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ЦЕ ЗНАЮТЬ.
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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 Ківа 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 інтернетвидання "ГОРДОН" Олесі Бацман на телеканалі "112 Україна".
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КАСТИНГ В ПРЕЗИДЕНТЫ
"ЩАС СПОЮ": СМОТРИТЕ И СЛУШАЙТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СЦЕНЕ УКРАИНЫ
Судя по активности всевозможных социологических служб,
кастинг в президенты Украины стартовал. Нам регулярно
подбрасывают рейтинги главных действующих лиц будущего
шоу, причем в этот раз этот список отличается большим
разнообразием персонажей. Не нравятся политики — вот
вам другие, более приятные лица, которые не говорят
непонятными терминами, а просто поют. В гонку включаются
певцы и шоумены.
ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

Чем ближе президентские
выборы, тем большее волнение
наблюдается в кругах украинских публичных личностей.
Рейтинг Петра Порошенко, за
которого готовы голосовать
только 5-9 процентов избирателей, заставляет искать новые
формы самовыражения. Мно-

гие думают, что без чуда ему не
победить, - а значит, стоит попробовать пробиться к власти.
Этим и пользуются все кому не
лень — от Юлии Тимошенко, которая всегда весьма деятельна в
таких ситуациях (и пока, кстати,
лидирует в рейтингах), до певцов
разной степени известности.
Дамы и господа! Минуточку

внимания. На украинской политической сцене — популярный певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.
Спонсор выступления — американский "Национальный демократический институт".
По словам Вакарчука, нынешние политики (которые - то
у власти, то в оппозиции) всем
уже приелись — пора что-то менять, причем любой ценой.
При этом украинские СМИ
из осведомленных источников
выяснили, что в случае с Вакарчуком музыку заказывает
сам Сорос — тот еще организатор культурно-массовых мероприятий.
Впрочем, на кастинг в укра-

инскую политику пришли и
другие певцы — давайте послушаем всех ради приличия.
Певец и композитор Иво Бобул
затягивает трогательную песню
о том, какой он хороший, добрый
и честный. Денег вот только не
хватает на избирательную компанию, не на что поехать к Дональду Трампу, чтоб и ему рассказать, какой есть прекрасный
кандидат в президенты Украины. Говорит, что его соблазняли,
олигархи сами к нему приходили
и предлагали деньги, но он отказался, потому что тогда пришлось бы выполнять их условия.
Вот, говорит, стану президентом — соберу всех олигархов и велю возвращать деньги в

страну, приму хорошие законы,
подниму экономику. Молодец,
отличный план!
Тем, кто интересуется политикой, Бобул опосредованно
уже знаком — в 2016 году один
блоггер наложил его лирическую
песню "А липы цветут" на дебаты Дональда Трампа и Хиллари
Клинтон. Получилось очень
органично: прекрасная песня
двух влюбленных. Может, украинский певец и композитор собирался к президенту США как
раз чтобы показать этот ролик:
смотрите, я сразу был за вас, вот
песню специально спел, дайте
денег на выборы.
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“За правду і справедливість”

ДЕРЖАВА

Не може влада, для якої корупція – інструмент управління, боротися з корупцією.

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.
– Згідно з останніми
опитуваннями, перше, чого
хочуть люди, – це закінчення
війни (на другому місці –
подолання корупції). Скажіть,
будь ласка: яке має бути
прізвище президента України,
щоб він зміг завершити війну?
– Прізвища можуть бути різними, але одна обов'язкова умова:
президент не повинен займатися
бізнесом. Власне кажучи, цього
вимагає Конституція щодо всіх
посадовців: і у виконавчій владі,
і в парламенті – особливо, та й у
місцевих органах влади. Безпосередньо записано: людина не
може займатися прибутковою діяльністю, інакше це несумісно з
посадою.
Ми чуємо радісну звістку про
те, що президент правильно заповнив свою декларацію... Хто б
сумнівався... Але скажіть мені:
мільйони, які у нього з'явилися,
він їх заробив? Заробив (відповідно до е-декларації Петра Порошенка, у 2017 році він одержав дохід 16,3 млн грн, із яких 15,8 млн
грн – відсотки за депозитами, 336
тис. грн – зарплата, ще 172 тис.
грн президент заробив на продажу рухомого майна. –"ГОРДОН").
Але де в Конституції записано,
що він має право на ці заробітки?
Йому платять зарплату (непогану)
– ось за це він і повинен працювати. До тих пір, поки бізнес і влада
(а в Україні це ще й кримінал) будуть одним і тим же...
– Кримінал досі має таке велике
значення?
– Думаю, кримінал на першому місці у цій тріаді.
– Сьогодні, не у 90-х?
– Сьогодні. Мої слова може
підтвердити кожен, хто хоче чесно займатися підприємницькою
діяльністю: його з усіх боків обставлять ті, хто має права контролю, регулювання чи інші права,
попередять, що він повинен або
комусь "зарплату" платити, або
ділитися, або просто відіжмуть
бізнес. Підприємець сьогодні
каже: "Мені простіше для захисту бізнесу зареєструвати свою
фірму десь за межами України, а
тут мати тільки представництво,

ПРІЗВИЩА МОЖУТЬ БУТИ РІЗНИМИ, АЛЕ ОДНА
ОБОВ'ЯЗКОВА УМОВА: ПРЕЗИДЕНТ НЕ ПОВИНЕН
ЗАЙМАТИСЯ БІЗНЕСОМ. ВЛАСНЕ КАЖУЧИ, ЦЬОГО
ВИМАГАЄ КОНСТИТУЦІЯ ЩОДО ВСІХ ПОСАДОВЦІВ

щоб мене менше діставали ті, хто
нібито захищає правопорядок у
державі".
– І там сплачувати податки...
– Ну, це вже інша справа. Хто
в такому разі думає про податки
і забезпечення державних інтересів? Він думає про своє особисте.
Я маю на увазі тих, хто користується владними повноваженнями. Починаючи з митної служби,
усіх правоохоронних структур,
Служби безпеки (якій раніше
не можна було ніяких претензій
висунути), прокуратури, судів
тощо... Досить сказати, що 90%
рішень судів не виконуються. Це
про щось свідчить. А ми хочемо
говорити про боротьбу з корупцією. Ви згадали, що на другому
місці стоїть корупція... Не може
влада, для якої корупція – інструмент управління, боротися з
корупцією. І всі ці нові структури, які створюють, – це додаткові
інструменти, щоб можна було поставити на місце кого слід, сказати, щоб поводився «правильно»,
тощо. Це не боротьба з корупцією. Боротьба з корупцією – це
зміна системи влади, це передача
влади під контроль громадськості, під її відповідальність.
Адже сьогодні вибори не мають сенсу... Ми ж не говоримо,
що сьогодні влада в Україні узурпована, але у кого в руках влада?
У президента. Зачекайте, але ж у
нас парламентсько-президентська форма правління, чому так?
Тому що на місці керує призначений, а не обраний [посадовець]...
Коли підкидають усілякі новації
(я не хочу казати "дурниці"), наприклад, добровільне об'єднання
громад. Усі знають, що немає ніякого добровільного об'єднання,
що це нав'язана форма. Я говорив
з Андрієм із [нерозбірливо] села,
де кілька сільських рад не хочуть
об'єднуватися. Семи громадам,
через які проходить залізниця,
зняли гроші, які вони одержували
за оренду землі залізницею. Вони
запитують: "Чому так?" – "Тому
що ви не хочете об'єднуватися". Та
до чого тут це?! Земля належить
тим, хто там живе! І таких прикладів, на жаль, багато. Тому доки
влада не буде передана обраним,

під їхній контроль, під відповідальність людини, яка формує
цю владу, – доти ладу в державі не
буде. Потрібна європейська модель управління.

УКРАЇНА ПОВИННА
ОДЕРЖАТИ ПОСТІЙНИЙ
НЕЙТРАЛЬНИЙ
БЕЗ'ЯДЕРНИЙ І
ПОЗАБЛОКОВИЙ СТАТУС.
ЦЕ ПОТРІБНО РОСІЇ І США
НЕ В МЕНШІЙ МІРІ
– Якби ви обіймали головну
посаду у країні, що б ви
зробили, щоб завершити
війну?
– По-перше, я б наполіг і переконав би наших партнерів,
колег за кордоном, починаючи
із [президента США Дональда]
Трампа, що Україна повинна
одержати постійний нейтральний без'ядерний і позаблоковий
статус. Це потрібно Україні, це
потрібно Росії і США не в меншій мірі...
– І ви думаєте, що це змусило
б Путіна вивести своїх
військових, техніку?
– Ні, це дає підстави для початку роботи в цьому напрямі, бо
він втрачає аргумент, що, мовляв,
захищаємось від загроз з боку
НАТО… До речі, щось подібне записано і в Мінських угодах...
– Про НАТО там нічого не
написано.
– Я кажу про особливий статус
регіонів... Наступного дня після підписання Мінських угод я
написав лист президенту: "Підтримаймо це!". Але надамо всім
регіонам однаковий «особливий» статус, бо різних в країні не
може бути. Це окрема тема, і ми
могли б про це поговорити, але
нейтральний статус дає Україні
абсолютно іншу базу для переговорів. І для розвитку країни.
Я дам дещо узагальнену оцінку
ситуації. Ми знаємо, що завжди
було протистояння Схід – Захід,
НАТО – Організація Варшавського договору тощо... Ще у 1994

році на першій офіційній зустрічі
з американською стороною я говорив: "Ви робите стратегічну помилку, намагаючись розширити
НАТО на схід. Не треба цього робити". Тим більше, що, по суті, і у
США, і в Росії будуть однакові суспільні відносини... Це ж не соціалізм, не комунізм... Просто в нас (і
в Росії точно так само) більш дикий капіталізм. Тоді це сприймали з посмішкою. Забулося, що ще
коли домовлялися з генсеком ЦК
КПРС Михайлом Горбачовим про
ліквідацію стіни у Берліні, була
одна умова, не зафіксована в документах: НАТО на схід рухатися
не буде. Горбачов сказав: "Нам пообіцяли..." А обіцянка – цяцянка...
– У Будапештському
меморандумі нам теж обіцяли
гарантії безпеки... Але ви
згодні з тим, що якби до 2013
року ми були в НАТО, агресії з
боку Росії не було б, не було б
анексії Криму?
– Ясна річ. Але треба ж мати на
увазі, що заклики про вступ до
НАТО порожні... цим особливо
вирізняється наш президент, а
він прекрасно знає, що нам там
не бути ні в найближчій, ні у віддаленій перспективі. Цю тему,
особливо тепер, потрібно закрити. Нам уже не раз офіційно
говорили деякі високопосадовці
з Європи: "Слухайте, це не ваша
перспектива". Тим паче, коли є
конфліктні ситуації всередині
країни, то про членство в НАТО
не може бути й мови.
– Чотири рази ви балотувалися
у президенти України, але
завжди безуспішно. Що вам
завадило виграти?
– Та система, про яку я говорив: адмінресурс і все, що з ним
пов'язано. Наприклад, у 1999
році я пройшов у другий тур
(знаю це), але так порахували голоси... варіант "Єльцин – Зюганов" потрібно було перенести на
територію України (на виборах
президента України 1999 року у
другий тур вийшли чинний на
той момент глава держави Леонід
Кучма (36,49%) і лідер КПУ Петро Симоненко (22,24%); Мороз
із 11,29% голосів посів третє міс-

це. У другому турі виграв Кучма
(56,25% проти 37,80% у Симоненка). Борис Єльцин і лідер КПРФ
Геннадій Зюганов вийшли у другий тур виборів президента Росії у 1996 році, перемогу здобув
Єльцин, набравши 53,82% голосів, Зюганов здобув підтримку
40,31% виборців. – "ГОРДОН")...
– Важливо не як голосують, а як
рахують...
– Так... Я можу навести безліч
прикладів щодо цього...
– Ви жалкуєте про програші?
Можливо, якісь свої помилки
згадуєте і думаєте: якби я
зробив так, а не інакше, усе
було б по-іншому?
– Я робив усе, відштовхуючись від об'єктивних обставин.
Наприклад, ми домовлялися
створити широку коаліцію з тих
кандидатів, які не мали реальних
шансів на президентство. Того,
хто отримував найбільше голосів
при соцоиптуваннях, повинні
були підтримати інші кандидати. Їх було, здається, 12... Цього
зробити не вдалося...
– ...тому що це не математика,
так це не працює.
– Ні, була інша математика. В
Адміністрації Президента. Записано ж розмови тодішнього
президента [Кучми]... було поставлено задачу, щоб не пропустити Мороза, і це було виконано.
Один із фігурантів йому доповідав: "Леоніде Даниловичу, ми
зробили так, як домовлялися".
– У 2012 році на виборах
до Верховної Ради у
мажоритарному окрузі
ви програли Олександру
Онищенку, саме тому
Онищенку, який став дуже
відомим зараз...
– Популярним (усміхається).
– ...завдяки своїм плівкам
("плівки" – для вас теж дуже
знайоме слово) і завдяки своїй книзі про Петра Порошенка.
Яка він людина?
– Я його не добре знаю. Ознайомився з деякими розділами
книги, що вийшла з-під його
пера... принаймні читав в інтернеті. Мені здаються правдивими
ці речі (не впевнений, що це він
написав, думаю, він тільки дає
інформацію, а пише хтось інший). Але те, як він діяв, коли
був депутатом, виконуючи доручення президента..., як він поводився під час виборчої кампанії:
коли голова районної адміністрації Миронівського району запрошувала керівників дільничних
виборчих комісій, а в комісіях, як
правило, учителі та інші бюджетники, і вручала гроші від...
– ...кандидата.
– ...і попереджала: тих, хто не
візьме [грошей], завтра виженуть із роботи. І потім бачу явну
невідповідність в протоколах…
Звертаюся до Генпрокуратури
та ЦВК: як це розуміти?! (Це, до
речі, за президентства Януковича було). Відповідь: факти не
підтвердилися. Незважаючи на
те, що документи з підписами і
печатками на руках... Ще раз повторюю: доти, доки вся влада на
місцях буде в руках «призначенців», так і буде продовжуватися...
Продовження
в наступному номері
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Як ми усі вже давно переконалися, парламент абсолютно
не реагує на життєво важливі проблеми країни і народу

ЯКИЙ ПІП, ТАКИЙ І ПРИХІД

Олександр Полуянов

Ми вже писали ( № 20 від 23.05.2018 р.) про те, що Печерський народний
суд Києва призначив спікеру ВР Андрію Парубію психічно-лінгвістичну
експертизу. Це рішення прийняте за позовом лідера партії "Український вибір
- право народу" Віктора Медведчука.
Про те, який несподіваний оберт може набути ця курйозна (на перший погляд)
справа - в нашому матеріалі.
ДИВИСЬ В КОРІНЬ

Отже, автор позову (Віктор Медведчук)
сумнівається в адекватності глави парламенту, і просить провести огляд Парубія на
предмет наявності у нього "індивідуальних
психологічних особливостей".
Якщо висловлюватися простіше, то експерти повинні надати відповідь на питання:
чи не є пан Парубій кретином, і якщо так, то
чи можна отримати відповідний документ?
Суд підтримав вимогу лідера "Українського вибору".
Підкреслимо відразу: на відміну від 95-го
кварталу, ми не збираємося іронізувати над
розумовими здібностями і якимись специфічними особливостями Андрія Парубія.
Набагато цікавіше тут те, що офіційне визнання його розумово неповноцінною людиною може ініціювати давно назрілий, і
навіть перезрілий процес дострокових парламентських виборів.
Річ у тому, що відповідно до Конституції
(про існування якої у нас згадують тільки в
екстрених випадках, пов'язаних з перерозподілом грошей), є сім підстав для позбавлення
депутата мандату.
Один з них (третій по рахунку) - це визнання парламентаря психічно хворим. От як
раз в цьому напрямі й “давить” Медведчук.
Логіка ясна: якщо в результаті примусового
огляду Парубій буде визнаний "неадекватом", то він втрачає мандат. Отже, він не має
права обіймати посаду спікера. Починається
парламентська криза, яка прогнозовано повинна закінчитися достроковими виборами.
Це усього лише один з варіантів розвалу
парламенту, але, погодьтеся, дуже яскравий,
скандальний і показовий. Тільки вдумайтеся: цілком можливо, що упродовж майже чотирьох років законодавчим органом країни
керувала людина з численними розладами
психіки, яскраво вираженими дефектами
дикції і природженою олігофренією. Дуже
символічно.

КУРЯТНИК
КРИВИХ ДЗЕРКАЛ

Втім, і увесь нинішній склад Ради не наба-

гато кращий (а може - ще гірший) за свого лідера. Досить того, що де-факто в парламенті
не існує парламентської більшості, що само
по собі є конституційною основою для припинення його діяльності.
За легендою, більшість нібито складається
з двох фракцій - "Народного фронту" Арсенія Яценюка та "Блоку Петра Порошенка".
Але навіть якщо просто скласти чисельність
цих фракцій (136+81), то вийде 217 депутатів
(при необхідних 226). Правда, спікер Парубій стверджує, що коаліційну угоду підписали ще й позафракційні "слуги народу". В той
же час, він категорично відмовляється показувати повний список більшості з підписами, аргументуючи це тим, що цей список
лежить у нього в сейфі. Напевно, цей факт
теж може стати предметом вивчення психіатричної експертизи.
В зв'язку з цим нагадаємо: відразу після
проведення дострокових виборів восени
2014 року в Раді була створена більшість у
складі п'яти фракцій. Вона налічувала понад
триста депутатів і дістала пафосну назву "За
європейську Україну".
Потім з більшості офіційно вийшли три

ПРОБЛЕМИ ВИЖИВАННЯ

Викривальна діяльність Онищенка ви-

ДО РЕЧІ

Порошенко встановив антирекорд популярності
Діяльність президента України Петра Порошенка не схвалює 81% громадян країни - це
гірший показник за весь час його президентства. Про це свідчать результати опитування,
проведеного соціологічною групою "Рейтинг".
Довіряють діючому главі Української Держави 12% громадян. Для порівняння: у вересні
2014 року рівень його підтримки складав 55%.
Не на багато краще громадяни України відносяться до прем'єр-міністра Володимира
Гройсмана. Його діяльність на чолі уряду схвалюють 17% і не схвалюють 73% українців.
Менше всього українці довіряють Верховній Раді - всього 5%. Ніякої довіри до парламенту - 88% опитаних.
Рейтинги схвалення двох правлячих партій, в цілому, відповідають рівню підтримки ВР.
За "Блок Петра Порошенка" готові проголосувати 5% українців, за "Народний фронт" близько 1%.
У березні 2019 року на Україні відбудуться чергові президентські, а в жовтні - парламентські вибори.
Опитування "Рейтингу" проведене за замовленням Міжнародного республіканського
інституту (IRI), який пов'язаний з Республіканською партією США та тісно співпрацює з
Держдепом.

ВІД 60 ГРИВЕНЬ
СКІЛЬКИ ГРОШЕЙ ОТРИМАЮТЬ
ПІЛЬГОВИКИ НА ПРОЇЗД
В Україні планують монетизувати пільги на проїзд за всіма
видами транспорту загального користування на міських,
приміських та міжміських маршрутах. Про це Кабмін
прийняв відповідну постанову ще 14 березня.
Розмір компенсації щорічно має
визначатися обладміністраціями, у
столиці - Київською держадміністрацією. У деяких регіонах вже визначи-

політико-олігархічні фірми - "Батьківщина",
"Самопоміч", і Радикальна партія Ляшка.
Залишилися "НФ" і "БПП".
Більшості немає, проте призначати нові
вибори доки ніхто не збирається. Чому?
Дуже просто: усі вичікують зручний момент.
В результаті Рада недієздатна. Як ми усі
вже давно переконалися, парламент абсолютно не реагує на життєво важливі проблеми країни і народу, він навіть не здатний
провести жодне результативне голосування
з кадрових питань. Доходить до повного абсурду: два роки обов'язки міністра охорони
здоров'я виконує американська громадянка
Уляна Супрун (судячи з її постів в "Фейсбуці", вона теж гостро потребує психологічної
експертизи). І таких прикладів повної імпотенції Верховної Ради - аж занадто.
Механізм кадрових призначень через Раду
документально описав збіглий олігарх Олександр Онищенко. Приміром, він стверджує:
за призначення на посаду генерального прокурора Юрія Луценка депутатам роздали
понад десять мільйонів доларів. Чому так
дорого? Тому що необхідно було ще й внести зміни в чинне законодавство, оскільки
майбутній прокурор мало того, що абсолютний профан в цій справі, так ще і профільної
юридичної освіти не має.
За словами Онищенко, сумки з готівкою
стали основою функціонування нової "антикорупційної Ради". Купувалися голоси "радикалів", фракції Тимошенко, "Відродження" і, само собою розуміється, "Волі народу".
Угрупування "Воля народу" була створена
як "таємна порошенківська структура". Формально вона не входить до складу більшості,
але майже всі її члени отримують або гроші,
або преференції для ведення бізнесу.
Вже згаданий Онищенко якраз і перебував
в цій фракції. Втікши від загрози переслідування в Україні, він став систематично "смажити" вищу владу України за допомогою
аудиозаписів, зроблених в кабінеті президента. Плюс написав документальний трилер про корупцію у вищих ешелонах влади.

лися із сумою, яку видаватимуть для
оплати проїзду. Так, у разі прийняття
органом місцевого самоврядування рішення про надання пільг у гро-
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йшла депутатам боком. Практично всім їм
перестали платити. Замість доларових пряників, в якості важеля дії був обраний "батіг"
у вигляді представлення на позбавлення депутатської недоторканості. Генпрокурор без
проблем пачками виписував подібні представлення, створюючи атмосферу страху під
куполом.
Але тепер і це не працює, оскільки до чергових парламентських виборів залишається
трохи більше року, і у фракціях, у тому числі
й в "БПП", почалися розбрід і хитання. Гостро встала проблема виживання.
Найгірше йдуть справи у "Народного
фронту" - за усіма опитуваннями політсила
набирає менше 1% голосів, і "фронтовики"
заметушилися. Є дані, що частина депутатів
"НФ", які орієнтуються на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, веде переговори з
Юлією Тимошенко. Інша частина, зокрема
формальний лідер "Фронту" Арсеній Яценюк та його мікрогрупа, роблять ставку на
прем'єра Гройсмана і створювану ним політичну силу, "фейсом" якої повинен стати
співак Слава Вакарчук.
"Блок Петра Порошенка" начисто програє
не лише "Батьківщині" , але навіть міфічній
політсилі екс-міністра оборони Анатолія
Гриценко та фейковій партії "Слуга народу"
шоумена Зеленського з "95-го кварталу".
В цілому, депутати з "БПП" потихеньку
відповзають від "головного тіла" нації, розподіляючи між собою мажоритарні округи і
ведучи переговори з тією ж Тимошенко.
"Самопоміч", що орієнтується в основному
на галичанський електорат, тупо займається
тільки проблемою самозбереження, сподіваючись лише на подолання п'ятивідсоткового
парламентського бар'єру.
Радикальна партія вже остаточно скотилася в саме маргінальне електоральне поле,
де ще вірять у безпардонну брехню і схвалюють хамську поведінку її лідерів.
Увесь цей хаос і явне розкладання вже знайшли своє відображення в діяльності Ради.
Неважко помітити, що останнім часом парламент України неначе перемістився в якусь
паралельну реальність, і замість того, щоб
гасити пожежу у власній країні, почав спеціалізуватися на деклараціях і зверненнях до
законодавчих органів світу та інших планетарних інстанцій.
То депутати просять парламентарів усіх
країн визнати Росію агресором, то звертаються до Вселенського патріарха Варфоломея терміново прислати "томос" про визнання "єдиної автокефальної православної
церкви". До речі, вже більше місяця Варфоломей мовчить. Ні тобі "томоса", ні привіту.
Прийшло лише одне бюрократичне сповіщення про те, що звернення Ради за підписом Парубія отримане. Зараз ось збираються
(з подання Порошенка) внести зміни в Конституцію, записавши в неї прагнення нашого народу в ЄС і НАТО.
Рада стала абсолютно зайвою, паразитичною і некерованою структурою.
Оскільки більшості там навіть близько немає, то і уряд є нелегітимним. І цілком закономірним етапом цього загального процесу
гниття стало рішення Печерського суду про
призначення психіатричної експертизи для
спікера Парубія - з приводу його осудності і дієздатності. Все настільки прогнило,
що навіть легкий поштовх у вразливе місце
може зруйнувати цей картковий будиночок.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР
шовій формі, у Черкаській області
пільговик у місяць отримуватиме 60
грн, у Харківській області розмір щомісячної компенсації складе 130 грн.
Цифру отримали шляхом множення
середньої вартості проїзду в області
4,33 грн на 30 поїздок. Проект зараз
проходить стадію обговорення.
У Львівській області 27 квітня затвердили розмір щомісячної готівкової виплати у сумі 135 грн. Для осіб,
які мають право на пільги на міжміських маршрутах, розмір виплат збільшиться на 20%.
Після введення монетизації тран-

спортних пільг в Ужгороді та області
мінімальна сума виплат складатиме
120 грн. Для тих, хто має пільги на
проїзд - 144 грн. Люди з інвалідністю
I групи і діти з інвалідністю отримуватимуть 240 грн. Якщо вони навчаються або проходять реабілітацію
- 480 грн.
У Волинській області мінімальна сума виплат 69 грн. Щоправда
пільговики, які мають право на компенсацію проїзду в міжміському
транспорті, отримуватимуть 83 грн
у місяць. Люди з інвалідністю I групи
і діти з інвалідністю - 166 грн. Якщо

вони навчаються або проходять реабілітацію - 332 грн.
У Кіровоградській області обіцяють компенсувати 97,5 грн, у Миколаївській - 110 грн, Чернігівській 112,5 грн, Вінницькій — 96,9 грн.
Водночас компенсувати проїзд готівкою не обов'язково. Є можливість
залишити все, як є. Якщо місцева
влада прийме рішення монетизувати пільги, вона має проінформувати
Мінсоцполітики. Після чого, міністерство на сайті опублікує список регіонів, де пільги монетизовані. Станом
на 1 червня списку немає.
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Депопуляция - это серьезная социально-экономическая проблема Украины,
которая встанет в полный рост уже через несколько лет

РЕЗОНАНС

ХУЖЕ, ЧЕМ ГЕНОЦИД

Кастинг в прези

ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ МАССОВОЕ БЕГСТВО УКРАИНЦЕВ ЗА РУБЕЖ

"ЩАС СПОЮ": СМОТРИТЕ И СЛУШАЙТЕ
НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СЦЕНЕ УКРАИНЫ

Алексей Градов

Эксперты Департамента по экономическим и социальным вопросам
ООН опубликовали новый прогноз - относительно динамики
сокращения населения Украины. Основную мысль этого документа
можно выразить одним коротким предложением: опустошение
Украины проходит рекордными темпами. И эта чудовищная
депопуляция по своим масштабам превышает многие трагические
события ХХ века, которые в мировом сообществе официально
признаны геноцидом.
КАРТИНА МАСЛОМ

Масштабы депопуляции настолько кошмарны, что никто не хочет
проводить перепись. В 1989 году нас
было 52 миллиона, плюс 3 миллиона
иммигрантов. Итого — 55. Сейчас,
по официальным данным, нас 42
миллиона. При этом как минимум 7
миллионов находятся на заработках
за рубежом (и многие уже никогда не
вернутся). 42–7 = 35.
А еще отнимаем Крым — 2,5 млн,
ОРДЛО — 3,5. В итоге получаем 29
миллионов.
Таким образом, за годы рыночной
независимости (27 лет) Украина потеряла 23 млн человек (52 – 29), что
эквивалентно населению крупной
европейской страны. И, что еще
хуже, данная тенденция со временем
будет только усиливаться.
"По сути, Украина — опустевшая
территория, в которой основное население живет в городах-миллионниках и вдоль западной границы.
Украинцы вполне могут повторить
судьбу стремительно исчезающих
прибалтов. Нации, как и виды —
тоже вымирают", — пишет бывший
руководитель пресс-службы Службы
безопасности Украины, журналист
Станислав Речинский.
Прогрессирующее
вымирание
страны во многом происходит за счет
сельской местности — несмотря на
известные планы, согласно которым
Украине прочат светлое будущее
"аграрной сверхдержавы". Однако
в реальности сельская провинция
хронически страдает от безработицы
и разрушения социальной инфраструктуры. Положение сложилось
такое, что молодым и просто работоспособным людям оставаться в провинции просто незачем.
Реформы уже привели к ликвидации
сельских школ, на очереди райцентровские больницы, местный бизнес
агонизирует из-за низкой покупательной способности местного населения,
а более-менее успешные агрофирмы
вынуждены в буквальном смысле бороться за сохранение своего урожая,
отбивая его от вооруженных рейдеров
из числа всевозможных "активистов".
Данные демографического анализа ООН никак нельзя списать на
российскую пропаганду — тем более, что их полностью подтверждают наши собственные официальные

данные, а также исследования украинских социологов.
"На протяжении января–марта
2018 года численность населения
уменьшилась на 64,4 тыс. человек", —
говорится в опубликованном вчера
заявлении Госкомстата.
Эти данные говорят о том, что темпы депопуляции побили прошлогодний рекорд, когда страна потеряла за
полгода 117,5 тысяч украинцев. При
этом, превышение числа умерших
над числом новорожденных остается
в Украине одним из самых высоких
в мире (наряду с самыми бедными
и опасными странами): на 100 умерших украинцев сейчас приходится
только 55 рожденных.
Главной причиной низкой рождаемости тоже является бедность
— люди все реже заводят детей, потому что не уверены в том, что смогут поставить их на ноги, обеспечив
образование, доступ к медицинским
услугам. Не говоря уже о дороговизне, невозможности купить жилье,
коммунальных поборах, постоянной
нестабильности и растущем уровне
криминала, которые также не особенно мотивируют украинцев на ответственные шаги по продолжению
своего рода.

БЕГСТВО

Однако, главной причиной сокращения населения по-прежнему
является трудовая миграция. Количество украинских заробитчан не
поддается учету — по мнению социологов, оно может достигать 7–9
миллионов человек. Так, в течение
2017 года Государственная служба
статистики Украины насчитала около 10 млн разовых выездов украинцев
в Польшу, 4,3 млн выездов в Россию
и 3,1 млн выездов в Венгрию.
Известно, что только Польша официально зафиксировала у себя около
2 миллионов работающих украинских
граждан. При этом, отток трудоспособного населения постоянно усиливается: "по данным ООН, украинцев
каждый час становится на 80 человек
меньше", — констатировал директор
Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Согласно данным Института демографии и социальных исследований,
65% украинцев в наиболее трудоспособном возрасте от 14 до 35 лет откры-

то признаются в желании покинуть
страну и уехать жить за рубеж.
Результаты другого соцопроса,
проведенного общественной организацией «Движение за справедливость», свидетельствуют о том, что из
Украины хотят уехать 81% молодых
украинцев в возрасте от 18 до 28 лет.
Вплоть до последнего времени
официальный Киев приветствовал
растущие объемы трудовой миграции. На Банковой и Грушевского
открыто радовались валютным перечислениям из-за границы, и полагали, что отток безработной молодежи
поможет понизить социальное напряжение внутри страны — согласно
принципу "после нас хоть потоп".
Фактически государство выступало
промоутером миграционных процессов, называя их одним из главных достижений безвизового режима с ЕС. А
на одном из центральных украинских
телеканалов до сих пор идет телешоу,
которое учит нас обманывать европейские законы, и рассказывает, как
просто устроиться на европейскую
работу по сбору средиземноморских
ракушек или апельсинов.

ЗАПОЗДАЛОЕ ОТРЕЗВЛЕНИЕ

Правда, в последнее время украинские политики начали бить тревогу
по поводу растущих потерь трудоспособного населения. Так, первый
заместитель министра социальной
политики Украины Ольга Крентовская прямо признала, что число
украинских трудовых мигрантов будет расти — что, по ее словам, "угрожает экономической безопасности
государства".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерении сократить число украинских
трудовых мигрантов в России, где,
по его собственным словам, трудится
каждый двенадцатый украинец.
"Постоянно так продолжаться не
может. Сейчас есть определённые
идеи, и мы их обрабатываем таким
образом, чтобы в России постоянно
три миллиона украинцев не находились, потому что для меня это очень
печальная ситуация", — сообщил
глава украинского МИД.
Наконец, на днях о проблеме высказался премьер-министр Владимир
Гройсман — в своем "Твиттере" он
написал о том, что украинские центры занятости должны мотивировать
украинцев возвращаться на родину.
Хотя почему-то не написал о том, за
счет чего планируется это реализовать.
Между тем, важно понимать: массовая депопуляция населения — не
просто предлог для того, чтобы патетически погоревать о вымирании
украинцев, как это делает сейчас
множество патриотических публицистов. Это серьезная социальноэкономическая проблема, которая
встанет в полный рост уже через несколько лет, - независимо от того, кто
придет к власти в Украине.
В стране будет банально не хватать рабочих рук — не только для
экономического развития, но даже
для элементарного поддержания
существующего производства и
инфраструктуры. Все это с неизбежностью приведет к проблемам с
наполнением бюджета, к невыплате
пенсий и дальнейшей деградации
общества. Именно об этой угрозе
нужно говорить и думать сегодня —
когда нас с каждым днем становится все меньше и меньше.

Александр МИХАЙЛОВ

Судя по активности всевозможных
социологических служб, кастинг в президенты
Украины стартовал. Нам регулярно
подбрасывают рейтинги главных действующих
лиц будущего шоу, причем в этот раз этот
список отличается большим разнообразием
персонажей. Не нравятся политики — вот вам
другие, более приятные лица, которые не
говорят непонятными терминами, а просто
поют. В гонку включаются певцы и шоумены.
Начало на стр.1
В это время за кулисами,
выглядывая на сцену, нерешительно переминается еще один певец — Олег
Винник. Он уже вроде и сделал шаг навстречу своему
зрителю, пардон - избирателю, да передумал. Говорит: вот был бы миллиардером, было бы денег больше,
чем в государственной казне, тогда пошел бы и сделал
страну счастливой.
Видимо, единственный
способ на Украине не воровать и улучшать экономику — обладать таким состоянием, чтобы не то что
больше брать было некуда,
а еще и оставался излишек,
который можно было бы потратить на страну.
Впрочем, как бы ни старались шоумены, избирателям по-прежнему ближе
политики: все-таки управлять страной — это не микрофоном махать. Поэтому
приз зрительских симпатий
получает Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 14 процентов
избирателей. Однако гордиться тут нечем, поскольку в антирейтинге зрительских симпатий она уступает
только Порошенко. Зато лидером рейтинга доверия
стал шоумен и комик Владимир Зеленский, так что
кризис власти очевиден. И
выбирать, видимо, будут по
принципу "кто лучше шутит
и поет".
Как показывают события
последних лет, в Украине возможно все. В Украине можно
и жабу президентом избрать,
- особенно в условиях тотальной продажности СМИ, социологических служб, и всех
государственных структур.

Если эту жабу каждый день
показывать по телевизору и
говорить, что она очень умная, а самое главное — что ей
не нужны дворцы, яхты, лимузины, и банковские счета
(поэтому она будет дешевле
обходиться налогоплательщикам) - за нее вполне могут
проголосовать.

ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ

На сегодняшний день Порошенко в сознании многих
украинцев не намного лучше
жабы. Рейтинг его популярности упал ниже всякого
предела, и многие считают
его "отработанным материалом". Однако эта оценка может оказаться ошибочной,

поскольку изворотливость
Порошенко, и его способность удерживаться во власти - поразительна.

ПРО ЩО МОВЧИ

ПІДВИЩЕННЯ МІНІМАЛ
В Україні немає передумов до зростання розміру
мінімальної зарплати. Для цього необхідно як
мінімум 13 млрд грн з бюджету.
"Підвищення мінімалки - це додаткові видатки. Ми прораховували декілька варіантів, скільки це може коштувати.
Зростання виплат з квітня обійшлося б держбюджету мінімум в 13 мільярдів гривень. Ця сума не враховує зростання
посадового окладу працівника і тарифного розгляду єдиної
тарифної системи. Інакше знадобилось би 30 мільярдів", каже міністр фінансів Олександр Данилюк.
За його словами, зараз потрібно думати про Антикорупційний Суд, а не займатися популізмом.
"Ситуація з Антикорупційним Судом досить однозначна.
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У вищих українських чиновників і політиків своя логіка:
як можна більше і швидше "нацарювать" - і звалити за кордон.

иденты
Прежде чем ставить на
нем крест, давайте вспомним впечатляющий послужной список действующего
главы государства.
Его политическая карьера весьма извилиста, он
умудрялся встраиваться в
проекты непримиримых политических
конкурентов.
Предавал одних и уходил к
другим, потом предавал последних и возвращался. При
этом всегда оставался при
власти, находил взаимопонимание и не терял своих позиций.
Политическую
карьеру
начинал в 1998-м с партии
Медведчука СДПУ(о). Был
одним из создателей в 2001
году "Партии регионов". "Донецкие" не дали ему стать
во главе партии, и он перебежал к Ющенко в партию
"Наша Украина". С 2002-го
в рядах этой партии делает стремительную карьеру:
председатель СНБО, глава
совета Нацбанка, министр
иностранных дел.
И это при том, что он прославился громким коррупционным скандалом, после
которого Тимошенко стала
его непримиримым врагом.
Она публично рассказывала,
как Порошенко в кабинете
Ющенко "со слезами и со-

плями" уговаривал последнего не освобождать его от
должности секретаря СНБО.
После прихода Януковича

к власти в 2010-м Порошенко в команде регионалов
стал министром экономики.
В 2013 году снова предал
Януковича и поддержал "евромайдан". Во время переворота в основном держался
в тени и, пообещал мир на
Востоке за несколько дней,
стал кандидатом номер
один, а затем президентом
Украины.
При принятии решения,
кому быть президентом
Украины, США сделали ставку на Порошенко. По сравнению с лидерами "евромайдана" (Кличко, Яценюком,
Тягнибоком и Турчиновым)
он был наиболее компромиссной фигурой. Умеренные политические взгляды,
отсутствие своей команды
и бизнес, ориентированный
на Запад, делали его легко
управляемым в руках США.
На данный момент Порошенко не устраивает США
только в одном: он противник борьбы с коррупцией,
так как сам ее возглавляет, и
бороться с самим собой ему
очень тяжело. Он практически заблокировал работу
созданных американцами
антикоррупционных прокуратур Украины и делает все,
чтобы не был создан Антикоррупционный суд.
Действительно, ситуация
для Порошенко сложная и
неоднозначная. На него правомерно возлагают вину за
все, что произошло с Украиной. Обнищание населения,
дикий рост цен и услуг ЖКХ,
вялотекущая и бесперспективная война на Донбассе,
разгул преступности и потеря управляемости государством. Его рейтинг упал,
и все потеряли веру, что он
может победить на выборах.
Тем не менее, Порошенко хороший политический
игрок и умеет балансировать. Сбрасывать его со
счетов еще рано. Он может
показать себя самым неожиданным образом. Тем более,
что честных выборов, скорее
всего, не будет.
Низкий рейтинг также не
проблема: до выборов еще
далеко и поднять его могут.
Стоит напомнить, что в январе 2014-го рейтинг Порошенко был 9,5% против 17,6%
у Кличко. В апреле он вышел
на первое место с рейтингом
34,3% и победил в первом
туре с результатом 54,7%.
Так что, если это будет нужно
его хозяевам в Госдепе США,
рейтинг ему создадут.

ИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

ЛКИ НЕ СВІТИТЬ
Крім того, потрібно приймати якесь рішення стосовно ціни
на газ. Ми намагаємося знайти компроміс. Однак зараз
лакмусовий папірець - закон про Антикорупційний Суд", підсумував міністр.
Нагадаємо, віце-прем’ер П.Розенко впевнений, що в
цьому році реально підняти мінімальну зарплату українців
до 4 200 грн. Востаннє вона зросла з 1 січня 2018 року. Виплати збільшили на 16,3% - з 3200 до 3723 грн. Попереднє
підвищення з 1600 до 3200 грн відбулось у січні 2017-го. Тоді
Кабмін збільшив виплати вдвічі. Таким чином, уперше за
роки незалежності розмір мінімалки зрівнявся з прожитковим мінімумом для працездатних осіб. Чергове підвищення
мінімальної заробітної плати чиновники обіцяють до кінця
цього року.

“За правду і справедливість”

СУСПІЛЬСТВО
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КОМУ ВІЙНА, А КОМУ МАТИ РІДНА
ГАЗ - ЯК ПРИЧИНА ЗУБОЖІННЯ НАРОДУ ТА ДЖЕРЕЛО КАЗКОВОГО
ЗБАГАЧЕННЯ ДЛЯ ВЛАДИ
Олександр ПОЛУЯНОВ

Українців готують до нових
космічних платіжок за комуналку.
З осені газ для населення
може різко подорожчати. За
попередніми прогнозами, ціни на
нього злетять відразу на 65-70%
- тобто, з нинішніх 7 грн/куб. - до
11-12 гривень за кубометр.
ВСЕ ВИЩЕ, І ВИЩЕ, І ВИЩЕ

Про те, що газ для населення дорожчатиме, і нинішні "стабільні"
тарифи - це тільки невелика передишка у безперервному пограбуванні народу "європейськими реформаторами", експерти попереджали і
раніше. НАК "Нафтогаз" настоював
на перегляді цін ще в жовтні минулого року, а в нинішньому квітні він
запропонував Кабміну свій варіант
підвищення тарифів, де закладено
плюс 60-65% до нинішньої ціни. На
поступовому "вирівнюванні" вартості газу для населення та промисловості постійно наполягає і МВФ.
"Якщо газ подорожчає на 65-70%,
це одразу потягне за собою тарифи
на гарячу воду і опалювання. Згодом напевно подорожчає і електрика.
Буде загальний колапс, тому що платити такі суми за комуналку більшість українських сімей просто не
зможуть", - стверджує експерт у сфері
енергетики Валентин Землянський.
Тобто, незважаючи на літній період, українцям вже зараз варто готуватися до непідйомних платіжок.
"У тарифі на опалювання та гарячу
воду вартість газу - це 80%. Тому і тепло, і гаряча вода водночас рекордно
подорожчають", - попереджає співголова Фонду економічних стратегій
Дмитро Марунич. За підрахунками,
може йтися про зростання тарифів
приблизно на 50%.
Для ілюстрації візьмемо столицю.
Якщо зараз тариф на опалювання в
Києві складає 1,34 тис. грн/1 Гкал (чи
31,33 грн/кв. м для будинків без лічильників), то, з урахуванням нової
ціни на газ, він може підскочити до
2 тис. грн/1 Гкал (чи близько 47 грн/
кв. м). Таким чином, якщо в минулому опалювальному сезоні обігрів середньостатистичної квартири в Києві площею 50 кв. м коштував близько
1,6 тис. грн в місяць, то в наступному
опалювальному сезоні доведеться
платити вже близько 2,4 тис. грн
Те ж саме з гарячою водою. З нинішнього тарифу в 80,6 грн за кубометр ціна може підскочити майже до
121 грн.
І це тільки те, що на поверхні. Поки
незрозуміло, як відреагують постачальники холодної води і електрики,
але в тому, що вони теж проситимуть
НКРЕКП переглянути їм тарифи,
ніхто не сумнівається.
В результаті стандартна “двушка”,
за яку в холодну пору року доводилося платити (в цілому) близько 3 тис.
грн в місяць, ризикує подорожчати
до 4,5-5 тис. грн
Аналогічні розрахунки кожен зможе зробити сам для свого міста.
За експертними прогнозами, при
такому рівні тарифів в субсидії потребуватиме вже не половина українських домогосподарств (як зараз), а
як мінімум 70-80%. "А запланована у
бюджеті на цей рік на субсидії сума в
71 млрд грн загрожує трансформува-

тися в 100 млрд грн", - говорить Землянський.
Він також прогнозує, що українці,
яких залишать наодинці з рекордними тарифами, просто перестануть
платити, що лише посилить кризу
на енергоринку. Втім, в новому законі про житлово-комунальні послуги
передбачено введення з 2019 року пені
на прострочені платежі по комуналці.
Так що експерти попереджають: українцям почнуть налічувати величезні
штрафи, а найбільш злісних боржників - позбавлятимуть житла.

ШКУРА НЕВБИТОГО ВЕДМЕДЯ

А в цей час керівництво "Нафтогазу", яке на всю країну прославилося
своїми астрономічними зарплатами
та преміями (за рахунок грабіжницьких тарифів для нас з вами), - вирішило відсвяткувати "історичну перемогу" над "Газпромом". Причому,
відсвяткувати у своєму фірмовому
стилі - 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 по суперечці відносно транзиту газу, по якому
"Газпром" зобов'язаний виплатити
українській компанії $4, 63 млрд.
І ось члени наглядової ради "Нафтогазу" вирішили, що вони можуть
витратити 1% від суми виграшу собі
на премії - а це 46,3 мільйонів доларів
( кажуть, що на 5-6 осіб).
Щоправда, тут виникає одне, але
дуже велике (на 20 мільйонів доларів)
питання. Річ у тому, що у рамках все
того ж судового розгляду "Газпром"
подав зустрічний позов - на стягнення вже з "Нафтогазу" заборгованості
за російський газ - і Стокгольмський
арбітраж його задовольнив. В результаті виявилось, що російський монополіст повинен виплатити українському не 4,63 млрд доларів, а 2,56
мільярда (після вирахування заборгованості). Відповідно, 1% з цієї суми
- це вже не 46,3 мільйона доларів, а
25,6 мільйона.
Але тут криється просто чудова
родзинка української бюрократії. Бо
в контрактах ради директорів "Нафтогазу" говориться про те, що вони

можуть отримувати бонуси у "виграних справах", а про штрафи у справах
"програним" - ні слова. Так що, не
причепишся.
Але і це ще не все. Виявляється, і
суму в $2, 56 млрд поки що передчасно вважати "виграною".
Як відомо, російський "Газпром"
вже направив до апеляційного суду
округу Свеа ще одну заяву - про повну відміну рішення Стокгольмського арбітражу по суперечці між "Газпромом" і "Нафтогазом України" по
транзитному контракту.
Не взяти до розгляду подібного
роду апеляцію суд округу Свеа просто не має права. Юристи говорять,
що це займе ще як мінімум рікпівтора. Може затягнутися і сам суд
апеляційної інстанції : аж до призначення ще одній або навіть двох
додаткових експертиз. Після чого
справа повернеться до повторного
розгляду. Тобто, в результаті за часом
усе це займе десь два з половиною або
три роки. А до цього ніяких виплат з
боку "Газпрому" не буде. Втім, топменеджмент "Нафтогазу" це вже не
хвилює. Як повідомила прес-служба
компанії, першу половину цієї суми у
розмірі $20, 7 млн "переможцям" вже
виплатили, залишок виплачуватимуть найближчим часом. І ці гроші
- явно не з каси Газпрому, а з наших з
вами платежів за газ.
"Це корупція. Фактично це гроші
за знищення газового ринку України
і перспектив нашої ГТС. Логіка виплати таких грошей у вигляді премій
відсутня…
Ця премія незаслужена, її отримали не в результаті ефективної роботи.
Більше того, в самому судовому процесі інтереси України захищала норвезька юридична компанія, якій вже
заплатили за роботу, і це гроші українського народу", - заявив у зв'язку з
цим експерт Інституту енергетичних
стратегій Юрій Корольчук.
Він пояснив, що ні в одній успішній країні світу топ-менеджери не
отримують таких бонусів за свою
роботу у розмірі $46, 3 млн, тим
паче, що реальних грошей країна
ще не отримала, оскільки "Газпром"
оскаржує рішення суду.
Проте у вищих українських чиновників і політиків своя логіка: як можна більше і швидше "нацарювать" - і
звалити за кордон.
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“За правду і справедливість”

Запровадження вільного ринку землі обернеться справжньою демографічною
та соціальною катастрофою

ТОЧКА ЗОРУ
За матеріалами
https://from-ua.com/news/

У попередньому номері нашої
газети (№21 від 30.05.2018 р.)
в матеріалі “Не дамо продати
землю!” ми писали про те, що
незважаючи на несамовите
бажання влади розпродати останнє
надбання українського народу, в
країні і до цього часу продовжує
діяти мораторій на продаж
земель сільськогосподарського
призначення. Але всеж-таки багато
хто з іноземних фінансово-потужних
груп та представників українських
олігархів зацікавлені пустити землю
України в ринковий обіг.
Про це - в ексклюзивному коментарі
інтернет-виданню “Новини України –
From-UA” розповів голова Спілки
молодих соціалістів, політичний
аналітик Віталій Романченко.

Коментуючи інформацію про те,
що Європейський суд з прав людини
зобов'язав Україну зняти мораторій на
продаж землі, наш співрозмовник зазначає наступне:
- По-перше, варто зазначити, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)
не може зобов’язати Україну зняти мораторій. Та навіть якщо уважно почитати висновок суду, то там йдеться про
те, що “…український уряд має вжити
законодавчих заходів для забезпечення
необхідної справедливості балансу для

ЗЕМЛЯ І ЛЮДИ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД НЕ МОЖЕ ЗОБОВ’ЯЗАТИ
УКРАЇНУ ЗНЯТИ МОРАТОРІЙ НА ПРОДАЖ ЗЕМЛІ

- Вони вигадують різні причини, чому
це варто зробити: і інвестиції в економіку країни, і що це зробить селянина
заможним, відновить інфраструктуру
села. Але головна їхня мотивація - це
збагатитись особисто, тут немає державного або суспільного інтересу, лише їх
приватний, - каже Романченко.
власників сільськогосподарських зеСхема, за словами аналітика, проста:
мель, хоча це не означає, що Україна по- купити землю в Україні за безцінь, а
винна негайно ввести необмежений ри- продати іноземним компаніям за світонок сільськогосподарських угідь”. Отже вими цінами.
прямої вказівки уряду чи парламенту
- З початком торгів ціна за гектар впащодо зняття мораде, на перепродажу
виросте. Олігархи
торію на продаж
Не гроші підуть до землі, а
та деякі чиновники
землі сільськогосземля піде до грошей. Закон
на продажу землі
подарського принаживуться. Тому
значення
немає.
“Про ринок землі” – не спосіб
вони і протягують
Більш того, ЄСПЛ
врятувати землю та відродити
прийняття такого
не має юридичних
сільське господарство, це
рішення.
Озолоінструментів для
спосіб забрати землю у людей
самостійної
змітиться бізнес і крини законодавства.
мінал. Власниками
та держави
Остаточне рішення
землі стануть іномає приймати наземці. Для того вже
накопичені величезні кошти в Китаї, на
ціональна влада.
Але, продовжує експерт, багато хто з Близькому Сході, в США, Росії, Ізраїлі.
іноземних фінансово-потужних груп та МВФ теж хоче українською землею тропредставників українських олігархів за- хи зміцнити емісійний (порожній) доцікавлені пустити в ринковий обіг зем- лар», - зазначає співрозмовник видання.
- Давайте порахуємо. Ціна українлю України.

ТРАВНЕВІ ВРАЖЕННЯ

Геннадій САВОСІН

Травень, його початок, нинішнього року проходив під
впливом спекуляцій щодо Дня Перемоги. «Пам’ятаємо.
Перемагаємо», – вивісив бігборди Президент. Що і
як «пам’ятаємо», – видно із засобів інформації. Де
«перемагаємо», – це загадка, схоже, і для Порошенка.
Націонал-радикали за участю їхнього інституту пам’яті
настирливо проштовхували перенесення 9 травня на 8
травня. А напередодні: 30 квітня, АТО Петро Порошенко
замінив на ООС (операцію об’єднаних сил) з метою виконання
ухваленого Верховною Радою у лютому цього року Закону
«Про особливості державної політики і забезпечення
державного суверенітету України над тимчасово
окупованими територіями в Донецькій та Луганській
областях». Тон, з яким було оголошено це повідомлення,
нагадував «виконання передвиборчої обіцянки».
Далі були «Джевеліни», що надійшли із США. Теж, нібито, плюс владі.
До 9 травня готувались і різні
політичні сили. У Львові пройшла
хода гідності «активістів» 14 дивізії СС «Галичина». Тут же вони
руйнували пам’ятник на меморіалі
слави. Радикали взагалі запропонували свої послуги до наведення
«порядку» на вулицях.
Відомо, що словом можна надихнути, або вбити. До речі, деякі
ЗМІ, їх роль у висвітленні подій до
і після 9 травня нагадують балакунів, які не відповідають за якість
своєї інформації. Хіба справедливою є інформація про терміни 2

світової війни, які вкладаються у
виступи посадовців?
В ці дні можна було переконатись,
що дезінформація про роль СРСР у
Великій Вітчизняній продовжується
відомими політичними активістами та політиками-патріотами, які
з’явились після подій на Майдані.
На жаль, їх настрої побудовані на
ставленні до В. Путіна. Але ж не він
здобував Перемогу! Вона наша!
Замість того, щоб наводити лад
в економіці держави, влада і ті, що
їй підспівують, копаються в історії,
шукають щось вигідне собі, потурають безчинством чиїхось «активістів».

Ще одна особливість сьогодення – відпустка народних депутатів
з 20 квітня по 15 травня. Чим вони
пояснюють свою «діяльність»? В
програмі «Право на владу», яка
відбулась 17 травня націоналісти,
праворадикали пояснювали свою
активізацію бездіяльністю з боку
влади. Під оплески присутніх на
передачі вони пояснювали, що націоналізм, особливо український є
дуже позитивним явищем в політиці. Чи не забули ми всі разом чим
це явище закінчувалось?
Давня історія турбує владу. Але
незрозумілими є свіжі сторінки історії, влада за 4 роки не спромоглася

ських чорноземів приблизно $500 млрд.
Якщо скласти всі статки українських
олігархів і уявити, що вони хочуть
вкласти їх усі в землю, то вистачить на
десяту частину чорноземів. Отже ініціатори ринку розраховують на гроші з-за
кордону. Балачки про інвестиції, про те,
що іноземці не будуть власниками землі, – брехня. Про селян взагалі не йдеться, хто з них купить хоч «сотку»? За що і
для чого? Вони після продажу землі ніхто, - додає політолог та констатує:
- Не гроші підуть до землі, а земля
піде до грошей. Закон “Про ринок землі” – не спосіб врятувати землю та відродити сільське господарство, це спосіб
забрати землю у людей та держави.
За словами голови Спілки молодих
соціалістів, діючий президент зацікавлений у вільному ринку землі:
- В нього достатньо великий земельний банк, за рахунок якого можна непогано збагатитись. Серед наших політиків та олігархів чимало зацікавлених
осіб здійснити таку земельну аферу! Але
їх стримує розуміння того, що запровадження вільного ринку землі обернеться справжньою демографічною та соціальною катастрофою, адже люди з села
тікатимуть у міста, де їх ніхто не жде,
– місто очікує нова системна криза. При
товарному статусі землі її вартість перенесеться на ціну продуктів харчування. Ціни на хліб та інші продукти вже
на першому етапі зростуть вдвічі (як це
було на початку приватизації обленерго з тарифами на електроенергію або з
ціною на газ), а зарплати та пенсії залишаться українськими.
Саме тому, каже політолог, варто звернути головну увагу не на рішення самого суду, а на реакцію окремих політиків
та зацікавлених осіб.
- Або Президент має намір в кінці каденції, не зважаючи на ризики для свого
політичного рейтингу, зробити цю політичну аферу (але мені здається, що перед
виборами він не наважиться на такий
крок, якщо хоче йти на другий термін),
або, знову ж таки, це загравання з іноземними інвесторами чи наслідок тиску іноземних «гарантів» його влади. В
будь-якому разі це дуже загрозлива ситуація щодо вирішення проблеми власності нашої з вами землі, - резюмував
Віталій Романченко.

визначитись із причинами та винуватцями кровопролиття на майдані:
хто першим використав вогнепальну зброю, звідки ця зброя взялась?
Чому були зрізані каштани на вулиці
Інститутській? Президент теж у своєму виступі пише: «Добре розумію
українців, які хочуть вшановувати
пам'ять дідів і прадідів, які здобули перемогу у Другій світовій. Але
мушу ще раз застерегти тих, хто не
до кінця розібрався у всіх нюансах
лукавої московської політики, хто ще
ведеться на російську пропаганду і її
підспівувачів із «п’ятої колони»: вони
думають не про вас і вашу синівську
любов до героїчних предків, а про
свої геополітичні імперські цілі».
Нехай і так. Але що з приводу подій всього 4-річної давності?
Понад 450 тис. громадян вийшли на вулиці 9 травня. Кількість
людей кожного року зростає. А
президент з Верховною Радою робить все щоб завадити так званому
реваншу. Що він має на увазі? Нехай він сам вкотре прощається з
радянською минувшиною. А люди
тягнуться до правди.
Чим наша «свобода слова» відрізняється від путінівської? Згадаймо шельмування святкового
концерту і різні провокації щодо
«Інтера». Львівське видання «Високий замок» пише: «…одна з цілей цього скандального (в чому

«скандального»? – авт.) концерту
– якраз спровокувати радикально
налаштованих громадян на агресивну реакцію. Щоб вони вкотре
увірвались у приміщення телеканалу і розгромили його чи ще щось
вчинили такого, аби різного роду
прикуплені Кремлем міжнародні
правозахисні організації почали
волати про загрозу свободи слова
в Україні чи войовничий фашизм».
Зізнаймось, що й міжнародні правозахисні організації відповідно
оцінюють свободу слова в Україні.
І нічого нового. Виявляється, що
Кремль купив і міжнародні організації. Нічого нового служби інформації України вигадати не в змозі?
Не до тями цим оцінювачам, що
є й інша, більша частина українців,
які відповідним чином оцінюють історію і сьогодення.
А сьогодення далеке від гасел
гідності. Хіба за понесені жертви на
Майдані? Хіба заради цього привели до влади яценюків, порошенків,
кличків, та інших очільників європейського (?) вибору?
Незабаром нові вибори. Сподіваюсь, люди не піддадуться знову
на дешеву демагогію. Кожен день
підтверджує, – істина перевіряється практикою, а практика віддзеркалює зусилля і наміри влади.
Вони безкінечно далекі від потреб
українців.
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Японский метод позволит выглядеть на 15 лет моложе

ДОМАШНІЙ КЛУБ
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Этот способ очищения суставов довольно эффективный. Вы
потеряете до одного килограмма
веса. Такие чистки особенно хорошо помогают при «шпорах» на
ногах. Прежде чем приступить к
очищению суставов, убедитесь,
что у вас нет язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

ОЧИЩАЕМ СУСТАВЫ
Заболевания костной
системы разнообразны и
многочисленны. Нарушение
местного кровообращения
в суставах и позвонках
приводит к артрозу
(поражение суставов) и
остеохондрозу (поражение
позвоночника).

Вы много ходите, у вас стоячая работа, вы носите обувь
на высоком каблуке, во время
ходьбы болят стопы, в коленях
поскрипывает, у вас имеются
костные шипы – пора провести чистку суставов.
После чистки суставы начнут
легко сгибаться, похрустывания и поскрипывания исчезнут. Походка станет легкой и
упругой, фигура – подвижной
и моложавой.

СУСТАВЫ НУЖДАЮТСЯ В
РЕГУЛЯРНОМ ОЧИЩЕНИИ

В процессе очищения соли
начинают активно растворяться
и раздражать мочевой пузырь.
Это вызывает частое мочеотделение (каждые полчаса) и окрашивание мочи в розовый цвет.

УЛЫБНИСЬ И ПОДУМАЙ
- Не все в Украине привязано к курсу доллара, — уверенно сказал наш премьерминистр . Потом немного
помялся и добавил: — Вот пенсии и зарплаты, например…
Что общего между депутатами и детскими подгузниками?
— И то, и другое нужно почаще менять. Причем по одной и
той же причине!
Мои чувства к некоторым
из политической элиты невозможно выразить словами.
Только арматурой, лопатой или
матом.
Сидит ворона на дереве с
сыром. Сзади подбегает лиса
с битой....Бац ей по башке !
Хватает сыр и убегает.
Ворона: — Ничего себе
басню сократили.

СХЕМА ПРОЦЕДУРЫ

Уже через две недели после
первой процедуры вы почувствуете облегчение в суставах,
они станут более подвижными.
А затем вас перестанут мучить
боли в суставах при перемене
погоды. Эти факты будут свидетельством того, что растворение солей в суставах происходит
энергично.
Очищение суставов начинают
после чистки печени. Новички
в проведении этой процедуры
должны проводить очищение
суставов в первый год один раз
в три месяца. В последующие
годы – один раз в год.
Обязательное условие для

чистки суставов – тщательно
промытый кишечник и вегетарианское питание во все дни
процедуры.

ОЧИЩЕНИЕ СУСТАВОВ
РИСОМ, ЯБЛОКАМИ,
СВЕКЛОЙ

Давно известна способность
риса очищать организм от солей. Принимают рис в разваренном виде. Варят его на воде.
Только в этом случае он содействует вытягиванию из соединительной ткани (связок, суставов и т. д.) шлаков, которые
там отложились и привели суставы к неподвижности и боли.

ГОТОВИМ САМИ

МОЛОДЕЕМ!

Сегодня предлагаю приготовить
необычные закуски из кабачка

ЯПОНСКИЙ МЕТОД ПОЗВОЛИТ
ВЫГЛЯДЕТЬ НА 15 ЛЕТ МОЛОЖЕ

Соленые сырники

Этот способ позаимствован
у японок, отлично удаляет
омертвевшие клетки с
поверхности кожи, делая лицо
фарфоровым и гладким.

Ингредиенты: творог (плотный, домашний) –
250 г, брынза (или сыр фета) – 150 г, молодой кабачок – 180 г, яйца – 1 шт., укроп – 50 г, мука – 3-5
ст. л., растительное масло рафинированное – 70
мл, сметана – 200 г, соль, перец – по вкусу
Приготовление: Размягчаем творог и брынзу.
Если брынза твердая натираем ее на терке. Измельчаем укроп и на крупной терке кабачок. В
творожную массу добавляем яйцо, укроп и кабачок, молотый перец и перемешиваем. Добавляем
муку, ее количество будет зависеть от влажности
творога. Тщательно перемешиваем всю массу.
Обжариваем сырники на раскаленной сковороде
до золотистого цвета с обеих сторон.
Подаем сырники со сметаной и зеленью.

Диалог:
— Милый, у тебя в ванной
висят два полотенца с пометкой "М"и"Ж". Я вытиралась с
пометкой "Ж", ведь"М"-это для
мужчин?
— Нет,"М"-это для морды…

Уже сейчас начинается опасная пора, а летом
клещи и вовсе превратятся в настоящую напасть.
Вытащить
насекомое
из-под кожи очень нелегко — а еще ведь есть
смертельные заболевания,
которые эти самые клещи
переносят.
Между тем вот этот простой трюк позволит вам
бродить по лесу вообще не
опасаясь клещей. Возьмите обычный ролик для чистки одежды, опрыскайте его
эфирным маслом, проведите пару раз по всему
телу — вот и все.
Комары и мошки также
постараются
держаться
подальше от неприятного
аромата. Выбирайте запах
с умом: болотная мята токсична для всех насекомых,
лаванда будет просто отпугивать клещей, эвкалипт и
лимонник тоже являются
природными реппелентами (отталкивающими веществами).

УМНОМУ НА ЗАМЕТКУ

УГОСТИ ДРУЗЕЙ!

Умываем лицо привычным способом, закалываем волосы, чтобы лицо
было открытым.
Готовим смесь №1. Берем столовую
ложку пены для бритья, добавляем
пол чайной ложки соды. Хорошенько
мешаем.
Кипятим воду в кастрюле, бросаем
горсть цветков сухой ромашки. Ставим кастрюлю на стол, накрываемся
полотенцем и парим лицо. Хватает
минут 5-7.
На распаренное влажное лицо на-

носим смесь, избегая области глаз
и губ.
Идем в ванную, открываем кран с
горячей водой. Под струю воды кладем мягкую зубную щетку. Нужна
именно мягкая. Хотя есть и специальная щеточка для лица, но можно
обойтись и зубной. Затем, мягко и
динамично чистим лицо. Особенное
внимание уделяем носу, крыльям
носа и лбу. Смываем водой.
Смотрим в зеркало. Черных точек
нет. Их просто нет. Поры все чистые.
Лицо очень гладкое.
Готовим смесь №2. Мешаем глину, подходящую вашему типу кожи,
+ мирамистин (или хлоргексидин,
разницы нет, только дешевле).
Смесь должна быть как каша. Наносим на чистое влажное лицо, избегая области глаз и губ. Оставляем
на лице 15-20 минут, независимо от
высыхания смеси.
Смываем смесь, промакиваем лицо
полотенцем, наносим крем.

КАК БЫСТРО ОХЛАДИТЬ
НАПИТОК

Зарплату сегодня обещали
выдать овощами! Так и сказали: — Хрен вам!
При царе в нашем селе были
церковь и кабак. При Советах
этого не стало. Но появились
школа, больница, клуб, библиотека. Теперь этого ничего нет.
Но есть церковь и кабак.

Возьмите 1 стакан риса, промойте его и залейте водой.
Пусть он у вас мокнет всю ночь
(для того чтобы рис лучше вытягивал соли, многие замачивают рис на 3 дня).
Затем слейте воду и варите
рис в 2 стаканах воды до тех пор,
пока вода не испарится. Затем
откиньте рис на дуршлаг и хорошенько промойте от слизи.
В первый день разделите готовый рис на 4 порции. Перед
употреблением риса выпивайте стакан отвара шиповника.
Порции съедают в течение дня
через равные промежутки времени. На второй день рацион
должны составить 500 г вареной свеклы и 200 г яблок.
Потом сделайте перерыв на
3–4 дня с обычным питанием
(но без излишеств в продуктах!)
и повторяйте процедуру.
Курс лечения – два месяца. Вы
будете довольны результатом.

ПРОСТОЙ
СПОСОБ ЗАЩИТЫ
ОТ КЛЕЩЕЙ

ЖАРКИМ ЛЕТОМ ПРОБЛЕМА №1- КАК ОХЛАДИТЬ НАПИТКИ
БУКВАЛЬНО ЗА 5 МИНУТ

Кабачок с хрустящей
корочкой
Ингредиенты: кабачок - 1 шт., яйца - 2
шт., панировочные сухари - 150 гр., сыр - 50
гр.,базилик - 1 ч.л., чеснок - 1 ч.л., соль - 1 ч.л.
Приготовление: Нарезаем кабачок на брусочки. Смешиваем сухари, сыр, базилик, чеснок
и соль. Взбалтываем яйца. Окунаем кабачок в
яйца, затем в сухари и складываем на противень. Ставим в разогретую до 220 градусов духовку на 30 минут.
Подаем со сметаной и чесноком.

Друзья на пороге, футбол вот-вот начнётся, а пиво ещё не остыло? Но
даже столь неудобная ситуация – не повод терять самоуважение и пить
напиток богов тёплым. Лучше призвать на помощь всемогущую физику,
немного смекалки и остудить все бутылки за 5 минут.

Понадобится немного: пара бумажных полотенец, вода и хорошая память (а
лучше – таймер). Приступим.
Для начала, возьмите несколько листов бумажных полотенец или салфеток
и окуните их в воду. Достаньте и отожмите: бумага должна быть мокрой, но без
стекающих во все стороны капель.
Теперь берите бутылки и оборачивайте каждую мокрой бумагой. Вся поверхность должна быть закрытой. А в два слоя будет даже лучше.
Отправляйте всю «упакованную» красоту в морозильную камеру и засекайте
ровно 5 минут.
Как только вы закроете морозилку, влага начнёт активно испаряться с мокрой салфетки. И тем самым «поможет» и без того холодному воздуху быстро и
равномерно охладить бутылку с напитком. Главное, не передержите.
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Возвращение «Апполона-17» на Землю прошло благополучно,
но встал вопрос – как быть дальше?
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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

КТО ПРОГНАЛ

АМЕРИКАНЦЕВ С ЛУНЫ?
Из книги В. Ажажи "Осторожно: Летающие тарелки!"

Фото с высадки Apollo 17

В 1996 году была опубликована книга «Потерянный Космос» за
авторством одного из участников проекта «Аполлон» - некоего
доктора Эдвина Райса, в которой он утверждал: во время
экспедиции «Апполона-17» астронавты якобы столкнулись
с неведомыми обитателями Луны, говорившими с ними на
латинском языке!
Путешествуя на «Ровере» по поверхности Луны, астронавты будто
бы встретили небольшое куполообразное сооружение, из которого
вдруг высыпали около дюжины ракообразных существ. Существа
не делали попыток атаковать луноход, но «Ровер» перестал
подчиняться астронавтам. Ситуация складывалась напряженная.
И в это время на ближней связи они услышали ясную, звучную речь на языке, оказавшимся
латинским, которая была передана в Хьюстон, где ее перевели,
— сами астронавты, естественно,
не владели латинским языком в
объеме, достаточном для ведения диалога. Астронавтам заявили, что они вторглись на чужую
территорию и что им следует теперь убраться восвояси. Попытки переговоров обитатели Луны
-селениты - отвергли и только
повторили предложение. После
этого контроль над «Ровером»
восстановился, и астронавты поспешили к лунному отсеку.
Существование на Луне селенитов тотчас было объявлено в США
государственной тайной. Посчитали, что распространение сведений может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до
краха государственного аппарата.
Известие о некой сверхцивилизации, находящейся совсем рядом,
может вызвать панику, страх и уж,
во всяком случае, комплекс неполноценности. Возвращение «Апполона-17» на Землю прошло благополучно, но встал вопрос — как
быть дальше? С кем, собственно,
они встретились на Луне — с истинными селенитами, с пришельцами из иных миров, или может
быть с русскими? Последнее поначалу казалось самым вероятным:
русские-де создали на Луне свою
секретную колонию. Однако анализ обращения селенитов показал

— оно было произнесено не человеческой гортанью. Машинный
звук?
Срочно подготовили разведывательный аппарат «Лунар Скаут», который и запустили тайно
к Луне весной 1973 года. Спускаемый аппарат станции совершил
посадку вблизи места высадки
«Аполлона-17». «Скаут» направился к известному месту, орбитальный отсек вышел на высокую селеноцентрическую орбиту
и стал наблюдать за поверхностью планеты, используя аппаратуру, применяемую в разведывательных целях над Землей.
«Скаут» не дошел до пункта
назначения — в пути связь с ним
была прервана. Орбитальный
модуль передал на Землю кодированный сигнал: «Высадка на
Луну запрещена. Доказательство
силы последует в 15.00 GMT», —
далее были указаны координаты
одного из национальных парков.
В назначенное время ожидали
все, что угодно, — пожар, взрыв,
бурю. Но случилось совершенно
иное. На площади в четыре гектара все деревья потеряли сначала мелкие ветви, затем крупные,
и остались лишь голые стволы.
Эксперты решили, что стали
свидетелями применения гравитационного оружия. Пришлось
признать внеземное происхождение цивилизации селенитов.
И еще то, что цивилизация эта
может представлять собою для
Земли несомненную угрозу.
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Аналитики различных ведомств стали разрабатывать сценарии межпланетного конфликта — и все сошлись на мнении,
что конфликта следует избегать
всеми возможными средствами.
Поведение селенитов позволяет предположить, что это — цивилизация замкнутого типа, не
стремящаяся к установлению
контактов и готовая отстаивать
свою территорию. Насколько она
развита — неизвестно, но способности, продемонстрированные
селенитами, заставляют действовать предельно осторожно. В
первую очередь — никаких провоцирующих движений. И американцы покинули Луну.
Однако необходим был предлог для сворачивания лунных
программ, и его нашли быстро —
Луна-де не представляет никакого
интереса и тратить на нее деньги
налогоплательщиков вовсе ни к
чему. Одновременно с этим были
проведены контакты с русскими.
Выяснилось, что и они столкнулись с проблемой селенитов.
Экспериментальный
полет
«Аполлон» — «Союз», осуществленный летом 1975 года, имел
и политическое значение — две
космические державы показали,
что они готовы к единству перед
возможной внешней угрозой.
Эдвин Райс имел репутацию
человека серьезного, к мистификациям не склонного. Косвенным
подтверждением его слов является
то, что и США, и СССР с середины 1970-х годов фактически закрыли лунные программы. Современное развитие и технологий,
и экономики позволяет ставить
задачи, несравненно более крупные, нежели просто исследование
поверхности Луны. Колонизация
Луны — вот достойная XXI века
задача. Но правительство США,
не моргнув глазом тратящее на
иракскую кампанию десятки и десятки миллиардов долларов, проявляет странную скупость, когда
речь заходит о возобновлении
лунных экспедиций.
Странность эта становится
вполне объяснимой, если и свидетельства соотечественников, причастных к лунным программам, и
труд Райса счесть достоверными,
истинными. Кто они, селениты?
Почему они общаются на мертвом,
латинском языке — из политкорректности, чтобы не показывать
предпочтения ни одной из ныне
существующих стран? Или они
имели в прошлом контакты с Римской империей и, следовательно,
способны высаживаться на Землю?
Или же римская, а прежде —
древнегреческая мифология основой своей имеет действительно
реальные события и древний божественный пантеон есть сверхцивилизация, описанная античным разумом?
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Около десяти лет назад исследователи морских
глубин США погрузили в самое глубокое
место Тихого океана - Марианскую впадину
специальный аппарат, снабженной мощнейшими
осветительными устройствами и телевизионными
системами. Уже через несколько часов после
погружения произошло какое-то непонятное
чрезвычайное происшествие. На экранах
телевизионных мониторов в свете мощных
прожекторов появились вдруг силуэты какихто больших тел, одновременно микрофоны
передавали звуки скрежета железа и глухие
зловещие удары.
Когда платформа всплыла на поверхность океана, то удивлению экспериментаторов не было предела: она, имевшая прочнейшие конструкции, была искорежена до неузнаваемости.
Невольно в голову приходит мысль о том, что какая-то неизвестная цивилизация, организовала нужные им базы на дне
морей и океанов. И примеров тому достаточно…
В 1963 году США проводили маневры ВМС у берегов ПуэртоРико. И вдруг перед армадой подводных лодок неожиданно появилась странная цель, которая перемещалась со скоростью
150 узлов, в то время как тогда еще ни одна самая современная
субмарина не имела скорости более 45 узлов. Естественно, что
этот неопознанный объект догнать не удалось. А он (как бы в
издевку) маневрировал на глубине 6000 метров в обширном
районе. Всем морякам хорошо известно, что такая глубина более чем в 20 раз превышает предельную отметку погружения
подводных лодок.
20 июля 1967 года вахтенный офицер военного аргентинского судна "Навьеро" примерно в 120 милях от берега около 6
часов вечера заметил, что возле судна появился сигарообразной формы объект длиною около 30 метров. Эту картину по
сигналу вахтенного наблюдали также капитан и многие члены
экипажа. От "незнакомца" исходило мощное бело-голубое сияние. Причем он не издавал никаких звуков и не оставлял следа
на воде. На нем не было видно ни перископа, ни поручней, ни
вообще каких-либо выступающих частей. В течение 15 минут
таинственный объект двигался параллельно "Навьеро", а затем неожиданно нырнул, прошелся под судном и быстро исчез
в глубине океана, излучая под водой яркое сияние.
Известнейший американский исследователь аномальных
явлений и одновременно популярнейший публицист Айвен
Сандерсон, изучив многочисленные материалы архива ВМС
США о глубинных неопознанных объектах, выдвинул гипотезу о
наличии у нас на Земле высокоразвитой подводной цивилизации инопланетного происхождения. Гипотеза вполне правдоподобная. И вот тому еще два убедительных подтверждения.
В 1966 году советский флот проводил широкомасштабные
учения на Черном море. Но все-же их пришлось прервать
из-за появления в районе скопления кораблей множества
шарообразных и сигарообразных объектов, довольно хаотично
летавших на большой высоте, хотя их при этом хорошо было видно даже невооруженным глазом. Учения же были прекращены
после того, как один из неопознанных объектов стремительно
опустился на водную поверхность, быстро промчался по ней, а
затем скрылся под водой, уже больше не появляясь.
В 1972 году команда советского крейсера в районе Курильских островов наблюдала совершенно непонятный для нее
объект, который некоторое время летал над кораблем, а затем
вдруг буквально камнем свалился с неба в океан. Он был похож
на шар, но при входе в воду принял конусообразную форму. А
самым удивительным было то, что при его исчезновении под
водой совершенно не было брызг.
Из всего рассказанного здесь можно сделать вывод о том,
что пришельцы из космоса, надо полагать, и в самом деле надежно обосновались во впадинах морей и океанов.
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