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ЧИ МОЖЕ ДЕРЖАВА ФІНАНСУВАТИ УСІ ІСНУЮЧІ ПІЛЬГИ
ТА СОЦВИПЛАТИ?
Багаторічні
спостереження за
політикою української
влади наштовхують
на парадоксальну
думку: "батькам нації"
вигідно тримати
народ в жебрацькому
стані, тому що таким
народом набагато легше
маніпулювати. Ця модель
управління озвучена ще
в радянському фільмі
про Буратіно: "на дурака
не нужен нож, ему
покажешь медный грош
и делай с ним что хошь".
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"ЕГО БУДУТ МОЧИТЬ ВСЕ, КОМУ НЕ ЛЕНЬ"
НАД ГОЛОВОЙ ПЕТРА ПОРОШЕНКО СГУЩАЮТСЯ ТУЧИ
Александр Михайлов

Петр Порошенко за время своего президентства "нагадил"
слишком многим влиятельным людям. Потому уже этой
осенью, когда фактически начнется президентская кампания, в
СМИ хлынут потоки компромата против действующего "гаранта
Конституции". Об этом в эфире канала PolitWera заявил беглый
депутат Верховной Рады Александр Онищенко, который ранее
обнародовал сведения о коррупции в парламенте и подкупе
депутатов администрацией Порошенко.
КРУГОМ ОДНИ ВРАГИ

"Есть ли у украинских политиков, кроме вас, какой-то компромат на Порошенко?» — спросила
у Онищенко ведущая канала.
"Я так понимаю, он со многими бизнесменами договаривался. Учитывая, что Порошенко их
всех „кинул“, я думаю, к осени
все бизнесмены, влиятельные
люди, будут показывать компроматы, которые у них есть на По-

рошенко... Поверьте мне, начиная с октября, его будут „мочить“
все, кому не лень", — заверил бывший нардеп.
Совершенно не питая никаких
симпатий к личности Александра Онищенко, приходится признать: в его словах есть большая
доля истины. А заключается она
в том, что Петр Порошенко, став
президентом, начал последовательно и успешно изводить оте-

чественных олигархов. Но не для
того, чтобы создать в стране здоровый и конкурентный экономический климат, а чтобы отжать у
них самые жирные и лакомые куски – для себя, своего ближайшего окружения, а также западных
транснациональных компаний.
◆ Он почти разрушил империю Игоря Коломойского,
отобрав у днепропетровского
олигарха любимое детище —
"Приватбанк". Так называемая
"нефтянка" Игоря Валерьевича
уже дышит на ладан, поскольку
Петр Алексеевич уверенно выдавливает менеджмент Коломойского из "Укрнафты" и других аффилированных с ним компаний.
Основной медиа-актив олигарха — телеканал "1+1" — постоянно балансирует на грани отъема
лицензии на вещание. Сам Игорь

Коломойский скрывается в Женеве и больше года не появляется
на Украине.
◆ "Трансформаторный олигарх" Украины, собственник ряда
облэнерго Константин Григоришин - тоже стал жертвой экспансии Порошенко. Сначала он
пытался жить с главкомом душа в
душу. Писал ему аналитические
записки, рассказывал о перспективах восстановления инфраструктуры страны. Потом понял,
что его активно "имеют" во всех
сферах, в том числе вытесняют из
облэнерго.
Все контракты на закупку оборудования, которое необходимо
для модернизации газотранспортной системы, заключаются с американскими фирмами,
действующими через румынские
и молдавские "прокладки". Сна-
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35,31 грн. місяці

+послуги пошти

чала Григоришин думал, что его
кидает "талантливый менеджер"
Коболев из "Нафтогаза". Даже написал письмо Порошенко, в котором рассказал о невероятных
политических амбициях главы
"Нафтогаза", но потом и до него
дошло, что "гарант" в доле. Затем
Григоришина стали выживать из
"Турбоатома" и Сумского НПО.
Голым и босым Константин Иванович не стал, однако потерял
сотни миллионов.
◆ Дмитрий Фирташ. Тут практически без комментариев. Сидит в Вене, пытается оборонять
остатки своей былой империи,
скучает по титановому заводу
и отрасли по производству минеральных удобрений. Классический олигарх-изгой. Привел
Петра Алексеевича к власти (легендарная встреча в лобби венского пятизвездочного отеля), а в
результате получил полный комплект неприятностей.
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Гроші в Україні є. Просто потрібно менше красти

РЕАЛІЇ

ПІЛЬГОВЕ ПИТАННЯ
ЧИ МОЖЕ ДЕРЖАВА ФІНАНСУВАТИ УСІ ІСНУЮЧІ ПІЛЬГИ
ТА СОЦВИПЛАТИ?

Олександр Полуянов

Багаторічні спостереження за політикою української влади
наштовхують на парадоксальну думку: "батькам нації"
вигідно тримати народ в жебрацькому стані, тому що
таким народом набагато легше маніпулювати. Ця модель
управління озвучена ще в радянському фільмі про Буратіно:
"на дурака не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай
с ним что хошь".
ТОЧКА ЗОРУ
ВИЗНАЧАЄТЬСЯ МІСЦЕМ
СИДІННЯ

Чим ближче до виборів,
тим сильніше загострюється
конкуренція між партіями за
народні симпатії. В принципі, це цілком природно, але в
умовах тотальної убогості населення буржуазні політики
йдуть по найбезпрограшному
шляху: елементарного підкупу електорату. При цьому
влада гарячково шукає гроші
для "копійчаного" підвищення
пенсій, мінімальних зарплат
та соціальних виплат (нехай
навіть ціною включення друкарського верстата і розкручування інфляції), а популісти
від "опозиції" рясно годують
людей обіцянками.
Якщо погортати газети, то
практично кожна партія в
періоди свого перебування в
"опозиції" говорила про підвищення стандартів життя і посилення соціального захисту.
Але варто було їй потрапити до
правлячої коаліції, як відразу
починалися розмови про необхідність "жорсткої економії",
"дефіциту бюджету" та ін. Не
кажучи вже про випадки прямого і цинічного "кидалова"
- наприклад, коли Яценюк підняв вартість газу для населення відразу в п'ять разів, хоча до
цього критикував "злочинну
владу" за завищені газові ціни.
Так і працює вічна система
одурманення недалекоглядних
громадян, які раз по раз обирають одних і тих же.
Для ілюстрації візьмемо хоч
би пільги для осіб, постражда-

лих від аварії на ЧАЕС. Останнім часом (коли, по суті, вже
почалася передвиборна кампанія - 2019) у Верховну Раду надійшли відразу два законопроекти з цього питання:
◆ Проект Закону № 8285 передбачає, серед іншого, повне
державне забезпечення дітей,
постраждалих від аварії на
ЧАЕС, - до їх вступу до школи.
Окрім цього - безкоштовний
проїзд будь-яким видом транспорту (окрім таксі, але літаки
залишилися), безкоштовні путівки в санаторій або компенсацію за них (будь-які санаторії
- не лише українські) і, природно, грошові виплати. Особливо
відзначимо: це пропонують депутати від Опозиційного Блоку.
Ті самі, які під час перебування
у владі урізували чорнобильські
пільги в 2011 році і ті самі, проти яких тоді виступали чорнобильці, штурмуючи ВР.
◆ Проект Закону № 4442, запропонований Радикальною
партією Ляшка. Це ще ті популісти! У цьому документі пропонується збільшити виплати
пенсій чорнобильцям (в першу
чергу інвалідам) в рази! За експертними даними, ціна питання - 11,6 мільярда гривень.
Звичайно, усім нам теж хотілося б, щоб зарплати і пенсії
в Україні стартували від 500
доларів і вище, але будемо реалістами: в нинішніх умовах це
повна утопія. Зате прекрасний
привід для дешевого піару.

ДВІ ПРАВДИ

В результаті ми маємо конфлікт, який триває вже багато

ЛОГІКА ВЛАДИ:

ТРЕБА ПРАЦЮВАТИ

І МЕНШЕ КРАСТИ
◆ Україна - лідер за кількістю пільг для своїх громадян.
Усі вище перелічені арУ країні, на території якої за- гументи влади виглядають
лишилося близько 36 мільйо- переконливо, але тільки на
нів населення, 10 мільйонів перший погляд. Насправді ж,
громадян мають в цілому 18 вони усі розбиваються об демільйонів пільг (деякі - по дві кілька простих аргументів.
й більше).
*Говорячи про те, що в кра◆ Згадана система забезпечу- їні надто багато пільговиків,
ється податками працюючих держава практично жодного
громадян. Таких, за різними разу не провела їх верифікаоцінками, від 11,5 до 13 міль- цію (перевірку) по основних
йонів. Але з цієї суми не менше категоріях. А якщо врахува5,2 мільйонів отримують зарп- ти, що в Україні процвітає
лату з бюджету. Якщо спрости- корупція, то "липові" (по суті
ти, то 6-7 мільйонів громадян - куплені) посвідчення "афсвоїми податками платять за- ганців", "чорнобильців", інробітну плату 5,2-5,5 мільйо- валідів та інших вразливих
нам бюджетникам (які також категорій зустрічаються факсплачують податки). Отримані тично на кожному кроці. І це
гроші витрачаються на пенсії - одне з джерел заробітку для
та соціальні виплати. На одно- чиновників. Навіть серед дего працівника (не бюджетної путатів Верховної Ради кожсфери) доводиться декілька ного скликання ми бачимо
пільговиків і пенсіонерів.
від половини і більше інвалі◆ Великі виплати можливі, дів - а що вже говорити про
якщо забирати більше податків простих людей, які вимушені
у працівників. Але тоді трудо- виживати за копійки? Як рева міграція лише посилиться зультат, в Україні є села, меш- стане менше працюючих - в канці яких на 100% складають
результаті, через рік-два, по- інвалідів 3-ої групи (просто
датків (відповідно - можливос- скидаються фельдшерові тей для фінансування пільг) той їде в район і "домовляєтьстане ще менше.
ся" з ким потрібно).
◆ Держава сьогодні просто
Насправді ж, бездумне збене в змозі виконати усі узяті на реження існуючої системи
себе зобов'язання. соцпідтримки і величезна
Збереження сис- кількість пільговиків надзвиПРАКТИЧНО КОЖНА ПАРТІЯ В
теми
соціальної чайно вигідні українським
підтримки в її те- політикам - це одна з основ їх
ПЕРІОДИ СВОГО ПЕРЕБУВАННЯ
перішньому виді електоральної підтримки.
В "ОПОЗИЦІЇ" ГОВОРИЛА ПРО
◆ Говорячи про стан екононе відповідає економічному стану міки, влада взагалі нічого не
ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ
держави, вектору робить для того, щоб її розЖИТТЯ І ПОСИЛЕННЯ
його розвитку. Річ вивати, підвищувати її ефеку тому, що значна тивність. Більше того, за роки
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ. АЛЕ
частина пільг при- незалежності (читай - капітаВАРТО БУЛО ЇЙ ПОТРАПИТИ
ймалася законами лізму) вона тільки розвалюУРСР або в перші валася і деградувала. Досить
ДО ПРАВЛЯЧОЇ КОАЛІЦІЇ,
роки
існування сказати, що ВВП України в
ЯК ВІДРАЗУ ПОЧИНАЛИСЯ
незалежної Укра- 2017 році склав усього 60% від
їни, коли еконо- ВВП УРСР за 1990 рік (у долаРОЗМОВИ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ
міка, за великим ровому еквіваленті, з ураху"ЖОРСТКОЇ ЕКОНОМІЇ",
рахунком,
була ванням інфляції долара). Це
плановою, а вели- найганебніший показник се"ДЕФІЦИТУ БЮДЖЕТУ" ТА ІН…
ка частина влас- ред усіх колишніх радянських
республік, хоча після розпаду
ності - державною.
років: навіть під Кабміном і
Але вже до середини 90-х СРСР саме Україна мала самі
Верховною Радою регулярно ситуація змінилася. Сфера об- кращі стартові можливості
відбуваються сутички, причи- слуговування, торгівля, тран- для прискореного розвитку. І
ною яких є різні пільги. Вини- спорт, стали переважно при- в цьому треба звинувачувати
кає питання: "хто правий?" .
ватними. І вартість пільг для виключно мафіозно-олігарРаціональне зерно є в аргу- держави різко зросла - адже хічну владу України.
◆ Говорячи про відсутність
ментах обох сторін, тому при- одна справа компенсувати з
бюджету собівартість товару/ коштів та неможливості дерведемо їх основні тези.
послуг державної компанії, і жави фінансувати взяті на
зовсім інша справа - вартість себе зобов'язання, "батьки наЛОГІКА І ПРАВДА ЛЮДЕЙ:
◆ Люди постраждали в ре- (разом з прибутком) товарів і ції" делікатно умовчують про
десятки мільярдах доларів,
зультаті діяльності (або безді- послуг приватного бізнесу.
які проходять повз
яльності) влади, і можуть роздержавну казну на
раховувати на компенсацію
В умовах тотальної убогості
митниці, в тіньовій
завданої їм шкоди.
економіці,
безпо◆ Закони - основа існування
населення буржуазні
держави і їх необхідно викосередньо
розкранувати. Якщо є зобов'язання
даються з бюджетів
політики йдуть по
виплат - виплати мають бути
усіх рівнів, вивонайбезпрограшному шляху:
зроблені;
дяться в офшори і
◆ Суми соціальних виплат
так далі.
елементарного підкупу
для простих людей (наприКолосальні кошти
електорату
йдуть і на утримання
клад, соціальна допомога невеличезного бюрозаможному
громадянинові,
надбавка до пенсії) - неприпускратичного апарату
Наприклад, той же проїзд. (за оцінками експертів, його
тимо малі.
◆ Навіть ті малі виплати по Одна справа - компенсація дер- можна скоротити раз в п'ять),
окремих програмах частенько жавному перевізникові, в цьому на абсолютно даремні "антине робляться.
випадку сума компенсації неба- корупційні" структури та ін.
◆ Коли держава говорить про гатьом перевершує собівартість
Цей список можна було б і
урізування пільг і невеликих послуги. У випадку з комерцій- продовжити, але навряд чи в
виплат, але залишає програми, ним перевізником держава по- цьому є необхідність. Можпо яких невелика група грома- криває повну вартість (з ураху- на коротко сказати словами
дян отримує багато і користу- ванням прибутку перевізника). Олександра Мороза, які вже
ється переконливим набором Те ж саме торкається пільгового стали класичними: "Гроші в
гарантій, - це виглядає циніч- харчування, частково медоб- Україні є. Просто потрібно
менше красти".
но і несправедливо.
слуговування та інших сфер.
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Реальна влада здійснюється призначенцями, що знаходяться в системі адміністрації.

“За правду і справедливість”

СУСПІЛЬСТВО

СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА

Для того, щоб влада служила народу, потрібно,
щоб вона була народу підконтрольна

Сьогодні народ може певним чином контролювати
діяльність місцевих виборних органів. Але вони
позбавлені спроможності ефективно займатися
проблемами людей. Тому контроль з їхнього боку
безпредметний, себто нічого не вартий. Реальна
влада здійснюється призначенцями, що знаходяться в
системі адміністрації. А вони народом не обираються,
йому не підзвітні, отже, чужі для народу. Тим самим
перекреслюється норма Конституції про те, що народ
є джерелом влади. В Україні це слабке джерельце
потрібне лише на короткий період – для виборів.

Вся логіка нашої діяльності
щодо системи влади зводиться до того, щоб реальну владу
мали виборні структури, відібравши її у тих, хто владу привласнив (можна сказати: узурпував). Ліквідація «вертикалі
влади» конче необхідна. Ради,
їхні виконкоми повинні здійснювати реальну владу, для
чого слід (після внесення змін
в деякі статті Конституції)
змінити законодавство, зокрема, про бюджетну і податкову системи.
Йдеться про європейську
модель управління, де ключовою ланкою і є самоврядність.
Прикладів можна приводити багато. Скажімо, в Канаді
всі податки, що збираються
на території провінції, порівну розподіляються на місцеві і державні потреби. Тому
місцева влада має достатні
ресурси для розвитку провінції (міст, інших поселень),
дбає про розширення виробництва, бізнесу, зайнятість
людей… як джерела поповнення бюджету, має змогу тур-

буватися про школи, лікарні,
благоустрій, культуру, захист
довкілля, – поліпшувати середовище проживання людей, турбуватися про якість їх
життя.
В таких умовах і громадяни відчувають свою відповідальність за дії влади, бо від
неї залежить як вони живуть.
Тому під час виборів там «не

людей, діє прозоро, при потребі радиться з ними через
опитування, референдуми,
звітує про свою діяльність. І
серед людей немає «моя хата
скраю», «не зівай, Хомко, на
те і ярмарок».
Такої зміни системи влади
ми і добиваємось. В тім суть
справжньої децентралізації, а
не в розмовах про нібито передачу влади «вниз». Не треба
щось «передавати», треба ліквідувати «вертикаль» (за яку
чіплялись усі президенти) і
створити умови, щоб владу
мав народ. Не даровану, бо
влада – його право!
Якщо не змінити систему
влади, в країні залишиться
все так, як є нині, з прискореним просуванням до катастрофи, до втрати державності. Влада вдає, що цього
не бачить, заявляє про якусь
стабілізацію, про ознаки росту. В чому ріст? Хіба в цінах,
тарифах, курсі валют. Люди
мають підстави вважати,
що високопосадовці дбають
лише про себе, забезпечивши
собі і своїм сім’ям місце там,
за кордоном, де ховаються їхні
статки, а доля людей і держави
їм байдужа. Від того поширюється настрої ненависті, зневіри, злості. Тому сприяють і

Вся логіка нашої діяльності щодо системи влади зводиться до того, щоб реальну владу мали виборні структури, відібравши ї ї у тих, хто владу привласнив (можна
сказати: узурпував). Ліквідація «вертикалі влади» конче
необхідна. Ради, їхні виконкоми повинні здійснювати реальну владу, для чого слід (після внесення змін в деякі
статті Конституції) змінити законодавство, зокрема, про
бюджетну і податкову системи.
Йдеться про європейську модель управління, де ключовою ланкою і є самоврядність.

ходить» гречка, немає кумівства, погроз «начальства»,
переписування протоколів.
Немає і розкрадання бюджету, хабарництва, будівництва
«хаток» та інших наслідків
корупції. Влада на виду у

засоби інформації. Кров, мораль «зони», крутійство, «відкати», «бабло»… Все це пливе
з екранів TV та комп’ютерів.
Ніде не звучить тема доброчесної праці, служіння країні
і народу працею, творчістю, а

МІЗКИ ТІКАЮТЬ З УКРАЇНИ
Через фінансування науки за
залишковим принципом в Україні
йде посилений відтік кваліфікованих
кадрів, які імігрують в Росію і Східну
Європу. За минулий рік Україну
покинули ще 25 тисяч молодих
учених.
Фінансування науки за залишковим
принципом веде країну у безвихідь, а
об'єми коштів, які виділяються з бюджету на всю українську науку, можна
порівняти з бюджетом середнього європейського університету.
Крім того, держава не гарантує молодим людям, які закінчують університети,
ні роботи за фахом, ні гідної зарплати.
Ця проблема днями стала предметом
обговорення у Верховній Раді (11 липня)
- і після бурхливих дебатів та триразового голосування "гора народила мишу":
народні депутати 232 голосами все-таки
прийняли Закон № 8418 "Про призначення в 2018 році іменних стипендій
Верховної Ради України для найталано-

витіших молодих вчених". Увага: згідно з
документом, цього року буде призначено
30 стипендій у розмірі 2 тисяч гривень
щомісячно!
Тобто, в рік на найталановитіших молодих учених усієї країни, парламентарі погодилися додатково виділити аж
720 тисяч гривень! Мимоволі згадуються премії - які керівництво Нафтогазу
отримало взагалі ні за що: більше 20
млн доларів. Порівняємо: 6-8 і без того
зажерливих чиновників отримали премію в 725 разів більше, ніж найталановитіші вчені України!
Незважаючи на гучні заяви прем'єрміністра України Володимира Грой-

коли за необхідності звучить,
то фальшиво, не щиро, без достовірних сюжетів із життя.
Країні потрібна модернізація. Про це не стомлюються говорити усі, хто при
владі. Розуміють цю потребу, власне, усі здатні думати.
Модернізацію мала би забезпечувати сама влада. Чи
нинішня влада на те здатна,
чи її це цікавить? Ні, – скаже
кожен. Владу, систему влади
треба змінити, внісши згадані
раніше уточнення до Конституції (вони обнародувані ще в
жовтні 2013 року, їх вимагали
обидва Майдани, ними клялися ті, хто при владі тепер,
але клялися тільки під час
виборчої кампанії). Чи здатен
нинішній парламент внести
потрібні зміни, які передбачають переміщення реальної
влади з Центру на місця, під
контроль громадян? Ні, не
здатен, це очевидно.
Як же бути?
Це завдання може здійснити
сам народ шляхом референдуму. Умови, передбачені Конституцією і Законом, складні.
Щоб їх виконати, потрібна
хороша організація, наполегливість активістів. Оскільки
перетворень потребує майже
все суспільство, то долучитися до ініціативи можуть
партії з навіть протилежними
ідеологіями, різні громадські
об’єднання, профспілки, студентство. Збори ініціативної
групи, підписи трьох мільйонів громадян зобов’язують
президента видати указ про
референдум. За кілька місяців
Україна зможе одержати конкретний дороговказ до модернізації, до перспективи, якої
прагнуть люди.
Партія готова долучитись
до організації цієї життєво
важливої справи. Тільки таким шляхом можна наблизитись до поліпшення життя
людей, до здійснення їх надій
на краще.

смана про "побудову сильної, інтелектуальної країни" і необхідності
реального прориву в українській науці,
ті кошти, які виділяються з бюджету
(не більше 1% ВВП), явно недостатні.
Для прикладу, в США і ЄС цей показник - 3%, в Японії - 3.33%, в Ізраілі - 4%.
Але навіть ті мізерні гроші, які держава виділяє на наукові розробки, витрачаються нераціонально. "Цей шлях,
на який була поставлена українська
наука, веде її до повного загнивання",
- заявив в зв'язку з цим доктор історичних наук, професор Віктор Брехуненко. На думку вченого, такий стан справ
представляє загрозу національної безпеки, веде до краху української науки
і до перетворення України на державу
без майбутнього.

В СОЦІАЛІСТИЧНІЙ ПАРТІЇ ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА ВВАЖАЮТЬ:
Виїзд молоді з України, особливо високоосвіченої – трагедія. Це наслідок злочинних
дій влади, злодійської приватизації, ліквідації виробництв та галузей, без яких Україна
втратила свій економічний і науковий потенціал, а люди залишились без роботи.
Вихід єдиний – відновлення економіки, створення народногосподарського комплексу,
який потребуватиме продукції сировинних галузей: металургії, енергетики, буде попит на
хімічні матеріали, деревину, на верстати, техніку для села, товари повсякденного вжитку.
Буде попит і на інтелект науковців та освічених людей.
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СКІЛЬКИ ПЕРЕПЛАЧУЄМО
ЗА "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ" ГАЗ?
Середня вартість палива, що
поставляється безпосередньо
з Росії, складала б $232, але
влада України вважає за краще
закуповувати його в Європі по
$266, переплачуючи більше 10%.
Нагадаємо, що Україна припинила
прямий імпорт російського газу в листопаді 2015 року, вимагаючи переглянути
умови контракту - і одночасно наростила постачання по реверсу з Європи.
"Вирахувана середня митна вартість
імпортного природного газу, яка складає 6960,1776 гривень, або $266, 3504
за 1000 кубометрів", - повідомила пресслужба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
При цьому, як уточнив раніше заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв, середня вартість 1000
кубометрів газу, що експортується, в I
кварталі 2018 року складала $232.
В зв'язку з цим варто нагадати, що
наші тарифи на газ повністю прив'язані
до "імпортного паритету". І коли керівники нашої держави хваляться тим, що
вони "сплигнули з газової голки" Газпрому (тобто - насправді закуповують
той же російський газ, тільки через європейських посередників), то реально
за ці "дешеві байки" платить агонізуюча
українська промисловість та зубожіле
населення України, - по 34 долари за
кожні тисячу кубів.

“СВИНЯЧИЙ СТАТУС”
ВТРАЧЕНО
За перші шість місяців цього року
Україна закупила за кордоном
8,4 тисяч тон м'яса свинини, що у
вісім (!) разів більше показників
за аналогічний період минулого
року. Про це повідомляє Асоціація
свинарів України.
Основні
країни-постачальники
м'ясної сировини на Україну не змінилися - майже 56% доводиться на постачання з Німеччини, Нідерландів та Данії.
Також українці отримували свинину з
Канади і Бразилії.
Що стосується сала, то його Україна купує в 22 рази більше, ніж продає.
Основними імпортерами сала в Україну
стали Польща і Німеччина. За січеньтравень 2018 року Польща завезла 5,9
тис. тон сала, Німеччина - 5,2 тис. тон.
В цілому ж, за підсумками 2017 року,
Україна ввезла свинини більше, ніж продала за кордон на 560 тисяч доларів. Таким чином, наша країна повністю втратила статус експортера свинини.
При цьому криза вітчизняного свинарства триває: в травні 2018 року Україна скоротила виробництво свинини на
6,3% - до 18 тисяч тон.
Нагадаємо, що при "страхітливому і
тоталітарному соціалізмі" (у 1990 році) в
УРСР налічувалося більше 22 мільйонів
свиней - і "москалів" годували, і самим
вистачало. Зараз, після 27 років "ринкових перетворень", свиней залишилося
менше 6 мільйонів, і тепер Україна забезпечує себе салом і свининою тільки
на 40%. Цю цифру привів керівник Асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко. За його словами, такий стан речей безпосередньо
впливає на цінову політику: нині ціни на
свинину в Україні вже вище, ніж у багатьох європейських країнах.
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Президенту Порошенко необходим административный рычаг
в виде полностью подконтрольного ему ЦИК

РЕЗОНАНС

выборы собираются в полной нуться на повышение пенсий
мере фальсифицировать. Скла- и минимальной заработной
дывается такое впечатление, что платы. Понятно, что такое реникому здесь не нужны честные шение в перспективе лишь рази прозрачные выборы, которые гонит инфляцию, и вызовет
вызвали бы доверие общества… крайнее недовольство у МВФ,
Наверное, впервые в украин- но президенту нужен лишь
ской истории происходит такая кратковременный эффект, непопытка деформировать работу обходимый для формирования
этого органа", — выразил мнение электоральной поддержки. С
политолог.
последствиями он будет разбиОн подчеркнул, что в нынеш- раться после.
На самом деле, есть стойкое
нем составе ЦИК бывшая коалиция КПУ и Партии Регионов ощущение, что любые попытки
имеет от силы четыре человека, оживить политический труп,
а текущая коалиция хочет за- обречены, - к каким бы хитромахнуться на девять из пят- умным схемам ни прибегали
надцати — шесть представите- предвыборные штабы Поролей БПП и три из "Народного шенко. Вообще, на сегодняшФронта" - не считая связанных ний день уже все кандидаты
с ними людей.
на пост "главы нации" деваль"Такой наглости я в украин- вированы до нижнего предела,
ской политике не помню. А я но человек, который непосредв ней уже больше 20-ти лет", — ственно отвечает за нынешнюю
удивляется Бортник.
ситуацию в стране, ушел в даВозможно, кто-то спросит: лекий отрыв от всех фаворитов
из-за чего вообще разгорел- гонки на выбывание.
На этом фоне приобретают
ся весь сыр-бор? Причина
элементарна: президенту По- особый смысл предостережерошенко необходим админи- ния лидера "Батькивщины"
стративный рычаг в виде пол- Юлии Тимошенко, заявившей
ностью подконтрольного ему недавно, что президент ведет
ЦИК. Поэтому он, игнорируя переговоры с главами сепарарезолюцию ПАСЕ (в которой тистских территорий о начале
Среди них – массовый
под- говорится о том, что в соответ- большой войны - для объявлекуп избирателей, масштабные ствии с европейскими стандар- ния военного положения.
фальсификации во время вы- тами в комиссии должны быть
"Это крайне опасный план,
представлены все пар- который Порошенко думает
ламентские фракции), реализовать в Украине. Он хоПорошенко может замахнуться
направил список из 14 чет, чтобы выборы президента
на повышение пенсий и
кандидатур на 13 мест. не были проведены. Сейчас наВсе они — люди главы чался глубокий переговорный
минимальной заработной
государства. Для него процесс с теми, кто якобы возплаты. Понятно, что такое
критически важно со- главляет „ЛНР-ДНР”, - то есть,
решение в перспективе лишь
хранить контроль за по сути, с людьми, которые
разгонит инфляцию, и вызовет
двумя третями состава сегодня оккупировали часть
ЦИК, чтобы послуш- Украины. Порошенко хочет
крайнее недовольство у
ное его воле большин- инициировать начало большой
МВФ, но президенту нужен
ство обеспечило необ- войны. Он хочет, чтобы были
лишь кратковременный
ходимый ему результат захвачены территории Украиэффект, необходимый для
на выборах.
ны дополнительно. Он хочет,
Одновременно Бан- чтобы всё горело, всё пылало.
формирования электоральной
ковая
(администра- На этом фоне он хочет вводить
поддержки. С последствиями
ция президента) будет военное положение и не проон будет разбираться после.
пытаться осуществить водить выборы в принципе", —
массовый подкуп из- заявила Тимошенко
Скорее всего, Тимошенко
бирателей,
включив
печатный станок. Эта проце- (как и во многих других слуборов, либо их полная отмена.
Так, 11 июля, в ходе пресс- дура в Украине уже отработана чаях) просто взяла с потолка
конференции "В Украине ре- до совершенства и в деталях. обнародованную информацию.
шили изменить закон о ЦИК: К ней прибегали и Тимошен- Но надо сказать, что представгрозят ли масштабные фаль- ко, и Янукович, выплачивая в ленный ею вариант выглядит
сификации на президентских разное время компенсации на- как единственно надежный
выборах?", директор Украин- селению по вкладам Сбербанка способ сохранения власти для
ского института анализа и ме- СССР. Сейчас речь идет о более Порошенко. И не исключено,
что, будучи загнан в угол, он им
неджмента политики Руслан масштабном сценарии.
Порошенко может замах- воспользуется.
Бортник заявил:
"Если вот так жестко, подковерно и беспринципно власть
КСТАТИ
борется за состав Избирательной
комиссии и пытается лишить
Только 18% украинцев считает, что предстоящие президентские
оппозиционные фракции — навыборы и подсчёт их итогов пройдут честно, без значительных наручиная от "Батькивщины" и зашений и фальсификаций. Остальные 66,7% уверены, что результаты
будут в значительной мере сфальсифицированы. Об этом свидетельканчивая Оппозиционным Блоком — своего представительства,
ствуют результаты опроса, проведенного центром София. Еще 15,2%
опрошенных затруднились с ответом на этот вопрос.
то это наталкивает на мысль, что

"ЕГО БУДУТ МОЧИТЬ ВСЕ,
КОМУ НЕ ЛЕНЬ"
НАД ГОЛОВОЙ ПЕТРА ПОРОШЕНКО СГУЩАЮТСЯ ТУЧИ
Александр Михайлов

Петр Порошенко за время
своего президентства
"нагадил" слишком
многим влиятельным
людям. Потому уже этой
осенью, когда фактически
начнется президентская
кампания, в СМИ хлынут
потоки компромата
против действующего
"гаранта Конституции".
Об этом в эфире канала
PolitWera заявил беглый
депутат Верховной Рады
Александр Онищенко,
который ранее обнародовал
сведения о коррупции в
парламенте и подкупе
депутатов администрацией
Порошенко.
(Начало на стр.1)

◆Виктор Пинчук - еще один
олигарх-терпила. На первый
взгляд, у зятя экс-президента
Кучмы вроде бы все хорошо.
Медиа-империя (ICTV, "Новый
канал", "СТБ") как бы развивается, никто лицензии у его каналов пока не отбирает, заводы
работают, но… Не от хорошей
жизни друг Пинчук стал раскручивать вместе с Хиллари
Клинтон Славу Вакарчука в качестве "нового политического
лица". Если вы забыли, то Пинчук — король труб большого
диаметра. Вот куда теперь ему
эти трубы, да еще такого диаметра, засовывать?
Злые языки говорят, что Порошенко поначалу нарисовал
ему прекрасное будущее, включив в переговорную Минскую
группу, а потом стал доить, как
последнего лоха…
*Ринат Ахметов. Считается,
что у него с Порошенко все в
шоколаде. Они вместе "имеют"
все население страны с помощью формул "Роттердам плюс"
и "Дюссельдорф плюс". Казалось бы, Ахметов — верная опора режима Петра Алексеевича.
Даже жена главкома Марина
Порошенко вела спортивную
передачу на канале Рината Леонидовича "Украина". Однако
знающие люди говорят, что на
самом деле хитрый и осторожный олигарх чувствует себя
очень дискомфортно. Окружение Порошенко его элемен-

тарно доит, и с каждым годом
"прайс" за "безоблачное сосуществование" повышается и
повышается.
Многие политологи полагают, что с этими пятью олигархами "старой формации" и
заключила тайный пакт Юлия
Тимошенко. Понятно, что в
перспективе все участники
этого "договора" будут активно
стремиться друг друга кинуть
и подставить. Тимошенко не
была бы Тимошенко, если бы
не планировала при удобном
случае захватить всю полноту
власти и избавиться от "концессионеров". Это, как говорится, классика жанра. Но в
настоящий момент они остро
нуждаются друг в друге.
К этому следует добавить, что
уже и в Раде сложилось антипрезидентское большинство,
а рейтинг самого президента
давно находится ниже плинтуса и продолжает падать. Бунт
зреет даже среди членов его
собственной фракции, которые
понимают, что если ситуация
пойдет вразнос, то им можно
ставить крест на своей политической карьере. Политологи утверждают, что число верных соратников на сегодняшний день
невелико – не более 35 "мушкетеров", которых пока еще можно
считать "надежными".

ВСЕ УЧТЕНО ДО МЕЛОЧЕЙ

В такой ситуации у Порошенко остается немного вариантов.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

Путін и Трамп: позначки на полях
• Чотири години тому ворожнеча закінчилась, заявив
президент США Дональд Трамп на прес-конференції
після зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним,
передає УНН.
Також президент США вважає свою зустріч з російським лідером Володимиром Путіним в Гельсінкі віч-на-віч "дуже гарним
початком".
Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що ця зустріч (із
Трампом) - перший крок до оздоровлення відносин Росії і США.
Додамо, переговори Путіна з Трампом віч-на-віч тривали понад
дві години, потім лідери провели зустріч у розширеному складі
в присутності в тому числі очільника МЗС РФ Сергія Лаврова і
держсекретаря США Майкла Помпео.

• Президент РФ Володимир Путін заявив,
що, якщо Україна або Грузія вступить в НАТО,
Росія відреагує "вкрай негативно".
Про це він повідомив в інтерв'ю для телеканалу Fox
News.
Путін назвав причиною, що це може стати прямою
загрозою для національної безпеки Росії.
"Для нас, що ж, це пряма і безпосередня загроза для
національної безпеки. Пересування інфраструктури
НАТО до наших кордонів - це загроза. І реакція буде
вкрай негативною", - сказав президент РФ.
Президент Росії Путін також заявив, що транзит
газу через Україну збережеться, якщо врегулюється суперечка між українським "Нафтогазом" і російським "Газпромом" у рамках Стокгольмського
арбітражу.

• Під час зустрічі з президентом РФ президент США
Дональд Трамп не визнав незаконну анексію Криму.
Про це президент Росії Володимир Путін заявив на спільній
прес-конференції з Дональдом Трампом у Гельсінкі.
"Позиція президента Трампа по Криму відома. Він її дотримується. Він каже про незаконність приєднання Криму до Російської
Федерації", - зазначив Путін.
"У нас інша точка зору. Ми вважаємо, що ми провели референдум у повній відповідності до міжнародного права… Для нас, для
РФ, це питання закрите. Все", - додав він.
Зауважимо, сам президент США під час спілкування з пресою
жодного разу не згадав про кримське питання
Нагадаємо, на саміті НАТО Дональд Трамп уникнув прямої відповіді на запитання про можливість або неможливість визнання
анексії Криму, але поклав відповідальність за анексію на свого
попередника Барака Обаму.
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Що треба знати людині, йдучи за субсидією

АКТУАЛЬНО

НАДІЯ ВМИРАЄ ОСТАННЬОЮ
неопалюваних і підсобних
приміщень, тобто враховуються тераси, лоджії, лазні і
сауни, а також цокольні поверхи і підвали.

Олексій Градов

Ось вже більше двох місяців діють нові
правила нарахування субсидій. За
цей час багато українців вже побували
у своїх територіальних управліннях
соцзахисту - і далі цей потік тільки
наростатиме. Хтось отримав відмову,
а багато хто зіткнувся із спірними
ситуаціями, відповіді на які частенько
не знають і самі співробітники
"соцзабезів". У цьому матеріалі ми
розглянемо найбільш поширені
спірні моменти, які виникають при
оформленні субсидій.
ЧЛЕН СІМ'Ї ПРОПИСАНИЙ,
АЛЕ РЕАЛЬНО З ВАМИ
НЕ ПРОЖИВАЄ

Буває так, що в рідній домівці прописані повнолітні діти працездатного віку,
що вже давно виросли. Але насправді
вони там не мешкають - поїхали вчитися або працювати, переїхали жити до
чоловіка чи жінки, або з'їхали до житла,
яке винаймають.
Заповнюючи декларацію на отримання субсидії, ви все одно зобов'язані їх
там вказати з усіма паспортними даними та доходами. Крім того, якщо вони у
шлюбі, а також якщо у них є свої діти, то
і членів їх сімей теж слід перерахувати.
Але щоб їх доходи не враховувалися
при нарахуванні субсидії, необхідно
в полі "Позначка" зробити уточнення "Зареєстрований, але не мешкає" - і
прикласти документ, що підтверджує
їх проживання за іншою адресою. Це
може бути довідка з місця роботи, навчання або договір оренди житла.
При цьому слід врахувати, що з травня місяця свідчення сусідів і акт обстеження, складений інспектором, не є
підставою для того, щоб не враховувати
їх доходи при розрахунку субсидії.
Заповнивши декларацію, треба написати заяву в комісію, приклавши до нього документи, що підтверджують проживання членів сім'ї за іншою адресою.
Але є нюанс - якщо діти і батьки живуть в одному населеному пункті, і є
тільки довідка з місця роботи або навчання, а договір оренди житла (де живуть прописані у вас члени сім'ї) відсутній, довести роздільне проживання буде
неможливо.

ПОДРУЖЖЯ В РОЗЛУЧЕННІ

Якщо ви знаходитеся в розлученні,
але з вами мешкає неповнолітня дитина, навіть якщо колишній чоловік/дружина прописаний за іншою адресою, їх
дані все одно необхідно внести в декларацію.
Але щоб дохід колишнього чоловіка
не був врахований при нарахуванні субсидії на ваше домогосподарство, напишіть заяву в комісію і прикріпіть довідку з ЖЕКу або селищної ради про те, що
саме з вами мешкає дитина.
Ті батьки, у кого є неповнолітні діти,
але вони не мешкають з ними і не прописані у них, повинні все одно вказати
їх в декларації.
Якщо неповнолітня дитина прописана у когось з родичів, то в декларації власник особового рахунку
зобов'язаний буде вказати і дані його
батьків. Але щоб не втратити субсидії
або не зменшити її розмір, слід написати заяву в комісію з проханням не враховувати їх доходи, прикріпивши відповідні документи про проживання за
іншою адресою.

ДОВЕДЕТЬСЯ СХОДИТИ В РАГС

Якщо бажаючий отримати субсидію
знаходиться в зареєстрованому шлюбі - навіть якщо подружжя фактично
не мешкає разом і прописане по різних

НА ЩО ЗВЕРНЕ УВАГУ
ІНСПЕКТОР

адресах - при заповненні декларації необхідно вносити дані чоловіка /дружини і його дохід. При цьому слід вказати
серію і номер паспорта, а також номер
ідентифікаційного коду. Отже рівень
"благополуччя" подружжя "за документами" відіб'ється на можливості отримати пільги. У такій ситуації краще оформити розлучення згідно із законом.

ЯКЩО ОФІЦІЙНИЙ ДОХІД
МЕНШЕ МІНІМАЛКИ

Після зміни правил нарахування субсидій в травні цього року почастішали
випадки, коли в органах соцзахисту відмовляють в субсидії людям, у яких офіційний дохід менше мінімальної зарплати. У таких ситуаціях опиняються ті, хто
працює, наприклад, на пів ставки, або
сім'ї, в яких дружина знаходиться в декретній відпустці, а у чоловіка мінімальна зарплата.
В цьому випадку (при відмові з такої
причини) в управлінні соцзахисту повинні дати письмову відповідь з вказівкою
причини відмови: "Дохід менше мінімальної зарплати, не сплачений ЄСВ".
Далі ви повинні написати звернення в
комісію з проханням розглянути ваш
випадок, надавши довідки про дохіди і
відмову в призначенні субсидії. Після
розгляду вашої індивідуальної ситуації,
проведення обстеження житлово-побутових умов і складання акту повинно
бути винесено рішення про призначення
пільг.

ПРИЧІП - ТЕЖ
ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ

Згідно з новими правилами призначення субсидій, тим, у кого є транспортний засіб молодше за п'ять років,
в субсидії буде відмовлено автоматично.
У зв'язку з цим вже відомі випадки, коли
відмовляють в субсидіях навіть тим, хто
зареєстрував тільки що куплені причепи. Адже вони теж ставляться на облік,
у них є свої номерні знаки - тобто вони
вважаються транспортним засобом і не
відносяться до тих, які видані органами
соціального захисту (на такі нові автомобілі заборона не поширюється).
Щоб не втратити субсидію через нового причепа, слід звернутися в комісію
і зробити заявку на обстеження житлово-побутових умов, а до заяви прикласти експертну оцінку причепа. Якщо
вартість купівлі менше 50 тис. грн, то
заборона на субсидію буде знята.

ЩО ВХОДИТЬ В ЗАГАЛЬНУ ПЛОЩУ
БУДИНКУ

Ще одним неприємним нововведенням
стали обмеження на площу житла. Для
приватного будинку - це 200 кв. м, для
квартири - 120 кв. м. Плутанина в основному виникає в приватних будинках, де
в технічній документації вказана площа
усіх підсобних і господарських приміщень. Пам'ятайте: претендувати на субсидію можна лише у тому випадку, якщо
в техпаспорті на будинок вказана цифра
менше 200 кв. м. Відповідно, це сумарна площа усіх житлових, опалюваних,

У нинішньому році значно розширили права інспекторів, які проводять
огляд житлових умов і складають акт на підставі своїх
спостережень. Остаточний
вердикт виносить комісія,
на засіданні якої інспектор
і говорить своє вагоме "так або ні".
Під час візиту до людини, що бажає
отримати субсидію, інспектор обов'язково
зверне увагу на коштовну побутову техніку, нові меблі і ремонт. При цьому якщо у
вас не буде чеків, які доводять, що, наприклад, нову кухню за 60 тис. грн ви купили
три роки тому або ремонт в кімнаті обійшовся цього року менш ніж 50 тис. грн, то
в субсидії вам відмовлять.

ЯКЩО ЧЛЕН СІМ'Ї
ПРАЦЮЄ НЕОФІЦІЙНО

Якщо людина працездатного віку офіційно не працевлаштована, і при цьому
не стоїть на обліку в центрі зайнятості,
теоретично претендувати на субсидію
вона все-таки може. Правда, його дохід
органами соцзахисту вважатиметься як
три прожиткові мінімуми - 5523 грн.
Крім того, для права претендувати на
субсидію доведеться сплатити єдиний
соціальний внесок до Пенсійного фонду за три останні місяці розрахункового
періоду. Розмір ЄСВ : 819х3=2457 грн.
Такий внесок безробітним доведеться
робити кожного разу при перепризначенні субсидії, тобто у травні та жовтні.
Для цього слід звернутися в Державну
фіскальну службу з проханням надати реквізити для сплати ЄСВ. Правда,
узявши до уваги розміри вказаних дохідів, а також необхідність регулярних
платежів, доцільність оформлення субсидії виявляється дуже сумнівною.

ПІДПРИЄМЦІ ТЕЖ МОЖУТЬ
ОТРИМУВАТИ СУБСИДІЮ

Якщо раніше приватні підприємці не
входили до групи осіб, які можуть розраховувати на субсидію, то в нинішньому році це стало можливим. Але тільки
якщо вони платять єдиний податок. Дохід
таких людей вважатиметься залежно від
групи, по якій вони платять податок. Так,
для платників податку першої групи щомісячні дохіди вказуватимуться як один
прожитковий мінімум, тобто 1841 грн; для
платників другої групи - як два, 3682 грн, і
третьої - 5523 грн. При цьому ці числа - постійні величини і не залежать від реального прибутку в тому або іншому місяці.

ЧИ МОЖНА ОТРИМАТИ СУБСИДІЮ
СІМ'ЯМ, ДЕ Є ЗАРОБІТЧАНИ

За новими правилами, якщо людина
знаходилася за кордоном більше 60 днів,
то претендувати на отримання субсидії
вона не може. Це пов'язано з тим, що
звичайне таке тривале перебування за
кордоном пов'язане із заробітками, тобто у людей є неофіційний дохід.
Але юристи стверджують: навіть якщо
людина офіційно не працевлаштована
і була за кордоном більше 60 днів, формальне право на отримання субсидії
вона все-таки має. Для цього вона повинна обов'язково мати нехай навіть мінімальний, але офіційний дохід в Україні,
наприклад пенсію, стипендію або допомогу по догляду за дитиною, і сплатити
єдиний соціальний внесок за останні три
місяці періоду, який враховуватиметься
при нарахуванні субсидії (2457 грн).
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ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

"Мирне небо"
забезпечувати нічим

Петро Порошенко з кожного
приводу (та і без приводу)
любить говорити про те,
що в Україні створена нова і
ефективна армія. Проте численні
факти говорять про інше.
Наприклад, днями генерал-лейтенант
запасу Дмитро Уманець на порталі "Обозреватель " розповів стан, який склався
з протиповітряною обороною країни.
"Слава богу, що супротивник (Росія прим.) не використовує авіацію. Адже в
країні ситуація жалюгідна.
Скрізь багато проблем - і в сухопутних військах, і особливо у військовоморських силах. Але що стосується
захисту неба України, тобто військ
протиповітряної оборони - тут дуже багато складнощів, передусім пов'язаних
з тим, що в Україні не робився жоден
зенітно-ракетний комплекс. Усе виробництво, вся наукова база залишилися в
Російській Федерації.
Керівництво держави не сильно
квапиться існуючі комплекси хоч б
відремонтувати. Є проблеми з порохом,
з ракетами.
Що стосується С- 300, то деякі комплекси
частково модернізовані. А що стосується
ракет - ми використовуємо старий парк,
який залишився на базах, складах. Ви
знаєте, що деякі ракети вже "злетіли в
повітря" (вибухнули на складах - прим.),
і не один раз - завдяки "найвищому ступеню" керівництва держави і керівництва
Збройних сил", - детально описав проблеми української ППО Уманець.

Украине грозит
наплыв мигрантов

Поток нелегальных мигрантов
в Украину может увеличиться
из-за миграционной
политики Евросоюза (ЕС).
Такое мнение выразил глава
Госпогранслужбы Петр
Цигикал.
"Украина в ближайшее время может
столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов, которые будут пытаться попасть в
наше государство любым способом", —
сказал он.
Цигикал пояснил, что страны Евросоюза усиливают противодействие незаконной миграции, а следовательно,
потоки мигрантов переориентируются
на другие направления, в том числе и в
Украину.
"Сегодня мы уже наблюдаем увеличение количества незаконных мигрантов на каналах легального въезда.
Потенциальные незаконные мигранты,
опираясь на поддержку диаспор, официально выданные документы и другие условно законные пути, пытаются
попасть в Украину, чтобы потом здесь
остаться на нелегальном положении или
дальше незаконно переходить границу в
ЕС", — сказал он.
По его словам, речь идет преимущественно о выходцах из Африки и Ближнего Востока.
При этом потоки украинских мигрантов
в ЕС также усиливаются - в частности
украинские граждане едут на заработки
в страны восточной Европы, большинство из них едут в Польшу, Румынию,
Венгрию.
Как известно, наплыв украинских мигрантов был одним из основных опасений ЕС при предоставлении Украине безвизового режима. В то же
время европейские страны разработали механизм приостановки безвизового режима, в том числе, если возникнут
проблемы по вопросам миграции.
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“За правду і справедливість”

Обновление ЦИК не сильно то и нужно главным политическим игрокам

КОЛЕЙДОСКОП

МРІЯТИ НЕ ЗАШКОДИТЬ
ДЕ І ЯК ПРОВОДЯТЬ ВІДПУСТКИ УКРАЇНЦІ?
Олександр Полуянов

Як відомо, "слуги народу"
іноді все-таки згадують про
своїх "панів" (тобто - народ),
і в такі рідкісні періоди у них
спостерігаються напади
несподіваного прозріння.
Ось і нещодавно (11 липня)
нардеп від "Самопомочі"
Ганна Романова на засіданні
Верховної Ради заговорила
про проблеми маленьких
українців у справі здійснення
свого конституційного
права - на відпочинок. За
ї ї словами, дача і родичі в
глибинці - це тепер мало не
єдиний варіант проведення
літньої відпустки.
Для більшості наших співгромадян
словосполучення
"літній відпочинок" свідчить
лише як чергова відпустка на
роботі - і не більше. При цьому
сам цей "відпочинок" і "оздоровлення" найчастіше полягає
або в "постільному режимі"
біля телевізора, або в дачно-городній працетерапії. Не вміємо
відпочивати?
Читач напевно пам'ятає тост
з кінокомедії "Кавказька полонянка" - "вип'ємо ж за те,
щоб наші бажання співпадали
з нашими можливостями". Там
один нещасний горець хотів
купити будинок, але не мав
можливості; міг купити козу,
але не мав бажання. Щось подібне показують останні соціоло-

гічні дослідження - про плани
українців на літо - 2018. При
цьому слід зазначити, що ні про
що надприродне - типу Багамських островів або коралових
рифів - наші люди в основній
своїй масі навіть не мріють.
Так, межею мріянь майже половини українців є звичайний пансіонат, санаторій, або
будинок відпочинку на березі
Чорного або Азовського моря.
Ще близько чверті респондентів (23,5%) хотіли б з'їздити куди-небудь за кордон, вчинити
круїз, щоб "подивитися світ". І
лише 6% опитаних ні на що не
проміняють активний відпочинок в селі.
Проте сувора життєва реальність вносить свої корективи,
і насправді все буде набагато
прозаїчніше. За статистикою,
яку приводять соціологічні
служби, 64% громадян України

цього року взагалі відмовилися
від літнього відпочинку. Причина банальна - відсутність
коштів. Мимоволі згадується
Микола Рубцов :
“Стукну по карману –
не звенит.
Стукну по другому –
не слыхать.
Если только буду знаменит,
То поеду в Ялту отдыхать.”
Ні, не поїду я в Ялту відпочивати. Тому що і не дзвенить,
і не знаменитий. Доведеться
вчинити тур в Чорнобаївський
район, що на Черкащині де стоїть моя сільська хата. Світська
бесіда за вечірнім чаєм з бабою
Шурою мені там забезпечена.
Пейзажів навкруги достатньо.
А як візьму уранці сапу, та піду
полоти картоплю, то назву це
відпочинком в стилі "велнесс"
(по нашому - фізичні навантаження і здорове харчування).

Судячи з опитувань, більше половини трудящих (60%)
стверджують, що відпустку
вони присвятять рішенню своїх наболілих проблем - таких,
як ремонт квартир, допомога
престарілим і хворим батькам
в селах і тому подібне. Тобто,
про який би то не було повноцінний відпочинок, а тим більше - оздоровлення, тут взагалі
говорити не доводиться. Ще
близько 11% на час відпустки
поїдуть вирішувати продовольчу проблему на власні фазенди.
А інші або взагалі нікуди не
поїдуть (села і дачі у них немає, а грошей на "організований відпочинок" - тим більше),
або вчинять нетривалий вояж
в межах України. В основному
- на Чорне або Азовське море,
причому більшість - або повними "дикунами", або в наближеному до цього стані.
У країні, де 48% населення не
може купити собі необхідних
продуктів, а 31% - одяг, дивуватися з такого розкладу не доводиться. Але навіть нормальний
відпочинок на батьківщині у
нас пов'язаний з великими проблемами.
"Сьогодні квитки на потяг
на популярні туристичні напрями купити неможливо. При
цьому бюджет країни втрачає
мільйони гривень через те, що
не розвиває власну туристичну
індустрію", - заявила в зв'язку
з цим Ганна Романова. І відмітила, що по Україні неможливо
подорожувати і на автомобілі,

оскільки у більшості українських сімей немає грошей на
ремонт автомобіля після поїздки по “убитих” українських
дорогах.
Правда, у нас все-таки є незначний прошарок людей, які
можуть собі дозволити відпочинок за кордоном. За даними
соціології, таких налічується
зовсім небагато - не більше
2-3%. Але і у них, як з'ясувалося,
не все гладко.
"Ті з українців, які вибирали відпочинок в інших країнах
- Туреччині, Тунісі, також зіткнулися з хаосом і колапсом
в авіаперельотах. Тисячі громадян України застрягли в аеропортах Туреччини, Тунісу,
Грузії і Албанії, тому що стали
жертвами шахраїв-туроператорів і ненадійних авіаперевізників", - підкреслила Ганна Романова.
Як пояснила народний депутат, з подібною ситуацією українці стикаються не лише цього
року, проте влада не робить
ніяких заходів, щоб позбавити
ліцензій туроператорів та авіаперевізників, які обманюють
своїх клієнтів.
"Їх навіть не перевірили. Держава не захищає своїх громадян", - сказала вона. І додала,
що літаки, на яких українці
літають на курорти, в народі
називають "скотовозками". Середній вік таких машин більше
30 років і закуповують їх чартерні компанії в Сомалі, Еритреї, Нігерії та Ефіопії.

ДО РЕЧІ
Кожен сьомий працюючий українець (14,5%) цього року взагалі не
братиме відпустку - за власним бажанням. Частина з них боїться втратити робоче місце, а інші сподіваються, що, отримавши одночасно відпускні та зарплату, вони зможуть заплатити борги і звести кінці з кінцями.

МЫЛЬНУЮ ОПЕРУ ПЕРЕНЕСЛИ НА ОСЕНЬ
По материалам https://112.ua
Ярослав Конощук

Верховная Рада
отправилась на
семинедельные
каникулы. А пока
депутаты отдыхают,
напомним о
некоторых важных,
но нерешенных
парламентом
вопросов, которые
теперь, судя по всему,
переносятся на осень
ЦИК ПРОСРОЧЕННЫЙ,
НО С НАДЕЖДОЙ
НА ЛУЧШЕЕ

Центральная избирательная комиссия продолжает оставаться просроченной. Четвертый год
консультаций, обещаний,
взаимных обвинений и
даже уговоров со стороны
европейских партнеров –
а в итоге как у Шекспира:
"Много шума из ничего".
И чем дальше, тем больше
складывается впечатление, что обновление ЦИК
не сильно то и нужно
главным политическим
игрокам: ни "Блоку Петра Порошенко", ни "Народному фронту". Судите
сами: вначале президент

Украины Петр Порошенко подает список, в соответствии с которым подавляющее большинство
будущих членов будут так
или иначе находиться в
сфере влияния главы государства, при этом туда
не включили кандидатов от всех политических
фракций. Результат очевиден – голосование так и не
состоялось.
Месяцы новых переговоров и вот уже новое
представление Порошенко, куда включили 14 чело-

век, среди которых были
и представители депутатских групп. Впрочем,
партнерам и оппонентам
главы государства показалось, что это скрытая
дополнительная
квота
"Блока Петра Порошенко".
Теперь встали в позу друзья-соперники из фракции “Народный фронт”.
Для большей сговорчивости их решили по шантажировать досрочными
парламентскими
выборами. Знающие люди
утверждают, что друг пре-

зидента Игорь Кононенко и нардеп Александр
Третьяков
уговаривали
главу государства распустить парламент и пойти
на досрочные выборы. И
добиться двух целей – избавиться от зарвавшихся
"фронтовиков", которые
вряд ли попали бы в новый
парламент, а также в будущем торговаться с новым
первым лицом страны,
независимо от фамилии.
Но на досрочные выборы
в "Народном фронте" не
очень хотели идти, понимая всю плачевность
ситуации, а потому "фронтовики" в ходе встречи с
президентом, заявили о
претензиях на руководящий пост в ЦИК, хотя до
этого их удовлетворяло и
кресло заместителя.
Все для затягивания
времени – осенью президент бы не смог распустить
Раду, а идти на перевыборы
с нелегитимным ЦИК
на Банковой не решились. Однако у операции
"перевыборы" был один
минус – социология, которая показывала, что в
случае досрочной парламентской кампании пропрезидентская политическая сила перестанет быть

самой большой в Раде, а
ее численность может сократиться более чем в два
раза. И президент не решился на такой шаг.
Под занавес восьмой
сессии
парламентарии
сделали третий подход к
ЦИК. В пропрезидентской фракции даже пожертвовали одним своим
претендентом на должность члена комиссии, однако "фронтовики" были
непреклонны. Хотя и в
самой пропрезидентской
фракции неофициально
признавали, что вопрос
ЦИК вносится на голосование исключительно номинально. А претенденты
на должности в Центризбиркоме даже не пришли
в Раду.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
КОДЕКС ЖИВЕТ
В МЕЧТАХ ЕГО
СОЗДАТЕЛЕЙ

Еще одной многолетней
мыльной оперой стало
обновление избирательного законодательства по
выборам в Верховную Раду.
Не смогла (или не захотела) Рада решить эту проблему на восьмой сессии.
Лидеры
парламентских
фракций сто раз говорили

о необходимости отказа
от нынешней смешанной
избирательной системы и
необходимости перехода
на выборы по открытым
спискам. В итоге в сессионном зале появился
избирательный
кодекс
авторства спикера парламента Андрея Парубия и
группы народных депутатов, который предполагает
голосование по открытым
спискам и исключает
самовыдвижение кандидатов в депутаты.
В ноябре 2017 года усилия руководителя парламента, посольств стран
G-7 и, как позже признались депутаты от коалиции, счастливый случай
позволили принять документ в первом чтении.
Впрочем, с той поры кодекс
завис в профильном комитете по вопросам правосудия, а немало народных
избранников уже вовсю
работают в округах, готовясь к парламентским
выборам. Более того, по
неофициальным данным,
на Банковой даже обсуждалась возможность проведения парламентских
выборов по мажоритарной
системе. Хотя на данный
момент базовым вариантом проведения выборов
остается именно смешанная система.
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Целебные свойства имеют только огурцы, выращенные
на приусадебном участке и не удобренные различными химическими соединениями

ДОМАШНІЙ КЛУБ

БАБУШКИНА АПТЕКА

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

ОГУРЕЧНЫЙ СОК —
«ЖИВАЯ» ВОДА ДЛЯ
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Огурец на 95-97% состоит из воды, однако это не
обычная вода из крана, а «живая», структурированная
самой Природой, которая имеет целебную силу.
Ученые выяснили, что при применении огуречного сока
происходит омоложение всего организма человека.
Этот природный эликсир
обладает способностью растворять и выводить вредные
вещества, которые годами
накапливались в организме — желудочно-кишечном
тракте, печени, почках, мочевом пузыре и т.д. К тому же он
очищает кровь от токсинов.
Применение огуречного сока
в качестве мочегонного средства, в отличие от других, не
приводит к потере организмом калия, серы, кремния и
других микроэлементов.
Кроме очистки, огуречный
сок восстанавливает кислотно-щелочной баланс, укрепляет и улучшает рост волос.
Для этого используют обычно
смесь соков огурца, моркови,

УЛЫБНИСЬ И ПОДУМАЙ
Знаете ли вы, что…
▶ "Продовольственная корзина-2018" - это супердиета от правительства
Украины для всех стран и
народов. Похудение на 30
кг в месяц гарантировано!
▶ Если вы думаете, что жена
не в настроении, потому
что у нее проблемы, то на
самом деле проблемы у
вас.
▶ Привычка читать сидя в
туалете может легко перейти в привычку ходить в
туалет во время чтения.
▶ Если задать вопрос: Винни Пух - свинья или
кабан? 90% отвечают, что
- свинья, хотя правильный
ответ - медведь.
▶ Алкоголь,
несомненно,
имеет и дистанционное
действие. Пример: купил
бутылку водки, еще не
выпил, а настроение уже
улучшилось.
Анекдот лета
Последнее
заседание
Верховной Рады перед летним отпуском.
Крик Ляшко :
- Я посланник Бога!
Крик Парубия:
- Я никого не посылал! Выключите ему микрофон!

7

шпината и салата. При этом
волосы начинают расти даже
при облысении. Также он хорошо действует на память, состояние ногтей и зубов.
«Живая» огуречная вода
является отличной профилактикой
атеросклероза,
ишемической болезни, нормализует кровяное давление.
При туберкулезе сок огурца
способствует усвоению организмом белков из пищи.
Йод, содержащийся в этом
соке, практически полностью усваивается организмом,
что делает огурец полезным
для профилактики заболеваний щитовидной железы.
А еще огурец — это
своеобразный катализатор,

и в смеси с другим фрэшем
он усиливает полезные качества своего «соседа». Например, яблочно-огуречный сок
улучшает состав крови и борется с заболеваниями сердечно-сосудистой системы
гораздо успешнее, чем эти
два напитка, выпитые отдельно. Действие самого
огуречного сока повышается
в комбинации с соками черной смородины, яблочным,
грейпфрутовым (в соотношении 2:2:1:1) или томатным и
чесночным (в соотношении
20:20:1).
Кроме того, огуречный сок
применяют:
▶ В качестве отхаркивающего средства при кашле,
хроническом бронхите рекомендуется
принимать
огуречный сок с медом
или сиропом по 2-3 ст. л.
трижды в день.
▶ При нарушениях сокращения сердечной мышцы
огуречный сок хорошо
принимать по 1/3 стакана
2-3 раза в день.
▶ При запорах пить по 0,5
стакана сока натощак. При
стойких запорах дозу следует увеличить: по 200 мл с
1 ст. л. меда 2-3 раза в день
перед едой.
▶ В период ремиссии и обострения гастрита и язвенной болезни рекомендуется принимать по 0,5
стакана смеси огуречного
сока с медом, два раза в
день за час до еды.
▶ С помощью огуречного
сока при гастрите можно
избавиться и от изжоги.
Ведь она бывает обусловлена повышенной кислотностью, а фреш из огурцов

способен ее погасить. Однако следует помнить, что
в период обострения язвенной болезни и гастрита никаких фруктовых и
овощных соков нельзя
употреблять, и огуречный
здесь не исключение!
▶ Хорошо очистит лимфу смесь: морковный,
огуречный и свекольный
соки. Для этого нужно
приготовить 2 л соковой
смеси. Соотношение должно быть таким (нарушать
пропорции нельзя): 6 частей — морковный, 3 части — огуречный и 1 часть
— свекольный сок. Принимать по 1 стакану этой
смеси через каждый час.
▶ Для успокоения и укрепления нервной системы,
предотвращения
атеросклероза и для улучшения
памяти принимать до 100
мл сока раз в день.
ВАЖНО!

Все вышеперечисленные
целебные свойства имеют
только огурцы, выращенные
на приусадебном участке и не
удобренные различными химическими соединениями.
А получить огуречный
сок можно
с помощью
соковыжималки или выжав
перетертый огурец. Для приготовления следует брать
свежие неперезрелые плоды.
Кожуру срезать с них не стоит: в ней много полезных
веществ. Выпить целебную
воду огурца следует в течение
30 мин с момента ее приготовления, затем сок начинает
терять полезные свойства. За
сутки огуречного сока можно
выпить до 1 л, но не более 100
мл за один прием.

НА ЗАМЕТКУ

ВАМ ЖАРКО?
КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ
ДЛЯ ЗНОЙНОГО ЛЕТА

Знаете ли вы, что есть недорогой и
экологически чистый способ помочь
сохранить ваш дом прохладным в
жаркие летние месяцы? Оказывается,
комнатные растения на самом деле
отлично подходят для этого.
ФИКУС БЕНДЖАМИНА. Одно из немногих
деревьев, которое хорошо растет в помещении. Это листовое дерево помогает поддерживать воздух внутри помещения влажным
и прохладным. Выбирайте высокий ствол с
кустистой вершиной, который может служить небольшим лесным навесом для других
растений ниже или вокруг него. Путем совместной группировки растений вы сможете
создать собственную маленькую атмосферическую экосистему, улучшив влажность
воздуха. Обязательно регулярно поливайте
в летние месяцы и ставьте фикус на средний
свет, чтобы он мог впитывать солнце.
ФИКУС ЭЛАСТИКА. Это комнатное растение очень эффективно восполняет влагу
в воздухе. Чем больше листьев у растения,
тем больше влаги оно будет выпускать обратно в воздух. Обычно фикусы процветают
во влажной среде, они берут воду через свои
корни, а затем выпускают влагу через поры,
расположенные на нижней стороне их листьев. Обеспечьте растение небольшими порциями воды, чтобы почва оставалась рав-

номерно влажной, и поместите его в светлое
пространство, но не под ярким прямым
солнечным светом.
АГЛАОНЕМА. Это еще одно растение, хорошо известное своими способностями очищать
воздух от токсинов, и как таковое, оно также
обладает высокой скоростью испарения, что
помогает увлажнить воздух вокруг него.
ПАЛЬМОВЫЕ РАСТЕНИЯ. Зеленые листья
пальмовых растений, таких как арека, саговник, ливистона, имеют небольшие стомы,
которые поглощают CO2 и выделяют кислород. Чем больше поверхность листа, тем
больше кислорода он может производить.
Размещение пальм не только эстетически
приятно, но и создает своего рода тропический лес в доме, поэтому это идеальный способ придать вашему дому тропический вид
в летние месяцы. Помните, еженедельное
орошение этих растений сохранит их здоровье и улучшит влажность.
ТЕЩИН ЯЗЫК. Листья тещиного языка
имеют высокое содержание влаги. Они
выпускают холодную испаренную влагу в
воздух. Растение также выделяет кислород,
сохраняя прохладу в жаркие летние ночи.
Это поразительное суккулентное растение также способно извлекать токсины из
воздуха, в частности — коксобензол и формальдегид.
Тещин язык может выдержать прямые
солнечные лучи, поэтому это идеальное
растение, которое можно поставить на окне,
чтобы помочь блокировать чрезмерное
солнце в комнате. Растение будет оказывать
охлаждающий эффект на комнату и создавать тень для других растений.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МОРЩИНЫ
НА ЛИЦЕ?
Все появившиеся морщины
сообщают нам важную
информацию о здоровье
организма. Место и глубина
складки свидетельствуют
об определенных
заболеваниях организма.
Появление морщин определяется не возрастом, а типом кожи
и состоянием здоровья всего организма. Место и глубина складки
свидетельствуют об определенных
заболеваниях
организма.
За
психоэмоциональное
состояние
отвечает верхняя часть лица —
лоб и глаза. Все стрессы, заботы,
проблемы и постоянное напряжение
отображаются морщинами на лбу. А
вот морщины, свидетельствующие
об изменении здоровья той или иной
части организма, появляются на протяжении жизни.
МЕЖБРОВНЫЕ МОРЩИНЫ:
▶ Вертикальная морщина посредине на уровне переносицы —
проблемы с желудком.
▶ Вертикальная морщина между
бровями справа — дисфункция печени и желчного пузыря, слева —
больная селезенка.
▶ Поперечная морщина — проблемы
в шейно-затылочной зоне (остеохондроз).
НОСОГУБНЫЕ СКЛАДКИ:
▶ Глубокие, симметричные с обеих
сторон морщины указывают на
дисфункцию пищеварительного
тракта.
▶ Если складки «прорисовываются»
очень рельефно, это желудочнокишечные нарушения.
▶ Если глубже бороздка справа —
обратите внимание на работу печени и желчного пузыря.
▶ Вертикальные
неглубокие
морщины над верхней губой (как
правило, бывают только у женщин)
— свидетельство гинекологических заболеваний.
▶ Вертикальные морщины от уголков рта вниз — гастрит с пониженной секреторной функцией и
склонность к заболеваниям поджелудочной железы.
▶ Скуло-подбородочные морщины
свидетельствуют о гипофункциях
желудка и поджелудочной железы.
▶ Поперечная морщина на подбородке может быть знаком
застойных явлений на уровне печени или малого таза.
Все появившиеся морщины сообщают нам важную информацию
о здоровье организма. Увидев морщину, указывающую на тот или иной
орган, обследуйтесь. А после лечения проще будет избавиться от
«предвестницы» болезни.
Дополнительная защита от морщин — специальный массаж для
мышц лица. Кроме того, пользуйтесь
косметическим льдом для омоложения кожи. Также следите за своей
мимикой и, желательно, — настроением. Берегите свой организм, тогда
неприятных «отображений» не возникнет.
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Как говорят мудрые люди: «ничто из ничего не берется…»
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ИЧНА ІДЕЯ
СОЦІАЛІСТ

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

ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА

КАЗАХСТАНА

По материалам http://paranormal-news.

Долина Наска, город Мачу-Пикчу, пирамиды Гизы и Сфинкс, Стоунхендж
— все эти места ежегодно привлекают миллионы туристов, желающих
прикоснуться к тайне. Ведь до сих пор идут споры о строителях этих
комплексов, и внеземная версия имеет не только много поклонников, но и
вполне логичные доводы в свою пользу.
Но и на территории Казахстана есть не менее удивительные места, загадки
которых еще не разгаданы.

ПЛАТО УСТЮРТ

Расположено между северной частью
Каспия и Аральским морем. Есть смелое
мнение, что этот каменный комплекс,
сооруженный неизвестными строителями древности, является ничем иным
как космодромом. Так это или нет — наука доказать не может, но и сейчас на
плато часто наблюдаются необъяснимые явления, такие как яркие свечения
в небе, появляющиеся в дневное и в ночное время миражи.

воды которого ушли на северо-восток,
куда и указывают стрелы. Возможно,
они показывали направление уходящей
воды. Но для кого эти гигантские указатели, которые невозможно разглядеть с
поверхности земли? Кроме того, недалеко от стрел ученые обнаружили выложенные из камня фигуры животных,
похожих на гигантских черепах, которые тоже были направлены на северовосток, а также множество небольших
пирамид из неотесанного камня, напоминающих египетские пирамиды.
Дальше по указанному направлению
найдена абсолютно прямая дорога из такого же камня, выложенная на бескрайних просторах пустыни.

КЫЗЫЛКУМ

Вообще, у ученых к плато масса вопросов. Исследователи уверены, что
это дно древнего океана Тетис, который
плескался здесь более 50 млн лет назад.
Территория в 200 тыс. кв. км «населена»
каменными исполинами, изломами и
впадинами. В одной из пещер обнаружены наскальные рисунки с руническими
изображениями.
Но главной загадкой плато считаются
так называемые «стрелы Устюрта». Это
уникальные древние сооружения, которые ранее археологи нигде не встречали. Они представляют собой выкладки
из колотого камня высотой до 80 см. В
длину каждая стрела достигает 800–900
м, а в ширину — 400–600 м. Все они направлены на северо-восток. «Стрелы»
были обнаружены только в 1986 году
при проведении аэрофотосъемки (пеший человек или всадник по понятным
причинам увидеть их не может). Система «стрел» располагается на более чем
100 км, а это превосходит (в масштабах)
археологический феномен перуанской
пустыни Наска.
Археологи установили, что стрелы
были воздвигнуты гораздо ранее возникновения первых поселений человека в этой местности, причем поселения
располагались южнее загадочного комплекса. В ходе археологических раскопок были обнаружены скелеты рыб, а
значит когда-то здесь находилось море,

Находится в междуречье Сырдарьи
и Амударьи. Кызылкум — величайшая
пустыня Евразии, которую разделили
между собою три государства: Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Общая площадь всего Кызылкума — 300
тыс. кв. км. Недра пустыни богаты полезными ископаемыми, в ее песках обитают редкие и исчезающие животные и
произрастают уникальные растения. А
заодно имеется целый ряд малоисследованных аномальных участков.

К примеру, в Центральном Кызылкуме, в горах, были найдены древние
наскальные рисунки, изображающие
людей в скафандрах и что-то наподобие
космического корабля. Более того, регулярно поступают свидетельства очевидцев о неопознанных объектах, форсирующих воздушное пространство пустыни.
В сентябре 1990 года два геолога, занимаясь разбивкой буровых профилей,
наткнулись на странные пятна. Результаты анализа показали присутствие
вещества неземного происхождения. В
2000 году камера, работающая в автоматическом режиме, засняла неопознанный летающий объект, двигающийся в
сторону холмов. Подлинность снимка
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АКЫРТАС

Этот удивительный памятник древности находится в 45 км от города Тараз,
дворцовый комплекс VIII–IX веков — не
раз будоражил умы самых разных исследователей и уфологов. Памятник представляет из себя руины некоего строения,
возведенного из огромных темно-красных каменных блоков. Его изучение ведется уже почти полторы сотни лет. И все
это время выдвигались самые противоречивые гипотезы о назначении объекта
и его создателях. Кто, по различным версиям, только его не строил — и персы, и
греки, и арабы, и римляне.
В истории древней архитектуры
Акыртасу действительно нет аналогов.

Однако главное не это. Больше всего
шокируют масштабы постройки. Целый дворцовый комплекс возведен из
искусно обработанных камней, каждый
из которых весит до 10 т. Высота фундамента основной постройки составляет
4 м. При этом в окрестностях нет никаких каменоломен. Возникает вопрос,
каким образом древние доставляли
сюда огромные камни?
Среди жителей края до сих пор распространены легенды о том, что над городищем время от времени появляются
летающие тарелки. Чтобы проверить неземной след в истории городища Акыртас, за исследования брались даже уфологи. Однако версию об инопланетном
вмешательстве в строительство сооружения почему-то ни опровергнуть, ни
подтвердить не удалось. Но и это еще не
все. Поблизости Акыртаса нет водных
источников. Это место было непригодным для жизни. Однако под землей ученые обнаружили остатки глиняного водопровода длиной 5,5 км. А внутри стен
были места для больших колонн.
Впрочем, ответ на этот вопрос болееменее понятен. Самое главное это то,
какое воздействие комплекс оказывает
на людей. Даже сейчас посещение этих
древних руин пробуждает спящие резервы человеческого организма. Причем
физические ощущения здесь сугубо индивидуальны. У одних обостряются зрение и слух, другие впадают в состояние
транса, третьи испытывают сильный физический подъем. Часто приезжающие
сюда люди ощущают тошноту и головокружение, им кажется, что под ногами у
них дрожит земля. От соприкосновения
с камнями Акыртаса многие начинают
чувствовать жар в руках и ногах. А некоторые камни городища, наоборот, снимают всю усталость и тревогу.
Ученые предполагают, что городище
построено на месте тектонического разлома с огромными многоярусными пу-
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стотами в земной коре. По их мнению,
так на людей влияют сложные процессы, происходящие в недрах.

СВЯЩЕННАЯ ДОЛИНА
АК-БАУР
Урочище Ак-Баур считающееся одним из самых таинственных мест Западного Алтая. На его территории обнаружены фундаменты древних строений
эпохи неолита (5–3 тыс. лет до н. э.),
погребения, площадка с нанесенной
разметкой солнечных часов, «астрономическая лаборатория» с сохранившимися гранитными плитами, несущими
на себе информацию астросетки с правильным изображением созвездия Белой (Большой) Медведицы.
Одна из загадок Ак-Баур — грот в гранитном массиве с отверстием в небо. Природное отверстие «крыши» грота в виде
сердца имеет следы обработки, возможно,
оно было подправлено человеком, который сделал выступ-мушку для фиксации
движения основных созвездий ночного
неба. На потолке и стенах грота изображены рисунки, которые и озадачивают
исследователей до сих пор. Дело в том, что
подобных им больше не найдено.
До наших дней сохранилось около 80
рисунков: несколько изображений человека, горного козла, жилищ и повозок,
остальные — разнообразные символы
и знаки. Казалось бы, самое очевидное
предположить, что наши предки рисовали звезды, которые они наблюдали через
отверстие в потолке грота. Вот только
изображения не ложатся на карту звездного неба нашего полушария. Объяснение этому нашел один иностранный исследователь. По его версии древние люди
изображали не северное, а южное полушарие. То есть, судя по выводам ученого,
рисунки в гроте свидетельствуют о том,
что когда-то очень давно ось Земли была
кардинально смещена.
Центральная часть Ак-Баура имеет
форму амфитеатра диаметром около 25
м. Вокруг него гранитные образования
высотой до 4 м. С одной стороны амфитеатр перегорожен стеной, явно созданной человеком. Своим расположением
строение указывает с востока на запад.
Посреди этой стены стоит гранитный
столб около метра высотой. Если установить на нем компас, то строго на севере стрелка укажет на холм, расположенный в ста метрах. На вершине холма
есть еще один столб из белого кварца,
который, в свою очередь, показывает на
следующую вершину. Ученые утверждают, что если мысленно провести эту
линию дальше, то она в день весеннего
равноденствия будет нацелена прямо на
Полярную звезду, исконно служившую
древним народам ориентиром.
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