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Європейцям і в страшному сні не привидиться віддавати
за комуналку 40% доходів

Після ухвалення закону
(хай і чисто формального)
про створення
Антикорупційного
суду, від нашого уряду
цілком логічно чекати і
підвищення цін на газ
для населення. Адже
саме ці дві вимоги є
головними умовами наших
західних кредиторів
для продовження
кредитування України.
А заради отримання
чергового траншу
збанкрутіла влада піде на
будь-яку підлість.

Читайте на СТОР.3
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Наш щотижневик “За правду і справедливість”
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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.
(Закінчення.
Початок в №№ 22,23)
– Ми нещодавно публікували
ваш відкритий лист до Петра
Порошенка.

– Це був лист до Порошенка, Гройсмана і Кличка, підписаний поважними людьми:

прем'єрами Масолом, Фокіним,
Ніною Матвієнко, Ларисою
Скорик (вона – мій колишній
опонент, людина, яку я поважав
і поважаю), Віталієм Скляровим
та іншими... Що з Києвом робиться?! Забудова шалена і безглузда, так не можна робити!
Пригадую, свого часу треба

було для обласних потреб побудувати будинок за Одеською
площею. Ні! Це треба десь 80
мільйонів виділити на інженерні мережі – і тільки тоді можливе відведення землі. Сьогодні
в бік Віти-Поштової..., з Ірпенем з'єдналися, із Вишгородом
з'єдналися... Бровари – майже

те саме... Виникає запитання:
а далі що буде? А який баланс
між зайнятістю людей і населенням? А хто відповість за вихід із ладу інженерних мереж? У
нас же Бортницька [станція аерації] зношена повністю. Ніхто
на це не зважає... Хто дає дозвіл
на такі речі?! Чи є генеральний
план розвитку Києва? Як можна
в цих висотках по 30 поверхів...
– А якщо, не дай боже, пожежа...

– Якщо їхати до центра через
Південний міст, справа стоїть
кілька кварталів із висотками
по 30 поверхів, де людям нема
де повернутися, нема де зробити паркінги (там Дніпро, вода)...

Хто думає про те, як там люди
мають жити?! А якщо щось трапиться? Займеться машина –
туди пожежники не зможуть заїхати. У Києві немає пожежної
[автодрабини], яка піднімається
вище від 15 поверху. Ну як можна такі речі робити?!
– Порошенко, Гройсман, Кличко
– хоч хтось вам відповів?

– Ніхто. Поки що відповіді
немає. Та хіба тільки в цьому?
Завтра відправляю лист президенту, голові парламенту та
прем'єр-міністру. Ключове питання...

Читайте далі на СТОР.2
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“За правду і справедливість”

Дороги будувати потрібно, безперечно, тому що добили їх,
але енергетикою треба зайнятися, бо вона займеться нами

ДЕРЖАВА

КОМЕНТАР

ЩОДО МОЄЇ УЧАСТІ У
ЗАХОДІ «КОРОНАЦІЯ
СЛОВА»
Змушений зробити коментар щодо моєї участі у заході
«Коронація слова» та висловитись щодо різних публічних
тлумачень того, що там відбулося.
По-перше, на нагородження відзнакою мене настійно запросило подружжя Логушів. Виявилось, не для того, щоб відзначити мою
творчість, а щоб здійснити продуманий публічний напад, продемонструвати, зокрема, прислужництво перед владою (мій докір про брак
її уваги до культури не потребує підтверджень). Логіка подальших подій: поширення спотвореної інформації у ЗМІ, безпідставні обвинувачення «патріотів» тощо.
Все це традиційно, безпідставно і примітивно. Я ніколи не спекулював своєю патріотичністю. Те облесливо роблять інші: або «люблять»
Україну з далекої відстані, або ж земляки лементують про те саме,
щоб ніхто не згадував про їхні попередні гріхи. За роки перебування у Верховній Раді (на посаді Голови, зокрема), та й загалом в житті
– я робив лише те, що випливало з інтересів нашої Батьківщини. Як
би хто не намагався перекручувати факти – мета моєї діяльності на
посаді Голови Верховної Ради України зводилась до послідовної політики державотворення та становлення України як демократичної,
суверенної держави з європейською системою влади!
Нагадаю для блогерів та журналістів, котрі перекрутили те, що відбулося на заході «Коронація слова», – я ні перед ким не вибачався (не
було за що і перед ким), позицію не змінював, був і залишаюся патріотом України. Не соромлюся також за жоден день роботи «радянським
функціонером», залишаюсь при тому українським політиком, одним
з співавторів Декларації про Державний суверенітет та Акта про незалежність України. Для тих, хто не дочув, повторюю слова, що прозвучали на «коронації»: у мене гріха перед Україною і народом немає!
По-друге, щодо моєї «участі» у розвитку сепаратизму в Криму.
Дійсно – 17 березня 1995 року, будучи Головою Верховної Ради, за
моєї ініціативи було зупинено сповзання до сепаратизму, – парламентом скасована посада президента автономії та зупиненні спроби
проголосити суверенну державу – Республіку Крим. Це факт. Варто
пам’ятати, що збереження статусу «автономії» півострова вимагала
логіка подій становлення молодої держави – існувала загроза втрати
півострова ще на зорі нашої незалежності. Про це детальніше говорив у одному з інтерв’ю перший Президент України Л.Кравчук. Для
тих, хто цього не розуміє або не пам’ятає, нагадаю, що на початку 90тих збереження Криму у складі України вимагало серйозної політичної та дипломатичної роботи, а не патріотичної тріскотні. Як здавали
Крим (чи продавали) теперішні «патріоти», – окрема розмова. Для неї
ще буде час.
Антиукраїнську політику ні я, ні очолювана мною Соціалістична Партія ніколи не проводили, всі документи партії оприлюднені. Олігархам
та іноземним спецслужбам, як дехто з критиканів, ми не служили.
Нісенітницею, звичною для нього, є заява А.Ніцоя про «блокування» мною державного статусу української мови. Брехня спростовується хоч би стенограмою засідань Верховної Ради, – мною 17 (!) разів поверталася на голосування ст.10 Конституції України. Я справді
непогано знаю російську мову, часто користуюсь нею і не тому, що
так робили Шевченко, Гоголь, Короленко і… багато інших. Звичайно,
більшість моїх віршів та прозових творів написані рідною мені українською. Маю чимало лауреатських відзнак, хоч їхнім здобуттям ніколи
не переймався (на противагу «патріотам», що ніяк не складуть собі
ціни). З метою популяризації української культури на громадських засадах більше 11 років веду авторську програму «Обличчям до вогню»
на радіо «Культура».
По-третє, щодо моєї причетності до влади. Я не був у виконавчій
владі – тому, на жаль, не мав змоги вплинути на втілення багатьох
рішень та задумів, які потребує наша держава! Так, я був депутатом
Верховної Ради та її Головою, мав фракцію однодумців (14-32 чол. в
різні часи), але фактично завжди був в опозиції до політики президентів та його призначенців! І доти, поки головною метою людей при
владі буде особиста нажива, а не інтерес суспільства – доти я буду
в опозиції до такої влади та буду її критикувати, боротися за зміну її
системи! Боротися проти її антисоціальної політики, тупої антинаціональної політики, проти дешевого популізму, проти політичних замовних злочинів (щодо журналістів, зокрема). І, в тому числі, проти
того, що влада абсолютно забула про потребу підтримки української
культури та мови!
Від Вас, шановні «патріоти», «блогери», «суспільні діячі», чомусь не
чути критики влади за таку її «проукраїнську політику». Тому, напевне,
моя позиція вам не до вподоби.
Впевнений, пройде час і суспільство побачить, хто боровся за
правду і справедливість, а хто імітував боротьбу!
На обкладинці однієї з моїх збірок є строфа, котра відображає суть
сказаного вище:
«У мене доля перекотиполем
І не була, і бути не могла,
Бо серцем, бо за правду щирим болем
Вона до України приросла!»

Олександр Мороз

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.
(Закінчення.
Початок в №№ 22,23)
– Запитання: чи не набридло вам їм
писати без відповіді? (Сміється).

– Не можу про це не говорити! Коли був головою Верховної
Ради, моїм радником двічі був
Віталій Скляров – унікальний
інженер, енергетик, академік,
вільно володіє англійською мовою, на "ти" з комп'ютером, із вищою математикою, інтелігент з
великої літери. Сьогодні йому за
80... Ми спілкуємося час від часу,
він наводить такий аргумент: у
1993 році на виробництво однієї
кіловат/години
електроенергії
витрачалося 340 грамів палива, сьогодні – 500. Виробництво
електроенергії знизилося приблизно на 7%. Що це означає на
практиці? Що приблизно півтора року вся енергетична система
працювала вхолосту…
– Чому?

– І в мене виникає таке запитання.
– Має ж бути навпаки: технічний
прогрес...

– Тут жодного прогресу немає, адже недофінансування відновлення енергетичної системи
становить більше ніж $100 млрд.
Ті, хто керує, турбуються, як би
об’єкти хтось приватизував, а той,
хто приватизував, дивиться, як
прибуток зняти. Ніхто ж не думає
про те, що це енергетика, це високотехнологічні конструкції, їх
треба постійно відновлювати! Законом спеціально передбачається
і в бюджеті закладається податок
на реновацію основних фондів,
але нічого ж не освоюється! Ми
забули, що в нас 15 атомних реакторів. Хай би світ теж подивився:
у нас же Сомалі, тільки з атомними реакторами! Це страшний суд!
Я вам говорив про теплові

свого часу, він би не став
станції: приблизно на 7% знизипрезидентом. Що ви мали на
лося виробництво електроенерувазі?
гії. Що це означає на практиці?
Що приблизно півтора року вся
– Він не мав підтримки в тому
енергетична система працюва- політичному спектрі, який, скала вхолосту: вугілля добувалося, жімо так, підтримував мої проперевозилося, спалювалося, про- позиції. Не можу сказати, що це
сто щоб пустити шкідливий дим. була моя помилка. Не про те мова.
Жодної користі, окрім шкоди, Іншого виходу не було: якщо не
людям це не дало. Хтось має від- підтримати Ющенка, Кучма заповідати за це, хтось керує цими лишиться на третій термін. Але
процесами? Це не політична тріс- я поставив умову, і ми підписали
котня, це те, що завтра обернеть- угоду про те, що наші війська буся лихом для всіх. І будь-яка влада дуть виведені з Іраку, не буде про– ця чи та, що прийде, – змушена даватися українська земля тощо.
буде цим займатися.
Може,
потрібно
ІДЕЇ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ
було б усе-таки зіЖИВІ ЩЕ З ЧАСІВ СВЯТОГО ПИСЬМА,
брати людей, які хоч
АЛЕ СОЦІАЛІСТИЧНІ ТА СОЦІАЛтрохи тямлять у цій
справі? Я просив ВіДЕМОКРАТИЧНІ ПАРТІЇ В ЄВРОПІ
талія
Федоровича:
СЬОГОДНІ ПЕРЕЖИВАЮТЬ НЕ
"Ходіть на колегію
НАЙКРАЩІ ЧАСИ ЧЕРЕЗ РЕАЛЬНУ
міністерства,
розПОЛІТИЧНУ ТА ЕКОНОМІЧНУ СИТУАЦІЮ,
кажіть їм, що ми вже
ЧЕРЕЗ ТЕ, ЩО ВОНИ ВИЯВИЛИСЯ У
пройшли точку неПІДПОРЯДКУВАННІ СИЛЬНИХ СВІТУ
повернення, потрібно щось робити". Він
ЦЬОГО, ЧЕРЕЗ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД
не хотів спочатку, а
ПОЛІТИКИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ.
потім каже: "Шеф, я
більше не піду. Вони
не знають закон Ома". І таких Уже наступного дня після того,
"знавців" по кожному відомству як став президентом, Ющенко
вистачає.
все це відкинув і почав [заявляти], що йому не вистачає повно– Проти Ома немає прийому
важень. Говорив йому: "Вікторе
(усміхається). Вони інший закон
Андрійовичу, ви робите кроки,
знають, і їм цього досить.
результатами яких не ви будете
– Сподіваюся, що, може, хоч користуватися. Не можна лізти в
Гройсман дасть доручення, по- Конституцію і втручатися у спракличуть тих, хто розбирається, і ви парламенту". Ні, йому сказали,
скажуть: дороги будувати потріб- що він – месія... А потім реальні
но, безперечно, тому що добили результати показали, хто він наїх, але енергетикою треба зайня- справді.
тися, бо вона займеться нами.
– В інтерв'ю Дмитру Гордону
ви говорили, що якби не
підтримали Віктора Ющенка

– До речі, під вашим головуванням
Верховна Рада ухвалювала
українську Конституцію. Ви
пам'ятаєте цю ніч?
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Для українського уряду не існує ніяких перешкод для підвищення тарифів на газ для населення
– Звичайно. Думаю, це була вершина демократичної діяльності
парламенту. Водночас треба мати на
увазі, що той парламент було створено без адмінресурсу, і коли Комуністична партія [СРСР] уже не діяла, не було впливу з боку райкомів...
– А інші ще не встигли...

– То були чесні вибори, які
сформували непростий склад
парламенту, але з яким можна
було знайти спільну мову, коли
йшлося про державу.
– Гроші тоді в парламенті ходили?

– Ніякі гроші тоді не ходили.
Я витратив приблизно 300 карбованців на першу кампанію і приблизно стільки ж – на другу.
– А за голосування платили,
як зараз?

– Ні.

– Коли вперше гроші зайшли до
парламенту?

– Відверто сказати, що знаю
такі приклади, я не можу, але
знаю, що з появою в парламенті
Юлії Тимошенко почалися торги.

– Яка, на вашу думку, була головна
помилка президента Ющенка?

– Це була не його помилка, просто він був абсолютно залежним
від Держдепу.
– Головна помилка Януковича?

– А Янукович...

– ...був залежним від Путіна...

– Навіть не від Путіна. Мені
важко сказати... Він просто вважав, що він – цар, а його оточення
(Льовочкін та інші) створювали
умови, мовляв, ти можеш уже не
дуже втручатися, ми ж знаємо, хто
тут на чолі...
– Старший син.

– (Киває). І він сприяв діяльності старшого сина. А це (мовою тих,
хто займається справами) – віджимання, забирання бізнесу, по
суті, кримінал, але під прикриттям влади. До речі, треба почитати
– вийшла цікава книжка радника
Азарова і ще одного журналіста.
Вона називається "Янукович здав.
Держдеп прийняв". Знаю описані процеси в політичному сенсі, в
оцінках, а тут автори в персоналіях розповідають... І коли вони
говорять про те, що Янукович, по
суті, не впливав на ситуацію і був
боягузом, – я із цим погоджуюся.
– Ви постійно кажете, що Держдеп
нами керує, що це зло. Але
подивіться, як живуть люди там,
де реально керує Держдеп, – в
Америці, – і як у нас. Можливо,
усе-таки не Держдеп нами
керує? (Сміються). Якби керував
Держдеп, напевно, не було б
тих проблем, про які ви зараз
кричите?

– Цьому можна присвятити
окрему розмову... Уся річ у тому,
що Держдеп – теж виконавець. Є
світовий уряд...
– Та ну!

– Ви сумніваєтеся?
– Так! Мені здається, це міф.

– В Америці це знають, а ви не
знаєте... Є світовий уряд, який
призначає президентів...
– Хто в цьому уряді? Назвіть
прізвища.

– Річ у тім, що вони не публічні
люди...

– Ховраха бачиш? – Ні. – А він є
(сміється).

– Федеральна резервна система,
яка складається з представників
банківських структур, до неї входить 12 людей. Про неї ще з 1912
року ніде не згадується...
– Ви маєте на увазі Рокфеллерів,
Ротшильдів?

– Безумовно. Морганів та інших... Про них не говорять, їх нібито й немає, але вони вирішують
найважливіше для них питання:
стабільність світової валюти.
– Чому ж вони Путіна не можуть
прибрати?

– Конкуренція з Європою, Росією... Треба прив’язати до долара
рубль і євро… Але піднімається
китайський юань... Це дуже непросто, і це їх турбує, правда. В
політиці стосовно України вони
теж роблять велику помилку. Я
звернувся з листами до Трампа та
інших...
– Ви і Трампу писали? (Сміється).

– Так. [Писав] Трампу, Меркель, Путіну та іншим, як вирішити проблему України.
– Хтось із них відповів?

– Французи відповіли.
– Що написали?

– Подякували, сказали, що беруть до уваги.
– Це Макрон відповів?

– Не знаю. Напевно, хтось із
його адміністрації.
– Ви їм про світовий уряд писали?

– Ні, це в особистій розмові
можна багато деталей розповісти.

– У нас залишається не так
багато часу, але я не можу вас
відпустити без ваших віршів. У
вас вийшло кілька книг...

– 28.

– Ось що треба писати! У вас
дуже гарно виходить. Прошу
прочитати щось на ваш вибір.

– Я сьогодні був у Борисполі на
міжнародній конференції, присвяченій ронделю. Рондель – це
форма вірша. Відродив цю форму
(її створили, ще до сонетів, французи) Микола Боровко з Борисполя, він – автор більше тисячі
ронделів. Колись він запропонував мені – і я написав цикл... Вітаючи його, сказав: "Кілька днів
тому був День матері, сьогодні –
Вознесіння (до речі, вітаю наших
глядачів), а через півтора тижня
– Трійця. Ці три речі об'єднує
коротенький вірш (не рондель,
класична форма), який я написав
у Софії під дзвони собору Кирила
і Мефодія".
Заклечана хата. В любистку
криниця.
У відрах студена вода виграє.
Чи справді я бачу, чи це мені
сниться,
Що мати говорить, а не пізнає?
Там горлиця тужить на вишні з
любові
І ластівка двором в турботах снує.
Немов би із матір'ю в лагідній
змові,
Що бачити – бачить, а не пізнає.
Це свято зелене. Чебрець на
долівці...
У кожного щастя і горе своє:
І тепла рука на дитячій голівці,
І дивиться мати, та не пізнає.
– Я вам дуже дякую за цю розмову.
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ЄВРОПЕЙЦЯМ І В СТРАШНОМУ СНІ НЕ ПРИВИДИТЬСЯ ВІДДАВАТИ
ЗА КОМУНАЛКУ 40% ДОХОДІВ
Олександр Полуянов

Після ухвалення закону (хай і чисто
формального) про створення
Антикорупційного суду, від нашого уряду
цілком логічно чекати і підвищення цін на
газ для населення. Адже саме ці дві вимоги
є головними умовами наших західних
кредиторів для продовження кредитування
України. А заради отримання чергового траншу
збанкрутіла влада піде на будь-яку підлість.
НА КРАЮ ПРІРВИ

КУДИ Ж ВАС ПОСЛАТИ?

Вже зараз – без будь-яких додаткових законів
і постанов - для українського уряду не існує ніяких перешкод для підвищення тарифів на газ
для населення. Річ у тому, що з подання ще попереднього голови уряду Арсенія Яценюка (при
спільництві з екс- головою Нацбанку Валерією
Гонтарєвою), Україна взяла на себе відповідні
зобов'язання перед МВФ. Тому і повинна виконувати те, що погоджувала в документах. Йдеться
про сумнозвісну постанову уряду №187, згідно з
якою ціна на газ для українців повинна встановлюватися за принципом "імпортного паритету".
"Постанова Кабміну № 187 - це не лише спеціальні зобов'язання, але і відповідна формула.
Згідно з нею, ми вже з червня або липня можемо
отримати газ по 11-12 тисяч гривень за тисячу
кубометрів - виключно згідно з буквою закону.
Не потрібно навіть нічого приймати додатково", - констатує енергетичний експерт Валентин
Землянський.
У зв'язку з цим, він підкреслив: якщо є прийнятий документ, то його треба або виконувати,
або прийняти інший, який би зміг анулювати чи відкоригувати попереднє рішення. Проте українській владі зараз критично важливо
отримати від МВФ черговий транш, а без підвищення цін на газ це вкрай проблематично.
"Їх політика (МВФ - прим.) спрямована на входження транснаціональних корпорацій. Говорять,
що українську делегацію повинен очолити Коболєв. А саме він і є ідеологом підняття цін. Тому
цілком імовірно, що ми йдемо за сценарієм, коли
влітку підвищення вартості складе - 11-12 тисяч за
тисячу кубометрів, а взимку - 13-14 тисяч", - відмітив експерт. Відповідно, на 45-50% підвищиться
вартість опалювання і гарячої води.
При цьому експерти відзначають: таке катастрофічне подорожчання поставить на межу
виживання не лише мільйони українських сімей, але й істотно вдарить по бюджету. Адже
якщо на сьогодні в головному кошторисі країни
на субсидії виділено 71 млрд. гривень, то після
зльоту цін на газ субсидії зажадають до 90% домогосподарств.
"Ні в одній країні світу не йдуть на такі підвищення цін. Тим паче, що і нинішні ціни явно
Країна
Україна
Грузія
Білорусь
Казахстан
Сербія
Росія
Румунія
Болгарія
Угорщина
Словакія
Польща
Литва
Іспанія
Італія
Британія
Франція
Германія
Норвегія
Ісландія
Швейцарія

Середня з/п
(євро)
220,0
293,0
320,0
346,0
396,0
474,0
517,0
543,0
657,0
722,0
748,0
926,0
1749,0
1758,0
1980,0
2225,0
2270,0
3405,0
3440,0
4421,0

завищені. Адже реальна ціна газу, навіть з урахуванням імпорту, не перевищує 4 тисяч гривень за
тисячу кубів", - заявив Землянський.
Та ще раз підкреслив: таке подорожчання - не
вимога МВФ, українська сторона сама взяла на
себе ці зобов'язання. "Яценюк разом з Коболєвим та Гонтарєвою прописали, що для стабілізації держбюджету і бюджету НАК "Нафтогаз
України", ми підвищуватимемо тарифи", - розповів експерт.
При цьому практично усі незалежні експерти
підкреслюють: газ української здобичі має бути
дешевший за європейський. А прагнення підняти ціни в Україні до європейського рівня, є цинічним грабунком нашого населення.
"Згідно ст.13 Конституції, увесь вміст надр
належить народу, а не добувним компаніям. І
коли цей ресурс компанії продають вам втричі
дорожче, маючи рентабельність 200% в місяць наркобарони просто нервово палять в стороні
від таких прибутків", - відмітив науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ Всеволод Степанюк.
Як пояснив експерт, значну частину споживання населенням і комунальною сферою можна
забезпечити газом власного видобутку.
"Його середня собівартість - 70 доларів, а продають його по 200-300 доларів. Важко назвати
це економічною політикою. А ці ціни впливають на формування інших цін на різні послуги
- усім потрібно платити комуналку", - заявив
Степанюк.
А економічний експерт Максим Галайда для
наочності опублікував порівняльну таблицю
вартості послуг ЖКГ в Україні та у ряді країн колишнього СРСР і ЄС (див. нижче).
Як видно з таблиці, громадяни України (за
наявності середньої зарплати і без субсидій) витрачають на послуги ЖКГ в середньому близько
40% своїх доходів. Після чого на життя залишається всього €132.
Слідом за Україною в списку стоїть ще одна країна "кольорової революції", що перемогла, - Грузія.
Її жителі витрачають на комунальні послуги в середньому 27% своїх доходів. Правда, їм на життя
залишається значно більше - €213. На третьому
місці - Сербія. У її жителів після сплати житловокомунальних послуг залишиться близько €271.
Краще всього в цьому відношенні громадянам Швейцарії : вони платять за послуги ЖКГ
в середньому всього 3% від загальної суми своїх
доходів, залишок складає €4272.
"І коли Вам розповідатимуть, що в Україні невеликі тарифи, набагато менші, ніж в Європі скористайтеся цією таблицею і пошліть цих оповідачів в … (у Європу тобто) ", - в серцях написав
Галайда на своїй сторінці в Facebook.

Середній рахунок за
ЖКП на місяць (євро)
88,0
80,0
39,0
46,0
125,0
89,0
85,0
81,0
143,0
179,0
146,0
115,0
113,0
148,0
160,0
134,0
212,0
200,0
95,0
149,0

Витрати на ЖКП
% від доходу
40
27
12
13
32
19
16
15
22
25
20
12
6
8
8
6
9
6
3
3

Залишок після
сплати ЖКП
132,0
213,0
281,0
300,0
271,0
385,0
432,0
462,0
514,0
543,0
602,.0
811,0
1636,0
1610,0
1820,0
2091,0
2058,0
3205,0
3345,0
4272,0
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В таком «безрадостном» состоянии общество может заснуть
«летаргическим сном» на долгие десятилетия

РЕЗОНАНС
Александр Полуянов

Украинская молодежь не верит
в свое будущее на родине, и в
своем большинстве готова искать
его за границей. Об этом говорит
опрос социологической группы
«Рейтинг», проведенный по заказу
Международного республиканского
института (IRI). Финансировало
исследование Агентство США по
международному развитию (USAID).
Опрос проводился по всей Украине,
кроме Крыма и неподконтрольных
территорий Донбасса.

БЕЗ БУДУЩЕГО
ВЛАСТЬ "РЕФОРМАТОРОВ" УНИЧТОЖИЛА
И ОПОШЛИЛА ВСЕ. РАСТОПТАНА ДАЖЕ ВЕРА

ТОТАЛЬНЫЙ ПЕССИМИЗМ

В целом 77% украинцев считают, что
у украинской молодежи нет нормального будущего, и еще 6% затруднились
с ответом на этот вопрос. Характерно,
что негативные оценки по этому вопросу преобладают во всех возрастных
категориях: так считают 75% молодых
украинцев (от 18 до 35 лет), 78% граждан
среднего возраста (36-50 лет) и столько
же представителей старшего поколения
(старше 51 года). Не часто можно встретить столь поразительное единодушие
"отцов и детей".
Более того, по результатам того же
опроса, всего лишь менее трети респондентов в возрасте от 18 до 35 лет планируют участвовать в следующих выборах,
остальные же их просто проигнорируют.
Все это уже вызывает серьезную озабоченность у западных экспертов, так
как именно молодежь является наиболее "проевропейской" частью населения, которая традиционно поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО.
Фактически это говорит о том, что
власти Украины проиграли войну за
умы молодежи, на которую "европейские
реформаторы" в свое время и делали
ставку. В итоге, огромная часть «проевропейского электората» уже строит свое
личное будущее где-нибудь на стройках
Польши, Чехии, России или Германии,
и чем дольше они там находятся – тем
меньше шансов на их возвращение.
По словам редактора издания Business
News Europe Бена Ариса, результаты
опроса свидетельствуют о массовом
разочаровании украинской молодежи:
"Обобщая основные результаты опроса, можно сказать, что правительство
Украины не выполнило обещаний Революции достоинства, оно потеряло
молодежь, которая не желает голосовать и больше не видит личное будущее
в собственной стране. В то время как у
их родителей сохраняются достаточно
противоречивые чувства относительно
отношений с Россией или членства в
НАТО".
По его мнению, это станет проблемой
западных союзников Украины по реализации политики отрыва Украины от
России. Он также отмечает, что страна
остается "разорванной" на Запад и Восток в плане отношения к ЕС и НАТО – с
одной стороны, и к России – с другой.

ПУТЬ – В ТУПИК

По мнению западных экспертов, одной из главных причин таких настроений является повальная бедность и нищета.
"Опрос также нарисовал довольно
мрачную картину состояния доходов
домашних хозяйств: только 16% заявили, что имеют достаточно денег для
удовлетворения основных нужд. При
этом 32% говорят, что у них есть деньги
только на еду, но недостаточно средств
на одежду и обувь, а 22% утверждают,
что у них не хватает денег даже на еду",
— комментирует ситуацию Бен Арис.
Однако заместитель Председателя Социалистической партии Александра Мороза Василий Цушко считает, что на эту
проблему стоит смотреть шире: "Полное
разочарование, пессимизм и социаль-

ФАКТИЧЕСКИ ВЛАСТИ УКРАИНЫ ПРОИГРАЛИ ВОЙНУ ЗА УМЫ
МОЛОДЕЖИ, НА КОТОРУЮ "ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕФОРМАТОРЫ"
В СВОЕ ВРЕМЯ И ДЕЛАЛИ СТАВКУ. В ИТОГЕ, ОГРОМНАЯ
ЧАСТЬ «ПРОЕВРОПЕЙСКОГО ЭЛЕКТОРАТА» УЖЕ СТРОИТ
СВОЕ ЛИЧНОЕ БУДУЩЕЕ ГДЕ-НИБУДЬ НА СТРОЙКАХ
ПОЛЬШИ, ЧЕХИИ, РОССИИ ИЛИ ГЕРМАНИИ
ная апатия всех слоев населения, в том
числе и молодежи — это закономерный
результат лживости и алчности властей,
их антинародной политики и бездарного управления страной. Когда надежды
на счастливое будущее в Украине нет
даже у тех, кого принято называть ее
"будущим" — у молодого поколения, это
говорит о том, что вся страна движется в
неправильном направлении".
Его слова подтверждают и данные
опроса: на западе Украины 63% респондентов считают, что страна движется в
неправильном направлении, и только
19% считают, что в правильном. На юге,
соответственно, 76% и 15%, в центре —
71% и 13%, на востоке — 77% и 12%.
В целом по Украине лишь 16% людей
верят, что в ближайшие 12 месяцев экономическая ситуация в стране может
улучшиться. Понятно, что такие настроения только способствуют ускоренной миграции из "безнадежной"
страны.

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ УКРАИНЕЦ
ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ПЕНСИИ

Но "демократическим властям" Украины и этого мало - они приготовили
для молодежи еще один "подарок". Как
известно, в Украине начала действовать
"пенсионная реформа", в соответствии с
которой необходимый стаж для назначения пенсии будет ежегодно увеличиваться на 1 год, и к 2028 году его продолжительность составит 35 лет.

В то же время, специалисты Института демографии и социальных исследований подсчитали: современные украинцы начинают работать в лучшем случае
в 21 год. Причем, со временем эта цифра
будет сдвигаться: если еще несколько
лет назад школу оканчивали в 16 лет, то
сейчас многим выпускникам – 18.
Если к этой цифре прибавить пять лет
в вузе, то трудовые будни "светят" только
с 23 лет. Теоретически, до 60 лет 35-летний стаж наработать можно, но, как говорится, "гладко было на бумаге"…
"За всю жизнь может легко набраться
три-четыре года, когда официально человек нигде не устроен. Это может быть
перерыв в работе в связи с рождением
ребенка, может быть нужно на какое-то
время заняться своим здоровьем. Это могут быть совершенно разные причины", поясняет HR-эксперт Александр Белоус.
В то же время врачи могут получить
полное медицинское образование только к 25-26 годам – и по новым правилам
они вообще не смогут претендовать на
пенсию в 60 лет. Ведь если с 26 лет непрерывно работать, то к 60 годам будет
всего лишь 34 года стажа. Значит, выйти
на пенсию можно будет только в 63 (или
докупить один год стажа).
В целом, по оценкам экспертов, в
2028-м только 55% украинцев выйдут
на "заслуженный отдых" вовремя, и в
дальнейшем такое положение будет сохраняться. Остальным придется работать до 63 и 65 лет (подчеркнем, что речь

идет о праве на жалкую "минималку").
Понятно, что это тоже не добавляет
оптимизма молодым гражданам Украины: никто не захочет горбатиться всю
жизнь, чтобы в старости оказаться в
полной и беспросветной нищете.

РАЗОЧАРОВАНИЕ ВО ВЛАСТИ

Что касается будущих парламентских
выборов 2019 года, то лишь 44% респондентов всех возрастов собираются
в них участвовать. Процент желающих
голосовать отличается по регионам: он
уменьшается с запада на юго-восток
страны. Это говорит о том, что население юго-восточных регионов в меньшей
степени надеется на то, что представители в парламенте будут как-то отражать их интересы.
Такая динамика настроений и беспросветная (по мнению большинства)
экономическая ситуация могут привести к тому, что на предстоящих выборах
значительная часть украинцев будет голосовать, руководствуясь сиюминутными интересами, а не обещаниями "демократических прав и свобод". Иными
словами, больше шансов на победу будет
у тех политических сил и кандидатов,
кто предложит реальную помощь - хотя
бы в виде продуктового набора ("гречки"), хоть это и запрещено законом.
Если же говорить о действующей власти, то она продолжает бить рекорды
народных антипатий. Например, деятельность Порошенко положительно
оценивают лишь 12% респондентов, еще
7% респондентов затруднились ответить
на этот вопрос, зато 81% опрошенных
деятельность президента оценивают исключительно негативно.
Еще меньше доверия украинцы испытывают к парламенту: лишь около 1%
участников опроса полностью одобряют
деятельность Верховной Рады, скорее
одобряют — 5%, скорее не одобряют —
27%, полностью не одобряют — 61%.
Работу правительства премьер-министра Владимира Гройсмана полностью
одобряют 3% опрошенных, скорее одобряют — 14%, скорее не одобряют — 30%,
совсем не одобряют — 43%. Не испытывают особого доверия украинцы и к судам: лишь 9% считают судебную систему
Украины политически независимой.
Немного стран могут "похвастаться"
столь низким уровнем поддержки президента, правительства, судебной системы
и парламента, что уже само по себе говорит об "эффективности" проводимых
реформ. И хотя эта ситуация наблюдается в Украине все последние годы, но учитывая повальный пессимизм - вряд
ли стоит надеяться на какие-то массовые протесты. Сказывается негативный
опыт прошлых лет: многие из участников и сторонников Майдана разочаровались в способности изменить что-либо
к лучшему, тогда как многие из их противников ощущают собственное бессилие, столкнувшись с государственной
репрессивной машиной.

РЕЗЮМЕ

Эксперты предупреждают: в таком
«безрадостном» состоянии общество
может заснуть «летаргическим сном»
на долгие десятилетия. Молодежь будет
мигрировать из страны на заработки, а
у представителей старшего поколения
все силы будут уходить на поиск средств
к выживанию. Пессимизм, апатия,
массовая миграция, обнищание, коррупция и беззаконие - в сочетании с
поддержкой заинтересованных западных стран, уже много раз приводили к
консервации самых одиозных и антинародных режимов в странах Латинской
Америке и Африки. Чтобы этого не произошло и у нас в Украине, нужно перестать, наконец, бесконечно тасовать эту
колоду олигархических партий и блоков
(от Батькивщины и РПЛ – до БПП и Народного фронта), и выбирать во власть
левые силы.
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Українцям варто готуватися до подальшого подорожчання всіх видів продуктів

СУСПІЛЬСТВО

ДЕРЖАВА ОБ'ЇДАЄ СВОЇХ ГРОМАДЯН
Соціологічні опитування показують - матеріальне виживання впевнено
вийшло на перше місце серед українців. Незважаючи на підвищення
мінімальних зарплат і пенсій, люди в основній своїй масі краще жити не стали.
За даними експертів, доходи більшості українців коливаються в межах 4-4,5
тисяч гривень (з яких ще треба заплатити за комунальні послуги, проїзд
в транспорті, зв'язок і т. д.). На фоні постійного зростання цін, цього явно
недостатньо навіть для повноцінного харчування.
Як відзначив директор Української асоціації постачальників торгових мереж
Олексій Дорошенко, українцям варто
готуватися до подальшого подорожчання всіх видів продуктів. В першу чергу це
стосується м'яса, недорогих сортів хліба,
вершкового масла, а також усіх видів фруктів та ягід. Експерт відмітив, що це відчутне подорожчання буде не лише в поточному році, але і в наступному, 2019-му.
Причина зростання цін - висока (в
порівнянні з європейськими країнами)
ставка ПДВ на продукти харчування. В
Україні вона знаходиться на рівні 20%,
тоді як в сусідніх країнах (Польща, Білорусь) - від 5% до 10%. І якщо податкове
законодавство не зміниться, то вже дуже

скоро українська продукція почне поступатися місцем імпортній.
"Якщо уряд не знизить ПДВ на продукти до європейського рівня, то їх більшість в Україні коштуватимуть приблизно на 11% дорожче, ніж в Польщі.
При цьому вартість продуктів харчування в Україні могла бути на 14% дешевше,
якби ставка ПДВ на них була такою ж, як
в Польщі" - підкреслив експерт.
Ще одна причина підвищення цін на
продукти - це вкрай низька продуктивність
праці в агросекторі та харчовій промисловості. Ця проблема обумовлена морально
застарілим, зношеним устаткуванням (зачасту - що залишилося в "спадок" ще від
СРСР), низьким впровадженням сучасних

технологій, високою вартістю кредитів,
відсутністю іноземних приватних інвестицій, корупційними ризиками, а також
ризиками, пов'язаними з війною.
"В результаті більшість продуктів харчування в Україні вже наздогнали, а то й
перегнали за ціною аналогічну продукцію в Східній Європі, незважаючи на колосальну різницю в доходах громадян",
- говорить Олексій Дорошенко.
В той же час він спростував думку, нібито зниження вартості продуктів зменшить виручку від їх продажу. За словами
експерта, українці просто почнуть купувати більше продуктів - оскільки сьогодні значна частина населення вимушена
економити на харчуванні. Відповідно,
доходи від продажів (у тому числі і надходження до бюджету), лише б збільшилися. Експерт відзначив, що свій раціон
розширили б навіть люди з низьким і
середнім статком. Крім того, збільшення споживання продуктів харчування
позитивно відзначається на їх виробництві, оскільки через високі ціни попит
на продовольство залишається низьким.

ЯК ПЕРЕМОГА ПЕРЕТВОРИЛАСЯ НА "ЗРАДУ"
Ми вже писали про те, як керівництво "Нафтогазу"
відсвяткувало "історичну перемогу" над "Газпромом" шляхом виплат колосальних бонусів членам ради
директорів.

Нагадаємо, що йдеться про гучний судовий процес, у рамках якого
Стокгольмський арбітраж у кінці 2017 року виніс ухвалу на користь
"Нафтогазу" за контрактом на постачання газу. А в лютому 2018 р.
суд також прийняв рішення стосовно суперечці по транзиту газу, де
"Газпром" зобов'язаний виплатити українській компанії $4, 63 млрд.
У зв'язку з цим члени наглядової ради "Нафтогазу" вирішили, що
вони можуть витратити 1% від суми виграшу собі на премії - а це 46,3
мільйонів доларів.
З цієї суми на початок червня фактично було видано більше ніж $20
млн (за наявними даними, одному Коболєву виплачено $8 мільйонів).
Аж раптом днями приходить повідомлення, що Апеляційний суд
округу Свеа (Швеція) 13 червня задовольнив клопотання ПАТ "Газпром" і виніс наказ про призупинення виконання рішення Стокгольм-

ЖИТЛО ЗА БОРГИ
ЩО ТРЕБА ЗНАТИ, ЩОБ НЕ ВТРАТИТИ
"ДАХ НАД ГОЛОВОЮ"
Літо в самому розпалі, і навіть думати не хочеться про
грабіжницькі комунальні платежі, які спустошували (і
спустошуватимуть) наші гаманці в опалювальний сезон.
Проте експерти попереджають: розслаблятися не варто.
Тому що слідом за посиленням правил на отримання
субсидій йде й посилення каральних санкцій по
відношенню до боржників - аж до конфіскації та продажу
житла. Про юридичні тонкощі цього процесу - в нашому
матеріалі.
На сьогодні немає чітко
зафіксованої "межі" заборгованості, після якого постачальник комунальних послуг
може звертатися до суду з позовом про стягнення заборгованості. Це означає, що комунальники можуть звернутися
до суду навіть при мінімальній заборгованості.
"Приводом для звернення постачальника послуг до
суду може бути абсолютна
будь-яка сума. Зрозуміло,
ніхто не намагатиметься виставити квартиру на продаж
за борг в 10 тисяч гривень, але
з юридичної точки зору, заборгованість за 2 місяці вже
є підставою для звернення

до суду", - заявив юрист Олег
Щербак в інтерв'ю виданню
Obozrevatel, - відмітивши, що
розвиток подій може залежати від цілого ряду обставин.
Перед тим, як дійде до виставляння квартири на торги,
боржникові
запропонують
укласти договір про реструктуризацію. Також буде проведена процедура конфіскації
майна для погашення заборгованості.
"У списку всіх заходів вибивання грошей з боржника
продаж квартири стоїть на
останньому місці. Спочатку
з боржником укладуть договір про реструктуризацію
заборгованості. Потім, якщо

ського арбітражу від 28 лютого по суперечці між "Газпромом" та
"Нафтогазом України" у рамках контракту на транзит газу через територію України.
При цьому повідомляється, що цим рішенням суд позбавляє "Нафтогаз", у тому числі, підстав для спроб арешту активів "Газпрому" за
кордоном. Ця обставина буде використана "Газпромом" при оскарженні дій судових приставів в Швейцарії та Нідерландах", - говориться в релізі російської компанії.
Відповідно до закону Швеції "Про арбітраж" наказ апеляційного
суду не може бути оскаржений, - підкреслює "Газпром".
Звичайно, призупинення рішення Стокгольмського арбітражу - це
не відміна, і зрештою "Газпрому", швидше за все, доведеться заплатити. Але набагато пізніше. І тут виникає інше питання: чи повернуть
отримані премії вкінець знахабнілі діячі "Нафтогазу"? Адже зараз
вже стало повністю зрозуміло - ці мільйони доларів вони поклали
в кишеню не з каси "Газпрому", а вкрали у нас з вами - за рахунок
грабіжницьких тарифів на газ.

цей договір не виконуватиметься, постане питання про
конфіскацію майна з метою
його продажу для погашення заборгованості. І тільки в
останню чергу мова може зайти про продаж житла боржника. Якщо до цього все-таки
дійшло, треба розуміти, що
квартира виставляється на
торги, з вирученої суми повністю погашається борг, гасяться судові витрати і суму,
що залишилася після продажу квартири, повертають
боржникові", - заявив юрист.
При цьому слід пам'ятати:
квартира не може бути виставлена на продаж, якщо в ній
прописані неповнолітні діти.
"Відповідно до українського законодавства, якщо у виставленій на продаж квартирі
прописані неповнолітні діти,
така квартира не може бути
продана без безпосередньої
участі в процедурі опікунської
ради. Квартира може бути виставлена на торги тільки після того, як опікунська рада
отримає підтвердження того,
що при продажі квартири, дітям буде надано інше житло",
- відмітив Щербак.
"Якщо боржник згоден з
виставленою в платіжці сумою боргу - йому доведеться погашати цей борг, і від
цього нікуди не піти. Якщо

він не згоден з пред'явленим
боргом - можна спробувати
оскаржити цей борг в судовому порядку, проте шанси на
успіх украй сумнівні", - сказав юрист.
"Теоретично можна добитися
списання
боргу,
якщо вдасться довести, що у
боржника немає фінансової
можливості його погасити .
Тобто, якщо у боржника немає свого особистого майна,
немає банківських рахунків
і йому нічого продати, впровадження має бути закрите. На його родичів борг не
списується. Сім'я може стати
правонаступником заборгованості тільки у разі, якщо за
позовною заявою є солідарні
боржники, прописані в цій
квартирі", - відмітив юрист.
Боржник має право зупинити процедуру продажу
квартири у будь-який момент,
якщо погасить свій борг.
"Якщо боржник погасить
борг, процедура продажу квартири буде негайно зупинена,
незалежно від того, на якому
етапі вона знаходиться", - заявив юрист, додавши, що якщо
відповідач, тобто боржник не
прийшов на судове засідання
і рішення суду було прийнято
заочно, він може потім оскаржити це рішення і добитися
його скасування.

5

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

Ефіопія обігнала
Україну
Поки наша влада кричить
про "європейський вибір
України" і збирається ввести
в Конституцію положення
про вступ в ЄС і НАТО, в
дійсності ми вже відстаємо
від багатьох країн Африки

Так, одна з бідних країн Африки
обігнала Україну за об’ємами інвестицій, темпах розвитку і приватизації. Про це написав на своїй
сторіночці у Фейсбуці економіст
Анатолій Амелін.
За його даними, Ефіопія за рік
залучила $4 млрд іноземних інвестицій, тоді як Україна - тільки
$2 млрд.
"Модні бренди, такі як H&M,
Guess, J Crew і Naturalizer вже створили там виробничі центри. А Україна створює міжвідомчу групу по
входженню ІКЕА", - замітив експерт.
Що стосується економічного
зростання, то за прогнозами МВФ
в 2018 році ВВП Ефіопії виросте на
8,5%. В Україні очікується зростання всього на 3%.
Уряд Ефіопії активно продає
державні підприємства інвесторам, а українська влада замість
власної економічної політики продовжує гратися з приватизацією
як панацеєю від стагнації. В що
це виливається, видно з багаторічного намагання приватизувати
Одеський припортовий завод. За
три роки торгів вартість заводу
знизилася в 10 (!) разів і досягла
смішної суми в 54 млн доларів.

Готуйте гаманці
З 1 липня 2018 року в
Україні відбудеться планове
підвищення прожиткового
мінімуму - його розмір буде
збільшений з 1700 до 1777
гривень (в середньому на
людину).

Ці зміни вплинуть на різні показники та рівень соціальної допомоги. Що ж конкретно зміниться з 1
липня для різних категорій громадян?
Мінімальна зарплата залишиться на тому ж рівні - 3723 грн або
22,41 грн за одну годину роботи.
Для дітей віком до 6-ти років прожитковий мінімум зросте з нинішніх 1492 до 1559 гривень, для
дітей від 6-18 років - з 1860 до
1944 гривень. Працездатні громадяни отримають прожитковий мінімум в 1841 гривню (зараз 1762 грн),
а непрацездатні - 1435 (зараз 1373 грн).
Відповідно, в липні рівень соціальної допомоги безробітним
складе 1841 гривню. Максимальна допомога не перевищуватиме
чотирикратний розмір мінімальної
допомоги і складе 7 тис. 364 грн
(1841х4).
Молоді мами, які ростять дітей
самостійно (без допомоги батька),
отримають допомогу в розмірі від
1559 до 1841 гривні, залежно від
віку дитини. У період з 18-23 років
дитина продовжуватиме отримувати соціальну допомогу, якщо,
наприклад, вчитиметься на стаціонарі в учбовому закладі.
Максимальна допомога дітям,
чиї батьки не бажають платити
аліменти, складе від 779 грн до
972 грн, залежно від віку дитини.
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Cпециально для Украины на Западе была изобретена
гигантская антикоррупционная система

ТОЧКА ЗОРУ

КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ
УКРАИНСКИЕ КОРРУПЦИОНЕРЫ –
САМЫЕ СТОЙКИЕ И ИЗВОРОТЛИВЫЕ В МИРЕ
Александр Михайлов

В последнее время от различных
украинских экспертов и политологов
все чаще можно услышать
парадоксальное мнение: они
утверждают, что Западу вообще не
следовало бы помогать Украине.
Потому что вся эта помощь банально
разворовывается, а простым
украинцам остаются только
колоссальные долги, которые
уже легли тяжким бременем на
несколько последующих поколений.
И никакие антикоррупционные
органы ничего с этим поделать не
могут.

ГРАЖДАНИН СУДЬЯ,
А ОН НЕ МОЖЕТ СЕСТЬ…

ЭТАПЫ БОРЬБЫ

За последние годы любой желающий
смог бы собрать достаточное количество
материалов, чтобы на основе происходящего в Украине написать фундаментальный научный труд о коррупции.
И не только о самой коррупции, но и о
борьбе с "борьбой против коррупции".
Например, "Как деморализовать и нейтрализовать антикоррупционные органы и развалить их работу". Весело, конечно, но почему-то постоянно плакать
хочется.
Но обо всем по порядку.
Начнем с того, что самая основная
проблема, с которой Запад столкнулся
на территории Украины — это непреодолимое стремление местной "элиты" воровать всю западную помощь. А
если кого-то даже схватят за руку, наши
"отцы нации" весьма изощренно и убедительно оправдываются, рассказывая
увлекательные истории о кознях ФСБ, а
также о длинной "руке Кремля".
Все это привело к тому, что специально для Украины была изобретена гигантская антикоррупционная система.
По-моему, за всю историю человечества
еще не существовало ничего подобного:
получился настоящий монстр, который
должен был карать проворовавшихся
чиновников, железной рукой насаждая
"новый демократический порядок".
Под первым номером идет Национальное антикоррупционное бюро
Украины (НАБУ), которое находится в
прямом подчинении у ФБР. У НАБУ есть
своя секретная агентура и свой спецназ
- экипированный в носки за десять евро
и вооруженный немецкими автоматами
"Хеклер и Кох", а также австрийскими
пистолетами "Глок".
Далее идет Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
Она формируется из проверенных западными спецслужбами людей, потому
что Генеральной прокуратуре доверять
нельзя. За годы независимости там
сформировалась такая мощная каста самых отпетых и прожженных коррупционеров, что их практически невозможно
схватить на горячем. Опытные, бестии.
Даже грузины, которых попытались
внедрить в ГПУ сразу после "революции
достоинства", ничего не смогли сделать.
Антикоррупционные прокуроры никому не подчиняются: ходят, где хотят, и
берут то, что им скажут брать в Вашингтоне.

На деятельность этих органов из бюджета (то есть, из наших карманов) выделяются колоссальные деньги, но на
выходе мы видим полный "ноль". Все
эти годы по "ящику" мы наблюдали
многосерийную эпопею, как агентура
НАБУ исправно собирала компромат на
высокопоставленных коррупционеров,
САП направляла их дела в суды общей
юрисдикции, где они либо разваливались, либо зависали на годы. Результат
известен и очень показателен: при нашей тотальной коррупции – в тюрьме не
сидит ни один чиновник.
Три с половиной года Вашингтон не
мог "закольцевать систему" с помощью
специального карательного института — Антикоррупционного суда. Петр
Алексеевич извивался, как уж на сковородке, и надо отдать должное – ему
довольно долго удавалось водить своих
покровителей за нос: то законопроект
"сырой", то в парламенте нет голосов, то
Кремль планирует очередную агрессию.
Когда терпение стало иссякать, американская сторона подключила к порке Порошенко МВФ. И тогда лучший
"друг" Украины Кристин Лагард выдвинула гаранту ультиматум: "либо вы
принимаете закон про Антикоррупционный суд, либо останетесь без финансовой помощи".
Петр Алексеевич понимал, что может
сесть одним из первых, поэтому стойко
сопротивлялся. Тогда Вашингтон подключил к делу Евросоюз. ЕС выступил с
консолидированным заявлением: "есть
один миллиард евро, но вы их не получите, пока…". Ну, и дальше по тексту.

ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В ДЕТАЛЯХ

Только 7 июня Верховная Рада проголосовала за принятие закона об Антикоррупционном суде, текст которого
согласовывали с экспертами МВФ до
поздней ночи. Порошенко лично прибыл в Раду, чтобы гарантировать голосование. "За" проголосовало 315 депутатов. Формально этот закон вступил в
силу уже с 14 июня. Победа? Ну, это как
сказать.
Теоретически вроде бы действительно созданы все условия для "тотальной

зачистки страны от метастазов коррупции". Но, как гласит мудрость, дьявол
кроется в деталях.
Во-первых, за прошедшие три с половиной года СБУ провела титаническую
работу по дискредитации НАБУ и САП
(глава последней Назар Холодницкий
до сих пор отстранен от дел – с ним как
бы разбирается квалификационная комиссия). Не будем описывать всю эту
историю – кто интересуется, тот и сам
знает.
В итоге, два антикоррупционных органа, слепленных по лекалам Госдепа,
в настоящее время полностью нейтрализованы доблестными украинскими
спецслужбами в тесном сотрудничестве
с Генпрокуратурой. Они продемонстрировали настоящий профессионализм и
выдержку.
И когда Рада приняла закон об Антикоррупционном суде, основное дело уже
было сделано. Так что гарант нации не
лукавил, когда говорил об "исторической победе". Да, успели-таки ребята
разобраться с НАБУ и САП до формирования "независимого суда".
Поэтому я даже где-то горжусь украинской СБУ и Генпрокуратурой. Они
клоуны, когда играют в политические
игры (например, как в деле с "воскрешением Бабченко" и пр.). Но когда речь заходит о святом и сокровенном – то есть,
о деньгах, то тут совсем другое дело.
Во-вторых – требования к судьям
нового независимого суда. Это настоящий шедевр казуистики, и даже выборы
Папы Римского — просто детская игра в
песочнице, по сравнению с описанной в
законе двухступенчатой процедурой назначения антикоррупционных судей.

Приведем лишь несколько требований к судьям, и все сразу станет ясно.
Итак, претендент должен:
▶ Иметь значительный опыт работы
в международных организациях за
рубежом
▶ Владеть навыками реализации лучших мировых антикоррупционных
практик
▶ Иметь адвокатский диплом, семь лет
стажа, научную степень
▶ На протяжении десяти лет перед назначением не работать в ГПУ, СБУ,
Нацполиции, налоговой милиции
▶ Также судья антикоррупционного
суда не должен был избираться народным депутатом, не являться членом
партии, не привлекаться...
И еще порядка сорока других требований.
Ответственно заявляю: таких людей
в природе не существует. Более того,
ни одна спецслужба в мире не способна слепить подобную легенду по одной
простой причине — вышеперечисленными достоинствами обладают только
канонизированные святые, да и то далеко не все.
Отбор "идеальных кандидатов" выписан таким образом, что он может длиться до смерти по естественным причинам
всех соискателей.
Но и это еще не все: международные и
украинские органы формируют "Общественный совет экспертов". Требования
к "экспертам" еще выше, чем к кандидатам на прижизненную канонизацию.
В-третьих, оказалось, что Антикоррупционный суд не может появиться без
утверждения ещё одного, технического законопроекта — о создании самого
суда. А этот законопроект пока даже не
зарегистрирован в Верховной раде. После того, как он появится – его должны
будут обсудить и утвердить в депутатских комиссиях, правительстве и только потом дважды рассмотреть в сессионном зале. Понятно, что при желании
властей этот процесс может затянуться
на долгие годы и даже десятилетия.
В- четвертых, в принятом законе обнаружилась неожиданная правка, которая практически гарантирует "амнистию всем топ-коррупционерам страны,
чьи дела уже находятся в судах, и тем,
против кого они будут заведены в ближайшее время", - говорится в сообщении украинского Центра противодействия коррупции, появившемся на сайте
организации вскоре после обнародования документа.
Эксперты Центра поясняют: в одной
из норм закона написано, что решения
по всем делам о коррупции, открытым
НАБУ до начала работы Антикоррупционного суда, можно обжаловать в суде
общей юрисдикции. А это значит, что
"дела одиозных топ-чиновников Украины будут "слиты".
Вывод: передовые антикоррупционные технологии, разработанные Западом для Украины, очень эффективны в
теории - до момента их реализации. Но
как только их начинают применять на
практике, сразу начинается полный облом.
А если смотреть в корень, то причина
проста: в Украине нет никакой разницы между большим бизнесом, властью,
и так называемой "коррупцией". Это
практически одно и то же. Воровать хотят все, и никого не устраивает борьба с
самим собой.

КСТАТИ
Если после прочтения этой статьи кто-то подумает, что нашим депутатам и правительству
удалось обмануть западных кредиторов, то это не так. На сайте Европарламента отмечается,
что Украина получит деньги только при условии, что Антикоррупционный суд начнёт действовать до начала выплат. Если же украинские власти не достигнут прогресса в вопросе борьбы с
коррупцией и создания суда, то выделение средств может быть приостановлено или вообще
прекращено.
Аналогичные заявления сделали и в МВФ.
Но с другой стороны - зачем нашим властям транш, который нельзя "распилить" и рассовать
по карманам?

№24 (80) • 20 червня 2018 року
“За правду і справедливість”

Многие женщины не понаслышке знают, что такое отек ног
УЛЫБНИСЬ И ПОДУМАЙ
Доказано, что вежливость в десятки раз
лучше «Орбита» сохраняет ваши зубы.
Плохой косметолог – это бывший дерматолог.
Найти ребенка в капусте - это не фокус!
Фокус - это найти “капусту” на воспитание
ребенка.
И вышла замуж Василиса Прекрасная
за Иванушку Дурачка. И взяла фамилию
мужа…

ДОМАШНІЙ КЛУБ

ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ

ОТЕКИ НОГ.

ПРИЧИНЫ И ЛЕЧЕНИЕ
Многие женщины не понаслышке знают,
что такое отек ног. Причинами этому могут
быть усталость ног, жара, следствие
вредной привычки закидывать нога за ногу,
беременность, излишнее потребление
соли.

Цены на алкоголь подымают, чтоб мы
меньше пили.
А цену на коммунальные услуги - что б мы
меньше жили?
Дочка жалуется матери на мужа:
- Этот неблагодарный не хочет есть гречку!
- Доченька, а ты расскажи, как ты старалась когда ее варила!
- Варила??? Так ее варить надо?!!
Подхожу к автостоянке и глазам не верю блондинка заливает масло в двигатель!
Подхожу ближе - нет, все в порядке - заливает в бачок омывателя.
Только настоящие друзья могут прийти
к тебе домой, залезть в твой холодильник,
взять твои водку и пельмени и спросить:
"Будешь? "
Врач:
- Прочтите нижнюю строчку...
Мужик:
- Не могу!
Врач:
- Э, батенька, да у вас близорукость...
Мужик:
- Зашибись! Всю жизнь был неграмотный,
а теперь еще и близорукость.
В автобусе:
- Прошу прощения за беспокойство, но я
выхожу на следующей остановке.
Будьте любезны, разрешите пройти...
Верзила, огладывая его сверху вниз:
- Ну ты че, интеллигент хренов, что ли?
- Отнюдь. Такое же быдло, как и вы.

Более серьезные плоскостопие, застой
лимфы, варикозное
расширение вен и
начинающиеся проблемы с почками. Наконец, если отекают
в основном лодыжки
ног, это может быть
первым тревожным
симптомом
такого
серьезного заболевания, как сердечная
недостаточность. Но в
любом случае надо обратиться к врачу.
Мы познакомим вас
с тем, как бороться
с отеками, возник-

шими вследствие потребления большого
количества жидкости,
от жары или усталости. Снять эти отеки
помогут специальные
ванночки.
Вот их состав:

1. Ванночка для ног
с ромашкой и мелиссой: 1 ст. ложка ромашки и 2 ст. ложки
мелиссы залить 1 литром кипятка и настоять 5 минут. В 1 литре
воды комнатной температуры растворить
1 ст. ложку морской
соли, добавить проце-

ГОТОВИМ САМИ

женный отвар трав и
поместить ноги в ванночку на 25-30 минут,
затем ополоснуть прохладной водой и растереть полотенцем.
2. Горчичная ванночка: из расчета 1-2
столовые ложки на 1
литр воды.
3. Для лечения отеков ног можно на ночь
обернуть ноги х/б
тканью, смоченной в
холодной воде. Поверх
того «компресса» надеть полиэтиленовый
пакет и шерстяные
носки. Утром помассировать ноги круговыми движениями
снизу - вверх.
4. Приготовить отвар льняного семени:
0,5 л кипятка, 2 столовые ложки льняного
семени проварить 10
минут, дать настояться и процедить. Пить
по 0,5 ст. ежедневно в
течение месяца.
5. Чтобы предотвратить отеки нижних
конечностей,
пейте
зеленый чай, а летом,
загорая, не находитесь
долго на солнце: загар
ослабляет вены, а это
путь к отекам.
Отеки бывают как
у женщин, так и у
мужчин. Это еще не
болезнь, но сигнал
о неблагополучии в
организме, а уж в чем
именно заключается
проблема - должны
разбираться
специалисты. Пассивно выжидать, что все пройдет само, недопустимо.
Берегите свое здоровье
и живите долго.

СОСЕД СОВЕТУЕТ СОСЕДУ

“ДОМАШНИЕ” ШАМПИНЬОНЫ
Шампиньоны легко можно вырастить в домашних
условиях. Эти грибы не требовательны к свету. Их
можно с успехом выращивать в прохладных и влажных
помещениях, например, сараях, землянках, погребах,
шалашах. Также они растут в открытом грунте - в тени
фруктовых деревьев. В этом случае, их необходимо
накрыть пленкой, которая будет предохранять
грибницу как от пересыхания, так и от переувлажнения.

Наилучший грунт для выращивания шампиньонов конский навоз. Можно также применить и навоз крупного
рогатого скота, добавив к нему 25 - 30 % соломы, листьев,
картофельной или томатной ботвы. Подготовка субстрата
начинают с укладки кучи: к 50 кг навоза добавляют 11 - 13
кг. гипса, 11-13 кг. извести, 1,5 кг. мочевины. Эту кучу поливают, уплотняют и накрывают пленкой. Подготовка субстрата будет длиться 16-20 дней.
Когда уже исчезнет запах аммиака, его складывают на
постоянное место. Для приготовления субстрата так же
возможно использовать и другие органические отходы. В
закрытых помещениях грибы шампиньоны в домашних
условиях растят на стеллажах или в ящиках. А в открытом
грунте делаются рядки прямо на земле или в траншеях глубиной примерно 25 - 30 см.
Грибница может продаваться в различных упаковках и
для ее внесения необходимо следовать инструкции. Влажность воздуха во временной период разрастания грибницы
должна быть в пределах 50 - 55%. А температура воздуха в
пределах 18-20* С.
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К СТОЛУ МУЖЧИНЫ
ГОТОВЯТ!
Бывают моменты, когда готовить
одно и то же становится скучно,
даже из самых любимых
продуктов. Тогда хочется
разнообразия…

Салатик №1
Ингредиенты: свекла, сыр плавленый,
чеснок, орехи грецкие, яйцо, соль, черный
молотый перец, майонез, лук зеленый.
Способ приготовления:
Яйцо и свеклу отварить, почистить. В
отдельной мисочке приготовить первую
часть салата. Сырки, чеснок и вареное
яйцо потереть на мелкой терке, добавить
майонез, смешать.
Отдельно свеклу, ядра грецких орехов и
чеснок потереть на терке. Добавить соль
и черный перец по вкусу, майонез, размешать.
Первый слоем выкладываем свеклу,
слой должен быть толстенький. Сверху
на свеклу выкладываем таким же слоем
плавленый сырок. Разравниваем.
Сверху
посыпаем
измельченным
зеленым луком.
Можно пиалку выстелить пищевой пленкой и в обратном порядке выложить слои.
Затем пиалку перевернуть на тарелку и
украсить зеленым луком.

Салатик №2
Ингредиенты: шампиньоны свежие
(или любые лесные грибы) - 500 гр., лук
репчатый - 2 средние луковицы, картофель
отварной в "мундирах" - 3-4 шт., морковь
отварная - 2 шт., сыр "Российский" или
"Голландский", лук-порей, майонез.
Способ приготовления:
Подготавливаем все продукты. Моем
и чистим шампиньоны, режем не очень
мелкими кусочками и обжариваем вместе
с луком (лук режем полукольцами) в небольшом количестве растительного масла. Лук-порей нарезаем кольцами. Салат
укладываем слоями, т.е. делаем "шубу":
1-й слой: обжаренные с луком грибы
2-й слой: майонез
3-й слой: картофель (натираем на крупной
тёрке)
4-й слой: морковка (натираем на крупной
тёрке)
5-й слой: майонез
6-й слой: сыр (натираем на мелкой тёрке)
7-й слой: майонез
8-й слой: украшаем кольцами лука-порея.
Даем салату настояться.

Салатик №3

Примерно через 14-20 дней грибница вырастает на 3-5 см,
а на поверхности питательного грунта часто появляется заметный белый налет. В этот период поверх субстрата наносят 2-4 см. хорошей парниковой земли и слегка поливают
по мере просыхания. Поливать нужно распылителем, для
того чтобы земля не уплотнялась, а только увлажнялась.
Плодоношение шампиньонов будет через 40 - 50 дней с
продолжительностью 2-3 месяца. Грибы начинают собирать, когда пленка над настилами натянулась, но не лопнула, а сами пластинки приобрели цвет бледно-розовый.
Нежелательно допускать старения грибов, так как они
сильно истощают грибницу. Когда собирают грибы их
осторожно выкручивают, чтобы не допустить разрушение
грибницы. А то место, где был выкручен гриб, посыпают
землей.

Ингредиенты: капуста пекинская около 500 г., сладкая кукуруза 1/2 банки 150170 г., апельсин, зеленый лук-перо - 1-2
луковицы, крабовые палочки 100 г., майонез 1 ст.л., масло растительное рафинированное 2 ст.л., соевый соус 1 ч.л., уксус по
вкусу.
Способ приготовления:
Разрезать пекинскую капусту вдоль
пополам (если капуста очень большая в
диаметре, то разрезать на 4 части), нарезать полукольцами шириной 0,5 - 0,7см.
Апельсин очистить от кожуры, дольки
нарезать кусочками 1 см. Крабовые палочки нарезать тонкими полосками. Добавить порезанный лук-перо и полбанки
кукурузы. Смешать с майонезом и маслом,
сбрызнуть соевым соусом и уксусом, посолить по вкусу. Готово!
Всем приятного аппетита!
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“За правду і справедливість”

Существуют древние карты, составленные до нашей эры,
которые по точности не уступают современным

Х-ФАЙЛИ

А
Е БАЙДУЖ
Н
У
М
О
К
,
Х
!
ДО ТИ
ИЧНА ІДЕЯ
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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

Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська

ТОПОГРАФЫ
Ирина СТЕПКИНА, http://tainy.net

Древние загадки всегда привлекают
современного человека. Заглянуть, словно через
окно, в тайны скрытых временем цивилизаций
нам помогают карты нашего мира… которого мы
никогда не знали.
Для создания точных географических карт
необходимы судно, способное к дальнему
плаванию для исследования местности,
хронометр для определения координат, а
также математики и картографы для обработки
полученной информации.
Между тем существуют древние карты,
составленные до нашей эры, которые по
точности не уступают современным, тогда
как об исследовательских судах (как считает
официальная история) не было и речи, а тот же
хронометр был изобретен английским часовщиком
Джоном Харрисоном только в 1761 году.

КАРТА ПИРИ РЕЙСА

На полях карты Пири Рейса написано: «Ни у кого в настоящее
время нет карты, подобной этой.
Составляя ее, я использовал двадцать морских карт и восемь“маппа
мундис”, то есть карт, называемых
арабами “джафериями” и составленными еще во времена Александра Великого, на которых изображен весь обитаемый мир».
Эта карта была составлена в 1513
году турецким адмиралом Пири
Рейсом, она вошла в состав его
атласа «Китаб-и-бахрие» («Книга морей»). Спустя почти 200 лет
уцелевшие листки атласа были
опубликованы в Европе, но не вызвали никакого интереса. Только
в 1956 году, когда карта попала к
американским военным картографам, началось ее планомерное изучение, подарившее нам несколько
сенсаций.

СЕНСАЦИЯ НОМЕР ОДИН

На карте изображены обе Америки. Ничего удивительного на

первый взгляд, ведь карта была закончена после плавания Колумба.
Однако Колумб не проводил столь
тщательное
картографическое
описание местности, а его экспедиция не заходила вглубь континента, поэтому он никак не мог
отобразить дельты американских
рек и тем более Анды!
Посмотрим, что пишет о Колумбе сам Пири Рейс:
«Неверный по имени Коломбо, генуэзец, открыл эти земли.
В руки названного Коломбо попала одна книга, в которой он
прочитал, что на краю Западного моря, далеко на Западе, есть
берега и острова. Там находили
всевозможные металлы и драгоценные камни. Вышеназванный
Коломбо долго изучал эту книгу…
О страсти туземцев к стеклянным
украшениям Коломбо тоже узнал
из этой книги и взял их с собой,
чтобы обменять на золото».
Оказывается, у Колумба была
некая книга, а также карта, которыми он руководствовался в плавании. Можно предположить, что
Христофор Колумб, женатый на
дочери магистра бывшего ордена
тамплиеров, получил от него некую древнюю книгу, а также карту
Америки, ставшие ориентирами в
его путешествии. Знать куда плывешь – залог успеха в эпоху Великих географических открытий!
Здесь нам более важен вывод –
карты Колумба и карты Пири Рейса имеют один и тот же древний
источник! А о том, насколько он
древний, нам расскажет следующая сенсация.

КАРТА МЕРКАТОРА

на береговая линия Антарктиды,
причем прорисованная с высокой
точностью! Выводы современных
ученых говорят о том, что Антарктида на этой карте показана еще
до полного оледенения (то есть порядка 6000 лет назад!).
Вот отчет американских картографов:
«Утверждение, что нижняя часть
карты показывает Берег Принцессы Марты, части Земли Королевы
Мод в Антарктике, а также полуостров Палмера, имеет под собой
основания. Мы нашли это объяснение наиболее логичным и, возможно, корректным. Географические подробности, изображаемые
в нижней части карты, прекрасно
согласуются с данными сейсморазведки, выполненной сквозь
толщу ледяной шапки шведскобританской антарктической экспедицией в 1949 году. Это означает, что береговая линия была
нанесена на карту до того, как она
была покрыта льдом. Лед на этой
территории имеет толщину приблизительно 1,5 км. У нас нет догадок, каким образом эти данные

СЕНСАЦИЯ НОМЕР ДВА

На карте Пири Рейса изображе-
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могли быть получены при предполагаемом уровне географических
знаний 1513 года».
А теперь сопоставим: оледенение
Антарктиды происходило в то время, когда таяли ледники Америки
и Европы. Т.е. мы видим перед собой картину древнего допотопного
мира! (Имеется в виду потоп 9612
года до нашей эры, связанный, по
мнению некоторых ученых, с отклонением земной оси).
Но если мы имеем дело с таким
совершенным древним источником, остается открытым вопрос:
кем и когда он был создан? Может
быть, нам помогут разобраться в
этом другие древние карты?

допотопного мира

Чем же пользовались древние
картографы? Наверняка в их
распоряжении были надежные
корабли и не менее точные приборы, если учесть тот факт, что
порой их карты даже превосходили по достоверности современные аналоги.
К сожалению, столь древние
оригиналы не дошли до нас в неизменном виде. Их много раз перерисовывали, переносили с одного
материала на другой. Человечество
стремилось сохранить обретенные
когда-то знания о мире, возможно,
переданные неизвестной могущественной цивилизацией.

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
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Свідоцтво про реєстрацію:
КВ № 22389-12289Р від 22.11.2016 року,
видане Державним комітетом телебачення і радіомовлення України

ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС
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Герард Ван Кремер (известен
как Меркатор), фламандский
картограф и ученый, окончил
свой атлас, куда вошло несколько
его собственных карт, в 1569 году.
Нам интересна опять-таки карта
Антарктиды, где прекрасно просматривались море Амундсена,
мыс Герлахера и мыс Дарт на
Земле Мэри Бэрд, остров Терстона, остров Александра I, море
Уэдделла, остров Падда, хребет
Регула и другие географические
объекты, отмеченные на современных картах.
Нас, конечно, интересует оледенение. Оно есть в небольшой
приполярной зоне, остальная
территория тщательно прорисована: реки, долины, горные хребты…
Но и эта карта не последняя в
нашей цепочке…

КАРТА ФИЛИППА БУАШЕ

Карта опубликована в 1737 году
– почти за сто лет до антарктической экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева. Просто поражает
воображение тот факт, что карта
создана еще до начального оледенения материка! На ней Восточная
и Западная Антарктиды разделены проливом, проходящим по
линии Трансантарктических гор,
который можно было обнаружить
только при полном отсутствии
ледников!
Итак, источник карты Буаше
оказывается даже древнее, чем у
карты Пири Рейса и Меркатора!
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ГИПОТЕЗЫ: ОТКУДА У НАС
ЭТИ АРТЕФАКТЫ?

Американцы внесли большой
вклад в изучение древних карт.
Историк, географ, профессор
Чарльз Хэпгут провел сравнение
береговой линии Антарктиды на
всех доступных древних артефактах. В своей книге «Карты морских
царей» он писал:
«Это первое убедительное доказательство того, что некий на редкость умный народ предшествовал
всем народам, известным истории…
Древние путешественники бороздили моря от полюса к полюсу. Как
бы это ни было удивительно, есть
неоспоримые свидетельства того,
что когда-то древние люди исследовали берега Антарктиды, когда они
были еще свободны ото льда. Бесспорно также, что они обладали такими навигационными инструментами, которые превосходили все те,
что были доступны людям в Древнем мире, в Средневековье и вплоть
до второй половины XVIII века».
На карте Меркатора отмечены
реки и долины, спрятанные под
антарктическим льдом.
Американские ученые после Великой Отечественной войны составили карту с центром проекции
в Каире (где находилась военная
база США), сравнили ее с древней
картой Пири Рейса и обнаружили
почти полное их сходство. Поэтому
логично предположить, что и центр
проекции источника карты Пири
Рейса находился близ Каира. Выходит, древние картографы были
египтянами или их предками?
Но как древние египтяне могли
знать основы сферической тригонометрии и почти без погрешности определить точную длину
экватора?
Хэпгут утверждает, что центр
проекции древней карты Пири
Рейса проходит через Александрию, где в знаменитой библиотеке мог сохраниться ее первоисточник. Насчет того, кто же,
собственно говоря, его составил,
существует еще одна догадка.
Ссылаясь на некоторые исследования, можно предположить,
что древние картографы – цари
гарамантов, которые правили в это
время в Египте. Платон называет
их еще царями Атлантиды! Вспомним, какими непостижимыми
знаниями, если верить легендам,
обладали атланты. И не исключено, что эти знания они применяли
и для создания карт.
Только представьте эту могучую
цивилизацию, обладающую телепатией, управляющую летательными аппаратами и способную
создать искусственный спутник
Земли! Уж они-то могли со всей
тщательностью изучить нашу планету из космоса, а потом обработать полученную информацию до
сих пор недоступными человечеству способами.
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