состав Верховной Рады после выборов в 2019
году примет решение о неотложном проведении переписи населения.
Напомним, что последняя перепись населения в Украине была произведена более
16-ти лет назад — в декабре 2001 года. И это
– несмотря на то, что ООН настоятельно требует от всех государств мира проводить переписи раз в десять лет. Однако наши власти
регулярно переносят решения о проведении
исследования, изначально запланированного на 2011 год. Последний раз постановление Кабмина об очередном переносе переписи с 2016-го на 2020 год подписал Яценюк
(в декабре 2015-го).
При этом отметим, что норма ООН о проведении общенациональной переписи является
не просто рекомендацией, а настоятельным
требованием. Согласно данным самой ООН,
с 2001 года переписи населения не проводились только в 10 странах. Как правило, речь
идет о самых "неблагополучных" государствах, раздираемых длительными войнами
и гражданскими конфликтами: Афганистан,
Эритрея, Западная Сахара, Ирак, Ливан. Как
видим, Украина (единственная европейская
страна) и здесь оказалась в очень "достойной" компании.
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“За правду і справедливість”

Одним із законів управління є планування діяльності. Воно має бути реальним.

ПОШТОВА СКРИНЬКА

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

«Пусть все
будет неправдой!»
Так мечтается прекрасной поэтессе
Наталье Ковальской. Так хочется тысячам тысяч, как и она, вынужденных
переселенцев, изгнанных из Родины…
на своей земле.
«Украине нужен мир», – провозглашает истину никем не подписанный
бигборд. Уличная реклама разрешительная или платная. Те, кто платит,
подписаться не посмели, потому, что
с войны имеют гешефт. Те, кто разрешает, не подписались, потому, что
для прекращения войны ничего не
делают.
А людям, стране нужен мир. Эта истина выше политики. Эта тема пронизывает содержание последнего
(к этому времени) сборника стихов
Н.Ковальской, работающей сейчас в
Бахмуте, куда вынуждено переехал ее
Горловский университет.
Александр Мороз

ГРОМАДА

ЛЮДИ КРАЩЕ ЗНАЮТЬ
ЩО ЧЕКАЄ СТАРОСТ, ЯКЩО ГОЛОВОЮ ОТГ СТАНЕ СПРАВЖНІЙ ГОСПОДАР
Анатолій Пилипко,
адвокат, магістр державного управління

Відомо, що справжні господарі планують свою діяльність. То чому
сільські та селищні ради не мають реальних планів? Програми
соціально-економічного та культурного розвитку, які сьогодні існують
в місцевих радах, лише приблизно відповідають вимогам, яким має
бути реальний план розвитку. Та ж ситуація і в районах. Більшість
сільських рад переписують програми з року в рік, тож нічого чекати
громаді, яка сподівається на свій розвиток?..

НАВАЖДЕНЬЕ

Закрываю глаза. И опять
в моём городе лето –
разноцветные платья, улыбки
и море цветов.
Это лето из прошлого. Лето,
конечно, не это,
что покинуть заставило нас
и работу, и кров.
И, зажмурясь сильней, я молюсь:
«Пусть всё будет неправдой!
Пусть, открою глаза –
и по улицам светлым моим
будут люди спешить,
не страшась БТРов и «градов»,
а домой после дня трудового
к любимым своим!»
Я тряхну головой –
наважденье никак не проходит.
Рёв машин камуфляжных
взрезает зловещую тишь.
Отрезвлением мне –
полыхнувшая степь на восходе,
заслонённая рваною кромкою
горловских крыш.

***

Артёмовск просто залили доджи!
А до того жара была такая,
что, то и дело к небесам взывая,
все ждали дождь. И вот, не уследив,
что в сумке нет зонта, сижу в салоне
троллейбуса, а ветер за стеклом
ломает ветви, и природа стонет.
Разряды молний и раскатом гром!
От страха тихо молится соседка.
От грома вздрогнул парень впереди.
А в двух часах езды снаряды метко
легли во двор ко мне. А здесь дожди.

ГОДОВЩИНА БЕДЫ

Мы год отбоялись,
отпрятались, отголосили…
Теряли друзей.
Навсегда провожали родных.
Мы – зона конфликта
меж Родиной нашей с Россией.
Но мы не нужны никому
абсолютно из них.
Имея дома – мы бездомны,
и мы одиноки.
На пире чумном малолюдно.
И чья же вина?
Какой годовщиной беды
нам назначены сроки
вернуться домой?
И закончится ль эта война?

Управління — це
точна наука, яка дає
нам інструменти, як з
ситуації, де ми зараз є,
розвинутися до вищих
рівнів
досконалості.
Воно містить закони,
яких потрібно дотримуватись, інакше все
буде так, як є тепер. Одним із законів управління є планування
діяльності. Воно має
бути реальним.
Що таке реальне
планування? Це послідовність дій з вирішення нагальних питань, в даному випадку,

громади, з термінами
виконання, виконавцями та кошторисом.
“Давайте нам гроші,
ми знаємо як і куди їх
направити” - нерідко
чути від сільських голів зі стажем. А скільки
треба грошей? Відповідь лунає на основі
великого припущення.
Для того, щоб не було
таких припущень, у
керівника громадою
має бути перелік усіх
невирішених питань і
побажань громади та
кошторис на їх вирішення. Причому, про-

позиції повинні йти
безпосередньо від людей, бо вони краще знають всі проблеми.
Уявіть собі, що головою ОТГ став вправний господар, який
протягом багатьох років має своє виробництво, знається на тому,
як організувати будьяке виробництво, бізнес, знає ціну грошам
і як поводитись з трудовим колективом. Він
батько, чоловік, син. І
коли виникне питання
про виділення коштів
на розвиток грома-

ди села, яке входить в
ОТГ, він запитає старосту: “Поясніть, навіщо
Вам гроші?” У відповідь староста покаже
програму розвитку, яка
сьогодні є в більшості
сільських рад району,
обґрунтовуючи
відповідні суми. На таку
програму цей староста
не отримає жодної копійки! Чому? Тому, що
в планах немає конкретики. А в неконкретній
програмі розвитку є
можливість «заховати»
будь-які суми. Система “відкатів”, на жаль
ввійшла нині в норму.
Хоч мова, загалом, не
про корупцію.
Що чекає майбутніх старост і депутатів,
якщо головою ОТГ стане керівник - господар?
Повна інвентаризація
проблемних
питань
громади, як це, наприклад, зроблено сьогодні
у селах Власівка та Сезенків Баришівського
району Київської області. Тут є справжній
план розвитку своїх
громад. А на такий
план майбутній голова
Баришівської ОТГ —
господар і рада безперечно виділять гроші.
Не секрет, що сьогодні, зокрема, земля
використовується нераціонально, не підтримується родючість
ґрунтів, є випадки
необлікованого використання земель (що
навіть не приховують
деякі депутати та сільські голови). Про це

знає керівництво району, але не збирається
виправити ситуацію.
Одна з причин, — відсутність
об'єктивної
інформації про стан
використання земель у
районі.
Вирішення
такої
проблеми — невідповідності інформації про використання
землі в документах
фактичному стану такого
використання,
сьогодні розпочата за
ініціативи Громадської
ради при Баришівській
РДА. 17.05.2018 року на
черговому
засіданні
громадської ради прийняте рішення запропонувати райдержадміністрації та районній
раді разом з депутатами
та сільськими головами Баришівського
району провести інвентаризацію земель
району за цільовим
призначенням з метою
встановити відповідність між фактичним
використанням землі
і документальним відображенням такого
використання. Але без
сільських голів така
робота здійснена не
може бути, оскільки
вони достовірно знають, що і як відбувається з землею в очолю
вальних громадах.
Це
конкретна
справа, яку сьогодні
зобов’язані розпочати
керівники сільських
громад – чи старости,
чи голови сіл, що не
увійшли в ОТГ.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

…Ты силен со всеми вместе
Новые стихи Владимира
Калиниченко – своеобразная
исповедь думающего человека. О
времени, о себе, о необходимости
держаться, не отступать, оставаясь
самим собой.
Это – поэзия. Такая, какой она
должна быть.
Александр Мороз
В ДУШЕ МОЕЙ НЕ ЗАРОСЛИ
ВОРОНКИ

Памяти друга юности
Петра Костюкова
Мы жили бедно, но на хлеб хватало.
К тому же из ближайших деревень
недорого везли хозяйки сало.
Мы жарили картошку – через день.
О, лакомство послевоенных буден!
Борщ раз в неделю – повкусней конфет...
Но верили, вот скоро лучше будет, –
мы вместе, живы, и войны-то нет.
Хотя ещё летели похоронки
на тех, кто так и не пришёл с неё.
... В душе моей не заросли воронки –
отрочества скупое бытиё.

НЕ ВЕРЮ В ЧУДЕСА

Настойчиво внушали: «Бог всё видит,
всё знает. Кайся. Отмоли грехи...»
Да только вряд ли и Господь предвидел
без святости безбожные стихи.
... Я с детства ад прошёл.
Что мне до рая?
Смиреньем кто-то и спасал себя.
Но рядом миллионы умирали,
земную жизнь как истину любя.
Куда же Бог смотрел, кого же слушал,
что сотворил, чтобы людей спасти,
когда в концлагерях горели души
детей безгрешных?!
... Отче, ты прости,
но Падший ангел,
дьявол в просторечье,
тот не сулит прощенье.
Он есть Зло.
Его клянут, в церквях не ставят свечи,
и ненавидят всюду поделом...
Вот думаю: нет святости на небе.
Христос не возносился в небеса.
Закопан в землю...
Там пока я не был.
Но – буду. Факт.
Не верю в чудеса.

ЧИТАЯ СОЛЖЕНИЦЫНА

В октябре 2016-го – в Москве на воротах Музея ГУЛАГа повесили чучело
А. И. Солженицына, боевого офицера,
награжденного двумя орденами Отечественной войны, лауреата Ленинской
и Нобелевской премий, с табличкой
«Предатель Родины»...
Никаких последствий этот вандализм – в духе фашистской Германии
30-х годов – не имел.
Мы «Новый мир» прочли...
И замолчал барак.
Не сравнивая беды и заботы,
Иван Денисович
всё втолковал нам так,
как мы уже давно
«по фене ботали...»
То эпос зековский,
бессмертный, стало быть, –
ведь миллионы побывали в зонах.
Учились выживать,
чтоб после – жить,
а не сажать цветочки на газонах.
Спасибо, Сан Исаич, за урок.
Вы правдой закаляли нам натуры.
Мы многое прочли,
и даже – между строк.
…А это ведь и есть Литература.
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Первое и основное правило – воспитывать доброту можно только добром
УЛЫБНИСЬ И
ПОДУМАЙ
На заседании ВР Парубий объявляет:
- Господа депутаты,
прошу пройти умных - направо, красивых - налево.
И все разошлись в
разные стороны. Только
Олег Ляшко и Ирина Луценко все метались и метались - ну не получалось
у них решить - куда становиться!
Звоню куму.
- Привет. Как дела?
- Зачем спрашивать? В
одной стране живем.

Разговаривают
две
блондинки:
— Я вот щас подумала...
Прикинь, у людей вирусы
были бы, как у компа. Типа
троянов... Ты начинаешь
путать право и лево, сообщаешь посторонним
о себе всю информацию, которую следовало
бы держать при себе... А
потом ваще некоторые
файлы стираются...
—
Подруга,
такие
вирусы продаются в любом маркете в емкостях и
0,5, и 0,7, и 1 литр.

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО…

▶ В Украине любая затеваемая гадость начинается со слов “покращення” или “реформа”.
▶ Не бойтесь старости - в
Украине это ненадолго.
▶ Уехать из Украины это не эмиграция. Это
эвакуация.
▶ Если деньги мерять кучками, то у большинства
украинцев это - ямки.
▶ Каждое государство
имеет свою мафию, а в
Украине мафия имеет
свое государство.
▶ Нужно заставить всех
депутатов ВР в блондинок перекраситься.
Чтобы не вводили в заблуждение окружающих.
▶ Довольны властью в
Украине две категории
людей: те, кто не в курсе, и те, кто в доле.
▶ Наши чиновники очень
любят смотреть на морской прибой с берега:
откат за откатом…
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НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЮ

ТВОЙ РЕБЕНОК:
УРОКИ ДОБРОТЫ
Способность к сопереживанию у ребенка
воспитать непросто. Она развивается
постепенно и не сразу проявляется полностью.
Доброте ребенка учит взрослый, делая это
ненавязчиво, но постоянно, привлекая внимание
своего малыша прежде всего к личности
другого ребенка, к его душевному состоянию:
“Не обижай других”, “Если видишь, что кто-то
плачет, подойди и успокой. Тебе ведь лучше,
когда тебя утешают?” и т.д.

- Уважаемый, что Вы
указали в графе "причина эмиграции", какая печень?!!
- Видите ли, в Украине
жить на трезвую голову невозможно, а у меня
больная печень
Сидит воронa нa суку,
во рту сыр. Внизу лисa
бежит:
- Воронa, ты нa выборах
за Порошенко проголосуешь?
- Нет!
Сыр выпaдaет. Воронa
сидит и думaет, если бы
каркнула "дa" что-нибудь
изменилось бы?

ДОМАШНІЙ КЛУБ

Таких уроков потребуется немало. И начинать их
надо очень рано, не про-

пуская те жизненные ситуации, которые способны подвигнуть ребенка к

действенному отклику на
эмоциональный дискомфорт товарища. Первое и
основное правило – воспитывать доброту можно
только добром, опираясь
при этом на то хорошее,
что уже сформировалось
в характере ребенка или
только начинает складываться. 3-летний Петя
– очень активный мальчик. Он легко верховодит
сверстниками. Однажды
его мама расстроилась,
увидев, как в детском
саду, пробегая мимо медлительного Антона, сын
выхватил у того трактор.
Антон заплакал. Петя по
инерции пробежал еще
немного, но потом оглянулся, вернулся, вынул из
кармана сушку и, вздохнув, сунул ее Антону. Изумленный Антон обрадовался, позабыв о тракторе.
Иногда маленьким детям
приписывают природный

БАБУШКИНА АПТЕКА

Авитаминозы
Болезненные состояния, причиной которых являются длительное
неправильное питание, нехватка необходимых витаминов в
организме. В некоторых случаях причиной авитаминоза является
не недостаток витаминов в пище, а повышенная потребность в них
организма: низкая или высокая температура воздуха, кислородное
голодание, беременность или кормление грудью, нервный стресс или
физические перегрузки, а также расстройство усвоения витаминов
желудочно-кишечным трактом.
Признаки недостатка витаминов в организме: общее недомогание, пониженная
устойчивость к инфекционным заболеваниям, кровоточивость десен.
Некоторые народные средства для лечения и профилактики авитаминозов
Первоцвет. При недостатке в организме витаминов С и А помогает настой первоцвета: заварить 1 стаканом кипятка 1 ст. л. сушеных листьев, настоять, укутав, 30 мин,
процедить и принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды.
Кипрей. При авитаминозе следует пить настой листьев кипрея (иван-чая); заварить
1 стаканом кипятка 1 ст. л. сушеных листьев, настоять, укутав, 30 мин и процедить. Настой пьют по 1 ст. л. 3—4 раза в день за 30 мин до еды.
Калина. Настой калины обыкновенной обладает общеукрепляющим и успокаивающим действием: заварить 1 стаканом кипятка 1 ст. л. плодов калины, настоять, укутав,
2 ч., отжать и процедить. Пить по 1/2 стакана 2 раза в день.
Витаминный настой. Взять 2 части плодов брусники, 3 части листьев крапивы, 3
части плодов шиповника, хорошо измельчить и перемешать. Заварив 1 стаканом кипятка 4 ч. л. смеси, настоять 3—4 ч, и процедить. Пить по 1 стакану 3 раза в день.
Свекла, редис, цветная капуста. Для приготовления настоя 20 г сухих плодов
промыть в холодной воде, залить 0,5 л кипятка, кипятить на водяной бане при закрытой
крышке 10 мин, настаивать ночь в термосе и процедить. К полученному настою можно
добавить по вкусу сахар или мед и пить по 1/2 стакана 3 раза в день. Хранить настой
следует в холодном месте не более 2 дней. Собирают плоды шиповника в конце августа и в сентябре (до первых заморозков), когда они становятся красными.
Чай из листьев шиповника. Весной при появлении первых листочков сорвать их и
помять до появления сока, после чего высушить, разложив тонким слоем в тени. Употреблять как обычный чай.
Береза. Настой из молодых листьев березы: залить 2 стаканами кипятка 100 г хорошо промытых и измельченных листьев, настоять, укутав, 4 ч. и процедить. Пить по 1
стакану 2-3 раза в день.
Отвар почек или коры осины. Заварить в 0,5 л кипятка 1 ст. л. почек или измельченной коры, поставить на огонь, довести до кипения и держать на малом огне 10-15 мин,
после чего снять с огня и настоять, укутав, 3 ч. Пить по 150 мл 3 раза в день.
Черная смородина. Напиток из черной смородины: протереть через сито 700 г черной смородины и смешать ее с медовым сиропом (в 0,5 л кипяченой воды растворить
6 ст. л. меда). Эту порцию напитка необходимо выпивать в течение 2 дней.
Напиток из лимона, моркови и меда. Растворить в 300 мл кипяченой воды 2 ст. л.
меда, отжать сок из 1 кг моркови и сок 1 лимона. Все это смешать и выпить в течение
дня в 3—4 приема.
Настои из листьев земляники. Измельчить 50 г листьев, залить их 1 л кипятка И настоять 1 ч. Настой пьют порциями по 300—400 мл. Теплый отвар листьев земляники
применяют для полоскания при стоматитах, гингивитах, пародонтозе, запахе изо рта.

эгоизм или агрессивность,
призывая искоренять эти
“смертные грехи” “огнем
и мечом”: наказаниями,
нотациями и т.п. Но дело
в том, что в этом возрасте ребенок еще не усвоил,
что его товарищи такие же
люди, как и он, и часто относится к ним, как, например, к игрушкам. Ребенок,
завладевший привлекательным предметом, становится для сверстников
всего лишь препятствием,
которое надо преодолеть,
применив силу. Что в
этом случае делать взрослому? Можно остановить
малыша, образумить, напомнить о переживаниях обиженного. Можно
настойчиво
убеждать,
что обиженный – тоже
человек. Можно в разгар
конфликта повысить голос и осудить обидчика,
не скрывая огорчения его
поведением... Но гораздо
полезнее побеседовать с
ребенком после того как
он успокоится и сможет
вас разумно выслушать.
Лучше всего отыскать те
– вполне хорошие – намерения, которые были у

ребенка, и убедить, что он
просто не учел, каково его
товарищу, а ведь интересы
других – это самое главное, о чем забывать нельзя никогда. “Да, трактор у
Антона замечательный, –
говорила Пете его мама. –
Ты как его увидел, так обо
всем и позабыл, да?”. “Я
же не насовсем его забрал.
Чего он разревелся-то”?
– недоумевал Петя. “Я-то
знаю, что на время, но ведь
Антоша-то этого не знал”.
“Реветь нечего было”, –
упорствовал Петя. “Знаешь, – задумчиво ответила мама, – иногда бывает
так горько, что и не сдержишься. Но ты молодец,
что вернулся и дал ему
сушку”. “Ты видела?” –
обрадовался сын. “Да, я
еще не ушла, и мы вдвоем с
воспитательницей все видели. Она сказала, что ты
добрый, не всякий малыш
заметит огорчение другого. И я горжусь тобой...”.
Петя потупился. Было
ясно, что он и тронут одобрением мамы, и слегка
смущен своим поступком.
Ольга Громова,
детский психолог

ДАЧНИКИ: СОСЕД СОВЕТУЕТ СОСЕДУ

50-60 ПОМИДОРОВ
С КУСТА
Можно вырастить один куст помидоров на двух
корнях, при этом место экономится, и урожай
будет больше. Можно получить с одного такого
куста до 50-60 помидоров. Не важно, какой сорт.

Для этого в одну емкость садят семена рядом друг
от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада вырастет и толщина стебля будет достаточно
большой, нужно острой бритвой снять верхний
слой стеблей двух соседних растений со сторон,
которыми они обращены друг к другу, для чтобы
обнажился камбий. Длина разреза примерно 2-3
см. Затем соединить обнаженные участки стеблей
и плотно обмотать это место ленточкой из пленки
шириной около 1 см. Ну и выращивать как обычную
рассаду.
Незадолго до высадки рассады в грунт, у слабого
из растений, которое развилось немного хуже, прищепить верхушку и над срезом оставить около 3-5
см. Пересаженное в грунт растение соединенного
помидора быстро развивается, потому, что обладает
уже мощной корневой системой.
Когда оно более-менее окрепнет, пленку осторожно можно снять. Уход за сдвоенным кустиком
помидора различается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие
двух корней у растения. При посадке желательно
поставить хорошую надежную опору, так как куст
получается значительно крупнее обычного.
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“За правду і справедливість”

Может быть, послание «чужих» с далеких звезд закодировано в человеческих генах?
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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

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

м. Київ 073-074-00-80

«ЧУЖИЕ»
ОСТАВИЛИ НА ЗЕМЛЕ

Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська

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

зеркало», которое в 660 году до н.э.
богиня Солнца Аматерасу подарила
основателю японской империи? Это
зеркало-тайна, завернутое в несколько слоев особой, пропитанной маслом
ливанского кедра материи, и сегодня
находится внутри храма Исе на острове Хонсю».
О чем говорят таинственные мегалитические культуры Англии, Шотландии, Мальты? Какие послания несут в себе тысячи и тысячи менгиров,
По материалам: Александр Евтеев, «Тайная доктрина» стройными рядами возвышающихся
во французской Бретани, на Крите,
Сардинии? Какая невероятная сила
Древнеримский философ Тит Лукреций Кар в своем труде «О природе
древности построила гигантские подвещей» так сформулировал теорию о влиянии космических пришельцев
на развитие человечества (теорию палеоконтакта): «Весь видимый
земные лабиринты, так называемый
Чинканам, под перуанским городом
мир в природе не единственный, мы должны признать, что в иных
Куско? Известен, по крайней мере,
пространствах есть другие земли с другими людьми (разумными
один из входов в сложнейшее подсуществами) и другими животными».
Конечно, он не был первым, кто высказал эту мысль. В частности, ее
земное царство под церковью Санта,
но для его исследования ничего не
высказывали греческие мудрецы.
предпринимается. Какие загадочные постройки возвышались когдато над крепостью инков возле Куско?
Сегодня там на холмах находят только шлифованные или полированные скальные обломки необычайной
структуры. Качество полировки (явно
машинной!) изумляет.
А зачем создавали люди
(?) разных культур и эпох,
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Всю свою жизнь он собирал данные, их можно найти в
недалеко
от южноперуанр
п
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которые, как ему казалось, разрушают культовых постройского города Мольендо (400
общепринятые научные теории. В из- ках, объектах и предметах.
км воздушным путем от Наска),
тянется вглубь пустыни Антофагаста
Где же искать следы инопланеданной в XX веке «Книге проклятий»
серия знаковых рисунков на скалах,
он писал:
тян? Может быть, послание «чужих»
значение которых до сих пор остает«Я предполагаю, что мы являемся с далеких звезд закодировано в челочьей-то собственностью. Мне кажет- веческих генах? На этот вопрос отвеся неясным. Под ними изображены
фигуры, подобные роботам, высотой
ся, что Земля когда-то была ничейной, тит будущая генотехнология. А может
в… 121 метр! Чей супер-резец и в чьей
но затем ее исследовали, колонизиро- быть, звездные пришельцы оставили
сверхмощной руке выгравировал эти
вали, а затем стали соперничать за об- свое послание на какой-нибудь из со«гравюры»? Для кого они предназналадание ею и обитатели иных миров. В седних «мертвых» планет? Этот вонастоящее время нами правят самые прос будет решен в XXII-ХXIII веке,
чались?!
развитые из них».
во время будущих межпланетных поЮго-восточнее Лос-Анджелеса,
Заинтересованный читатель еще летов.
недалеко от города Блайт, у реки Ков 1968 году получил великолепное
Но и на Земле существуют места,
лорадо, есть большие изображения
исследование – уникальную книгу которые, могли бы стать «сейфом» для
людей и животных, в том числе: слона
Эриха фон Деникена «Воспоминания посланий космических пришельцев.
и верблюда, которые никогда в Северо будущем», в которой он изложил те- Например, полюса Земли, каменный
ной Америке не обитали! От реки Коорию палеоконтактов в обобщенном храм на экваторе, который на пролорадо на юг, до границы с Мексикой,
виде, обосновав ее многочисленными тяжении тысячелетий считается свяи на восток, до Скалистых гор и Аппафактами археологии, палеонтологии, щенным местом. На Земле есть больлачского плато, рассеяны тысячи так
истории искусств и мифологии. В чем шое количество точек, которые могли
называемых «индейских курганов»
же суть теории этого исследователя с бы стать таким местом.
в виде бизонов, птиц, змей, ящериц.
мировой известностью?
Но что самое главное, как цельные
«Согласно мифологической траВ древние времена Землю довольно диции, – обосновывает свое мнение
фигуры они воспринимаются только
часто посещали существа из Космо- Деникен, – таинственные листы сопри взгляде с воздуха, с определенса. Эти неизвестные существа путем глашения сейчас находятся глубоко
ной высоты. «Ну и что?» – спросит
целенаправленной,
искусственной в земле, под кафедральным собором
ироничный читатель. А то, отвечают
мутации живших тогда на Земле гу- Св. Марии в эфиопском городе Аксум.
специалисты-геодезисты, что без спеманоидов превратили их в существа с Как обстоят с ними дела? А что такое
циального оборудования с такой точКааба, священный камень мусульман,
человеческим интеллектом.
ностью и масштабностью эти курганы
Появление космических пришель- который, согласно легенде, на Землю
построить или сложить просто невозцев на Земле отражены в различных принес с неба крылатый архангел Гавможно. Кто же поработал над этими
верованиях, традициях, сказаниях, риил? А загадочное «металлическое
колоссальными тотемами? Загадка…
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ЛАБИРИНТЫ ИНКОВ
ИЛИ ЭЛЬДОРАДО?
Не одна тайна Перу скрывается в
тоннелях Чинканас, что находятся в
районе столицы инков Куско. Многие
годы исследователи пытаются
разгадать загадки этих гротов, а
местные жители утверждают, что
именно там находились священные
места правителей инков.

Надо отдать должное индейцам, которые предупреждают иностранцев о том, что
оскверняя святыни древних, они подвергаются огромной опасности. Неоднократно сюда
снаряжались экспедиции, из которых возвращались единицы в совершенно странном состоянии. Люди говорили о бесконечных переходах и ловушках, но верить им было трудно,
учитывая нарушенное состояние психики.
Еще священники иезуиты писали о пещерах, что индейцы рассказывают об огромном
лабиринте, которые построил Уайна Капак. В
этом лабиринте есть и мосты, и крепости, и
здания, и подземные улицы. Гарсиласо де ла
Вега писал, что лабиринт состоит из множества пещер, причем входы в них совершенно
одинаковы. Без веревки, привязанной к концу, никто не решается туда входить. Говорят,
что пещеры простираются в самое сердце
Анд, и никто не знает, где же они заканчиваются…
Многие тоннели остаются недоступными
до сих пор, входы в них завалены камнями.
Есть верования, что в тоннелях живут до сих
пор потомки инков, что отгородились совершенно от внешнего мира. Такая же система
тоннелей существует и под Лимой, столицей
Перу, под Мачу-Пикчу, высокогорном городе
инков, выстроенном ними с непонятными целями и скорее напоминавшем убежище.
Есть мнение, что эти пещеры — ни что иное,
как мечта всех золотоискателей – Эльдорадо. Легенды гласят, что существовал золотой
город, в храме солнца которого были сделаны из благородного золота не только скульптуры и украшения, но и стены, и двери… Все
это не могло просто так «провалиться сквозь
землю». Естественно предположить, что эти
сокровища были спрятаны инками глубоко
под землей, возможно в этих бесконечных
лабиринтах..
Некоторые легенды индейцев рассказывают
о людях-змеях, живущих в этих пещерах. На
знаменитых камнях Ики изображены люди в обществе огромных ящеров. Кстати, есть исследователи, что считают версию индейцев вполне
вероятной. Вполне возможно, что в пещерах
жили эволюционировавшие динозавры...
…Последняя экспедиция спустилась под
землю через большой пролом в районе алтаря храма Куско. При движении по лабиринту
ученые столкнулась с тем, что инфракрасный
свет перестал отражаться от стен пещеры,
который в основном состояли из алюминия.
Интересно то, что ученые не смогли взять
какой-либо образец, ломались все инструменты. Проход сузился до диаметра 90 см,
и тогда руководителем было решено повернуть назад.
Лабиринты инков так и остаются неразгаданной загадкой великой цивилизации, какие
воспоминания хранят они, возможно, узнают
потомки…
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