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«БОЛЬШАЯ СДЕЛКА»
ЗА СЧЕТ УКРАИНЫ

После встречи президентов
Д.Трампа и В.Путина, видно,
как прогнозы начинают
сбываться. "Большая сделка"
началась - за счет Украины...
Договорятся ли Д.Трамп
и В.Путин? Почти
наверняка договорятся.
За счет Украины. Украина
сделала все для усиления
переговорных позиций США.
Россия проиграет, потому что
ей придется заплатить много.
А Украина проиграет все,
потому что ей не заплатят
вообще. А сама Украина
уже заплатила за чужие
интересы разрушением
своей экономики,
территориальными потерями
и человеческими жизнями.

ПЕРЕДПЛАТА

Читать на СТР.3
Наш щотижневик “За правду і справедливість”
виходить на 8 сторінках

ВИДАВНИЧА ВАРТІСТЬ ГАЗЕТИ
НЕ ЗМІНИЛАСЬ – 2,00 ГРН. ЗА 1 НОМЕР!
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вартість
передплати:

11,77 грн.
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+послуги
пошти
місяць
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35,31 грн. місяці

+послуги пошти

ЧОМУ МИ БІДНІ?
УКРАЇНА ВИЗНАНА ОДНІЄЮ З НАЙБІДНІШИХ КРАЇН СВІТУ
Олександр Полуянов

За останні роки Україна впевнено увійшла до числа "лідерів",
а то й "рекордсменів" усіх світових антирейтингів. Ми
лідируємо в корупції та тіньовій економіці, по захворюваності
та темпах вимирання населення. "Видатні досягнення"
маємо й у сфері зростання бідності. Олігархічна влада
України буквально добиває народ своїми "реформами", суть
яких полягає у банальному "затягуванні поясів" і скороченні
бюджетних витрат.
ТАМ НЕМОЖЛИВО ЖИТИ

Характерно, що українські
чиновники щосили роблять вигляд, що все йде добре: мовляв,
країна динамічно розвивається,
а "маленькі українці" багатіють
буквально на очах. Днями чергову порцію єлею на голови громадян вилив і Держкомстат: за
даними цієї організації, в травні
2018 року середня зарплата штат-

ного працівника склала 8725 грн,
що на 127,6% вище за аналогічний
період минулого року.
Але ось парадокс: незважаючи
на таке переконливе зростання, соціологічні опитування не
фіксують підвищення добробута громадян. Про це ж говорять
і економічні експерти. Тому є
декілька причин, і одна з основних - це жахлива нерівність

доходів. Наприклад, якщо голова Нафтогазу Андрій Коболєв за
2017 рік отримав більше 47 млн
гривень одних тільки бонусів (і
це - не рахуючи мільйонних зарплат) - то скільки тисяч українців
з жалюгідною мінімалкою він
може підтягнути до показника в
8725 гривень?
І людей, одержуючих по 50, 100
і більше тисяч гривень на місяць,
у нас немало - тоді як більшість не
може вирватися з лап бідності.
В Україні вже давно гірко жартують, що середня зарплата - все
одно, що середня температура по
лікарні. Це як у відомій притчі:
якщо хтось уплітає ложками червону ікру, а інший гризе хліб, то
за статистикою вони обоє їдять
бутерброди з ікрою.
Цікаво, що при підрахунку
середніх зарплат в європейських

країнах
нерівність
доходів
враховується (для цього створена спеціальна методика), але
для вітчизняного Держстату
в даному випадку Європа - не
указ. Між тим, українські експерти все-таки застосували для
підрахунку наших середніх зарплат європейську методику - і отримали близько 5,1-5,5 тис. гривень в місяць (а зовсім не 8725).
Причому - "брудними". Втім, в
глибинці і така зарплата для багатьох є межею мріянь.
Можна наводити різні цифри, але головне в тому, що рівень
бідності по Україні не падає,
а росте. Тобто, в результаті
"європейських
реформ"
у
виконанні нашої влади, більшість
українців стають тільки бідніше про що свідчать і провідні світові
експерти.

Так, 17 липня директор
Всесвітнього банку з питань
України, Білорусі і Молдови
Сату Кахконен заявила: рівень
бідності в Україні зараз вище,
ніж п'ять років тому.
"Економічна криза, що почалася на Україні в 2014 році, привела
до того, що рівень бідності зараз
вище, ніж п'ять років тому. Якщо
в 2014 році за межею бідності
жили 15% населення України, то
сьогодні - 25%", - відмітила Кахконен.
Відповідно
до
останнього
дослідження
Bloomberg's
Misery Index (індекс убогості,
що розраховується агентством
Bloomberg),
Україна
знову
увійшла до десятки найбідніших
країн світу (7-е місце).

Продовження на СТОР.4
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Коли між сусідами спільний кордон довжиною 2300 км,
а вони ворогують..., перспективи нема для обох сусідів

ДЕРЖАВА

СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ
ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА

НАМ не ПОТРІБНО ваше НАТО
ПОРОШЕНКО В ПАНІЦІ. УКРАЇНЦЯМ
БІЛЬШЕ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ НАТО

Олександр Михайлов

Практично відразу після приходу до влади Петро
Порошенко заявив про намір провести референдум по
вступу до НАТО, а потім неодноразово повторював, що
"більше 60% населення підтримують" цей курс. Судячи з
офіційних повідомлень, такий показник дійсно мав місце
в певний момент після Майдану, проте останнім часом
ситуація почала кардинально змінюватися.

Так, на засіданні РНБО у вересні 2017-го президент України заявив :
"Два роки тому курс на євроатлантичну інтеграцію підтримували 16%
українців. Рік тому ця цифра нестримно наближалася до 50%. Зараз
кількість українців, які підтримують євроатлантичну інтеграцію, вже перевищує 60%".
Проте вже в 2018-му він приголомшив українців тим, що в терміновому порядку готує зміни до Конституції з метою закріпити "євроатлантичний вибір". Без жодного референдуму. Скринька відкривається просто: в останні місяці ідея вступу до НАТО і навіть в Євросоюз нестримно
втрачає популярність. Це видно по більшості опитувань громадської
думки.
Порошенко навіть не приховує причину такого поспіху, заявляючи:
"Існує очевидна загроза ревізії європейської та євроатлантичної стратегії під впливом різних зовнішніх і внутрішніх обставин".
Тобто хазяїн "Рошена" просто боїться, що в певний момент ідея вступу України не лише в НАТО, але і в Євросоюз стане непопулярною серед
населення та політиків. І його побоювання підтверджуються опитуваннями громадської думки.
Наприклад, нещодавно Центр "Соціальний моніторинг", Український
інститут соціальних досліджень ім. А.Яременка, Інститут аналізу і прогнозування, за підтримки Київського прес-клубу провели опитування,
щоб з'ясувати відношення українців до євроінтеграції.
Якби референдум про членство країни в НАТО відбувся найближчим
часом, то 39,8% респондентів підтримали б цю ідею, 40,7% висловилися б проти, 10,7% -не визначилися, а 8,8% - проігнорували б голосування.
Можливість жити в державі-членові Європейського союзу притягає
українців більше: 50,5% опитаних проголосували б за вступ в ЄС, 33,7%
- проти, 8,2% - не змогли відповісти, 7,6% - не брали участь би в референдумі з цього питання.
Тобто вже зараз супротивників вступу до НАТО більше, ніж прибічників, - і це без Криму і Донбасу. І, якщо виходити з існуючих тенденцій,
цей розрив тільки збільшуватиметься на користь перших.
Звертає на себе увагу і те, що за останній час в очах українців сильно втратив привабливість і Євросоюз. Пояснюється це просто: жадана асоціація з ЄС принесла українській економіці значно більше втрат,
ніж переваг. Втративши ринок Росії та істотно зменшивши свій експорт
в країни СНД, Україна не отримала ніяких компенсацій або переваг. Її
економіка впевнено рухається у бік деіндустріалізації і деградації - і все
більше наших громадян це відчувають на власній "шкурі" і гаманцях.
Адже це відбувається в умовах, коли українців у всіх ефірах переконують у безальтернативності вступу в ЄС і НАТО. Ось тільки ця пропаганда вже не діє на значну частину населення.
У Верховній Раді співвідношення сил доки інше - там під євроатлантичну ідею ще набереться конституційна більшість. Але після виборів
все може змінитися, на що шоколадний олігарх недвозначно вказав в
процитованій промові.
Правда, абсолютно не ясно, чого Порошенко доб'ється реалізацією
своєї конституційної ініціативи. Прописувати курс на вступ в ЄС і НАТО
в основну частину Конституції - затія безперспективна.
По-перше, не можна в якості базової ідеї декларувати процес, який,
за задумом, має бути тимчасовим.
По-друге, для зміни першого розділу Конституції також потрібний
референдум, а цього Порошенко вже не хоче. Значить, йдеться лише
про перехідні положення основного закону. Але їх можна потім знову
змінити. Україні не звикати міняти зовнішньополітичний курс залежно
від нової влади і громадських настроїв. При збереженні нинішніх тенденцій не можна виключати, що українці знову побажають стати нейтральними. І це дуже не подобається Петру Порошенку і його західним
спонсорам.

БЕЗУМСТВО ВІЙНИ ТРЕБА

ЗУПИНИТИ

сторінки писалися і кров’ю українських солдатів, офіцерів, генералів і маршалів? Чому і сьогодні продовжується ганебна практика дискредитації тих, хто по праву має найбільше заслуг
перед українським народом, чому владою підтримується приниження його захисників?
Все це доведеться виправляти, відновивши,
точніше: встановивши повний контроль над
східним кордоном, припинивши безглузду (з
історичної точки зору) бойню на Донбасі, призвідці якої – правителі найперше РФ.
Чи здатна Україна виграти у РФ військову
кампанію? Риторичне запитання. Герої, на
Війна на Донбасі, анексія Криму – події, що жаль, умирають, їх уже багато тисяч. Мінські
підтверджують наявність грубих помилок у угоди при тому – погане маскування безвиході,
внутрішній і зовнішній політиці, щоб не сказа- яку бачимо ми, Кремль, весь світ.
Взагалі, треба знайти оптимальну форму взати про бездарність політики взагалі, про слабкість держави.
ємин. Коли між сусідами спільний кордон доЗ початком війни (дивної, але все-таки війни) вжиною 2300 км, а вони ворогують…, перспеквиявилося, що в нас нічим і нікому захищатись. тиви нема для обох сусідів. Це очевидно, як і те,
Це не раз повторював прещо лідери, керівництво,
політика… – річ суєтна,
зидент, інші високопосаВІЙНА НА ДОНБАСІ, АНЕКСІЯ
тимчасова. А народи – відовці. Він не сказав, куди
КРИМУ – ПОДІЇ, ЩО
поділася
наймогутніша
чні, вони мають природПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАЯВНІСТЬ
частина колишньої армії
не право на суверенність
ГРУБИХ ПОМИЛОК У ВНУТРІШНІЙ
СРСР, що дісталася Украсвоїх держав. Виховувати
ненависть до сусідів (з
їні після 1991 року. В тому
І ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ, ЩОБ
якого боку це не було б)
загадки немає. Все розНЕ СКАЗАТИ ПРО БЕЗДАРНІСТЬ
можуть лише дуже недакрадено. За які заслуги
ПОЛІТИКИ ВЗАГАЛІ, ПРО
присвоювалися генеральлекоглядні політики.
СЛАБКІСТЬ ДЕРЖАВИ
Перспектива єдина: поські звання і нагороди,
коли війська по суті своїй
заблоковий нейтральний
були потішними, хіба що для парадів? Чому з статус України, санкціонований ООН. Балачоборонних підприємств нічого не закупову- ки владців про членство в НАТО слід припивалось для збройних сил, а самі підприємства нити хоч би тому, що це черговий міф, за стазнищувались? Чому руйнувалась система підго- тутом альянсу Україні там не місце навіть у
товки офіцерів, а кращі в Європі військові ВУЗи віддаленій перспективі. Друге, – скликання
за наполяганням президентів і міністрів оборо- Європейської наради з питань безпеки і співни закривались (Одеський інститут сухопутних робітництва («Хельсінки-2»), щоб нарешті довійськ, Полтавський і Сумський інститути для мовитися, як жити країнам у зміненому світі з
підготовки офіцерів-артилеристів і танкістів і новими викликами: політичними, економічбагато інших)? Чому свідомо підривався пре- ними, енергетичними, військовими, міграційстиж військового, найперше офіцера, який не ними, терористичними, релігійними, етнічнивідчував ні перспективи по службі, ні турботи ми, з потоками контрабанди, наркотиків і т.п.
від держави про побут його і його сім'ї? Чому Нами давно розроблена відповідна концепція,
свідомо спотворювалась історія, в якій правдиві треба ініціювати її запровадження.

Чи є військові дії на Сході України ширмою
для того, щоб продовжити життя даної
влади або щось інше? Можна вважати і
так. Але проблема складніша. Її треба не
коментувати, а вирішувати, безумство
війни треба зупинити.
Вважаємо, що ця війна – тяжкий,
масштабний, але, з огляду на перспективу
розвитку держави, все-таки епізод. Ми ж
торкаємося засадничих речей, на основі
яких країна розвивається тривалий період.

В ТЕМУ

Олександр МОРОЗ:
“Треба мати на увазі, що коли ми чуємо заклики про вступ до НАТО, 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.”
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Украина уже заплатила за чужие интересы разрушением своей экономики,
территориальными потерями и человеческими жизнями
На прошлой неделе
известный экономист,
министр экономики
Украины в 1997—1998 гг.
Виктор Суслов, поделился
публикацией в Facebook
по итогам встречи Трамп Путин:
“Договорятся ли Д.Трамп
и В.Путин? Почти
наверняка договорятся.
За счет Украины. Украина
сделала все для усиления
переговорных позиций США.
Миром правят интересы.
О ценностях, о
международном праве и
т.п. говорят обычно до тех
пор, пока нужно давить на
своего противника. Пока не
появляется возможность
закрепить новое
соотношение сил в "большой
сделке" и в международном
праве.
Россия проиграет,
потому что ей придется
заплатить много. А
Украина проиграет все,
потому что ей не заплатят
вообще. А сама Украина
уже заплатила за чужие
интересы разрушением
своей экономики,
территориальными
потерями и человеческими
жизнями.
“Украина в ожидании
“большой сделки” этому интервью (https://
www.2000.ua/v-nomere/
forum/ukraina/ukraina-vozhidaniibolshoj-sdelki.htm)
ровно год. И вот сегодня,
после встречи президентов
Д.Трампа и В.Путина,
видно, как прогнозы
начинают сбываться.
"Большая сделка" началась.
Повторюсь - за счет
Украины...”
ХУДШЕЕ, КОНЕЧНО,
ВПЕРЕДИ!

— Россия постоянно предрекает
украинской экономике
коллапс, а наши власти
заявляют об экономическом
росте, стабилизации
гривны т. п. А что говорит
экономическая наука?

— Россияне традиционно
допускают ошибки в своих
оценках и прогнозах. Коллапса
украинской экономики не будет — независимо от состояния
этой самой украинской экономики. Потому что этого не допустит Запад. А Западу Украина нужна как таран в борьбе
с Россией. Поэтому Украине
и летальное оружие дадут бесплатно, потому что советское

РЕАЛІЇ

"БОЛЬШАЯ СДЕЛКА"
ЗА СЧЕТ УКРАИНЫ

уже заканчивается. И армию
натренируют. И с военно-патриотическим
воспитанием
молодежи помогут. И как переписать историю, скажут.
И пока Россия ждет распада
украинской экономики, время
работает против России. Тем
временем в военно-политическом отношении Украина будет
укрепляться. И переговорные
позиции Запада будут все усиливаться. И так будет долго, до
«большой сделки».
А что касается экономического роста, то наука говорит,
что подъем начинается тогда,
когда превышен докризисный
уровень производства. Для
Украины докризисный уровень производства — это 2013
г., до майдана. Сегодня валовый продукт Украины на 15%
меньше, чем в 2013 г. Вот когда
мы превысим уровень 2013 г.,
сможем говорить, что начался
какой-то рост и подъем. Но при
наших темпах восстановления
экономики для этого понадобится от 5 до 10 лет.
Последние данные по промышленности опять показывают падение. Едва наметился рост, как сама украинская
власть отсекла промышленные
предприятия Донбасса, принадлежавшие Украине, блокадой. Мы потеряли 33 млрд. грн.

налоговых поступлений в год
в бюджет Украины, лишились
валютных поступлений от экспорта металла и поставок дешевого антрацита для украинской
энергетики, потеряли предприятия, которые были взяты
«под внешнее управление» сепаратистами...
Теперь мы гордимся тем, что
договорились о поставках антрацита из США. Еще бы! Нас
даже сам Трамп похвалил! А
еще мы планируем возить сжиженный газ из США и т. д. Позвольте спросить: блокада была
введена в интересах владельцев
американских шахт? И пусть
меня кто-то убедит, что все это
делалось якобы в интересах
Украины.

ЛУЗЕРЫ И БЕНЕФИЦИАРЫ

— По словам Порошенко,
получение безвиза стало
историческим событием,
поскольку ознаменовало
полный развод Украины с
Россией. Что обе страны
приобрели и что потеряли при
этом?

— Я неоднократно доказывал критическую важность для
украинской экономики промышленных и научных связей
с Россией. Теперь я об этом перестал говорить. Эти связи уже
утрачены и восстановлению не

подлежат. Там, где они были
критически важны для России,
она пошла на многомиллиардные расходы, проведя политику замещения. Десятки миллиардов долларов при этом РФ
потратила, а Украина потеряла.
Мы утратили перспективу для
многих уникальных предприятий и технологий.
Самый известный среди них
— «Южмаш». Когда Украина
производила ракету «Зенит»
для запуска спутников, три
четверти комплектующих в ней
были российского производства. Потом мы же ввели ограничения, отказались производить эти ракеты по российским
заявкам.
Запорожский «Мотор Сич» —
крупнейшее предприятие, которое производило двигатели
для всех российских вертолетов, многих видов самолетов и
для крылатых ракет. Когда мы
ввели ограничения, Россия потратила несколько лет и многомиллиардные средства, создав
собственное производство двигателей. При этом за прошлый
год вся авиастроительная промышленность Украины произвела аж один(!) самолет.
А как мы гордились тем, что
прекратили поставку в РФ
двигателей с известного Николаевского очень техноло-
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гичного предприятия «Заря
— Машпроект»! Это были корабельные двигатели, на которых ходил весь военно-морской
флот Советского Союза, а затем России. Недавно российский президент объявил, что
они вынуждены были создать
целую отрасль корабельного
двигателестроения, пригласив
к себе многих специалистов из
Николаева, и теперь в украинских двигателях они больше не
нуждаются.
Так что же выиграла Украина, потеряв рынки высокотехнологичной продукции и не
найдя новые? Утратив многомиллиардные доходы от экспорта, сотни тысяч рабочих
мест и тысячи уникальных,
высокок ва лифицированны х
специалистов? Были ли все эти
решения приняты в интересах
Украины?!
Все названные выше предприятия не могут поставлять
продукцию в ЕС — их технологические процессы не соответствуют
европейским
техническим регламентам и
стандартам, не вписаны в систему производственной кооперации. Чтобы перевести их
на европейские стандарты и
модернизировать, нужны колоссальные инвестиции, которых у Украины нет, а Запад
никогда их не вложит, потому
что аналогичные производства
у него есть, и ему не нужна конкуренция в высокотехнологичных сферах.
Поняла ли наконец-то Россия, что потеряла Украину? Думаю, да. Россия в очередной раз
проиграла геополитическую
войну. Информационную в том
числе. Запад очень грамотно и
умно дирижирует этим процессом. Медленное, постепенное
развитие кризиса в Украине
и интенсивное «промывание
мозгов», особенно молодежи,
неизбежно и эффективно дает
плоды.
При этом многие процессы
имеют необратимый характер.
Деиндустриализация,
разрушение
инфраструктуры,
утрата научного потенциала,
неизбежное снижение уровня
образования, массовый выезд
молодежи за границу — все это
необратимые процессы, ведущие к деградации страны. За
такую Украину Россия уже и
бороться не станет. Да и Запад
будет спокоен — без промышленного и научного потенциала, без «Южмаша», Украина
уже никогда не сможет усилить
Россию. Даже если вдруг она и
решится вернуться в союз с РФ.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

Торгівельна війна - реальність

Cучасне рабство

Підвищення мит на імпортні товари з боку США
серйозно вплине на глобальне економічне
зростання. Про це заявила директоррозпорядник Міжнародного валютного фонду
(МВФ) Крістін Лагард в доповіді, підготовленій
для зустрічі G20 у Буенос-Айресі.

В Україні 286 тисяч осіб живуть у "сучасному
рабстві".

За розрахунками Лагард, згідно з найгіршими сценаріями, торгівельна війна, яку розв'язує адміністрація президента США Дональда Трампа, понизить світовий ВВП на 0,5%.
Глава МВФ розповіла про загрозу зниження глобального
ВВП наступного дня після того, як Трамп пообіцяв нове підвищення тарифів на $500 млрд китайського імпорту в США.
Перед цим США ввели додаткові митні нарахування для китайської продукції на суму 34 млрд доларів.

Як відомо, Міністерство торгівлі США 31 травня оголосило про введення мит на імпорт сталі й алюмінію з Канади,
Мексики і Європейського Союзу. Розмір мит - 25% для сталі і 10% для алюмінію. Вже 1 червня ці ставки почали діяти.
Під заходи потрапила не лише металургійна продукція, але
і сільськогосподарські товари на суму в 2,8 млрд євро в рік.
У Франції заявили, що торгівельна війна США і Європи вже
йде, але ЄС чекатиме перших кроків по вирішенню ситуації
від Вашингтону.
"Всі у "Великій двадцятці" розуміють, що торгівельна війна
- реальність, і тут є ризик для світового зростання. У цій війні
будуть тільки програвші. Вона зруйнує робочі місця і згубно
відіб'ється на економічному зростанні", - заявив глава французького Мінфіну Брюно ле Мер.

Відповідно до світового антирейтингу сучасного рабства Global
Slavery Index, складеного австралійською правозахисною організацією Walk Free Foundation, частка тих, хто живе в умовах сучасного рабства, в Україні становить 286 тисяч осіб (6,4 на 1 тисячу).
Серед країн Європи та Центральної Азії Україна розташувалася
на 7 місці, Туркменістан - на першому (показник 11,2 на 1000 осіб),
Росія – на 11-му (5,5/1000). Наприкінці рейтингу - Фінляндія, Данія,
Швеція та Люксембург з показниками 1,7 - 1,5 відповідно. Рейтинг
містить інформацію про кількість людей у сучасному рабстві у різних країнах, аналіз дій урядів та форми рабства - зокрема, примусова праця, примус до шлюбу, боргова кабала та примусова
сексуальна експлуатація.
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СУСПІЛЬСТВО

ЕКСПЕРИМЕНТ

Чи знають депутати
Конституцію?
За матеріалами http://expres.ua

Спочатку ми думали, що цей експеримент — на
межі фолу. Ну мусять же законотворці знати
Основний Закон країни! Зробили декілька
дзвінків... І зрозуміли, що якби народним
обранцем можна було стати лише після
тестування на знання статей Конституції, то
в нашому парламенті було б у рази менше
депутатів...

Яків Безбах, позафракційний депутат. Ми спитали про
найпростіше. Те, що повинен знати кожен громадянин, навіть
не розгортаючи Конституцію: що є державними символами
України?". Безбах декілька секунд мовчить, а тоді вибухає: "Я
Конституцію "саблюдаю". Я депутат ще з часів СРСР! А якщо
ви будете ставити мені такі питання, я не буду з вами розмовляти!!!" І кидає слухавку, так і не сказавши, що державними
символами України є Прапор, Герб і Державний Гімн.
Тетяни Бахтєєвої, представниці "Опозиційного
блоку". "Яка тема? Чи знаю я Конституцію? Ой! А я за кермом зараз. Не можу розмовляти. За 30 хвилин наберіть і
поговоримо", — каже депутатка. І в наступні три дні жодного разу не відповідає на наші дзвінки.
Олег Барна, член фракції "БПП", переконаний, що народним депутатом в Україні можна стати вже у 18 років. І
звідки такі знання? Адже у статті 76 Конституції України зазначено, що це можливо лише для тих, хто на день виборів
досяг 21-го року...
Непростим для парламентаря виявилося і запитання про
те, хто у нас може ініціювати всеукраїнський референдум.
Відповідь Барни була така: "Верховна Рада... І Президент,
здається, теж". Зазначимо, що відповідно до Конституції,
Президент або Верховна Рада мають право призначити
(!) референдум. Але ініціює опитування народ. "Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян
України", — ідеться у статті 72 Основного Закону. І цього,
до слова, вчать дітей у школі на уроках правознавства.
Ігор Мосійчук , Радикальна партія Олега Ляшка,
спіткнувся на запитанні про державні символи України. "Це
Герб і Прапор, — каже пан Мосійчук. — І синьо-жовтий прапор”. А Державний Гімн? Забув... Чи не знав? Як і про те, у
якому віці громадянам дозволено брати участь у виборах
народних депутатів. "Треба мати більше ніж 18 років, а от
скільки саме — відразу вам не скажу".
Не знає Ігор Мосійчук і того, чи визначено у Конституції
чітку дату чергових виборів Президента. "Дата не вказана, але розписано, як можна її вирахувати, — заявляє наш
співрозмовник. Однак у статті 103 чітко зазначено: "Чергові
вибори Президента України проводяться в останню неділю
березня п’ятого року повноважень Президента України".
На питання, чи Конституцією передбачено для громадян
обов'язковість освіти. "Ні, — відповів Мосійчук. — Конституцією передбачено право на освіту. Людина має право
отримувати її або не отримувати. Це не обов'язкова норма". Тобто, за логікою Мосійчука, діти можуть і не ходити
до школи, якщо цього не хочуть. Правильно? Але ж у статті 53 наголошується: "Повна загальна середня освіта є
обов'язковою"!
Член фракції "Народного фронту" Олександр Кірша
провалює перше ж запитання — про дату ухвалення Конституції України. "Не пригадаю, коли саме, — відповідає
російською, — але скажу, що тоді Президентом був Кучма,
спікером був Мороз". Нагадуємо — 28 червня 1996 року.
Про передбачену в Консититуції дату виборів народних
депутатів він також не знає. "Ну, найближчі парламентські
вибори мають бути восени наступного року", — сказав
Кірш. Це так. Але ж у статті 77 Конституції чітко вказано:
"Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються
в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради".
Антон Яценко з депутатської групи "Відродження",
не знає, що в нас обов'язковою є повна загальна середня
освіта, а державними символами назвав Герб і Прапор, забувши про Гімн...
Позафракційний Владислав Голуб на запитання про
рік ухвалення Основного Закону відповів правильно. Але,
зрозумівши, що будуть і наступні, обурився: "Ви мені іспит
зібралися влаштувати?! Це некоректно. У мене статус народного депутата!"
Депутат Андрій Антонищак із БПП телефонує до нас
сам, після того, як кілька годин не брав слухавку. "У мене є
важливіші справи, ніж говорити про Конституцію", — каже
обранець, почувши запитання. І обриває зв'язок.
Зазначимо для нардепів, що важливіші справи, ніж розмови про Конституцію, можуть бути. Але важливіших знань,
ніж про статті Конституції, для народного депутата нема!

Неможливо побудувати успішну країну, не маючи чіткої,
прагматичної і реалістичної стратегії розвитку

ЧОМУ МИ БІДНІ?

УКРАЇНА ВИЗНАНА ОДНІЄЮ З НАЙБІДНІШИХ КРАЇН СВІТУ
Олександр Полуянов

За останні роки Україна
впевнено увійшла до числа
"лідерів", а то й "рекордсменів"
усіх світових антирейтингів.
Ми лідируємо в корупції
та тіньовій економіці, по
захворюваності та темпах
вимирання населення.
"Видатні досягнення" маємо
й у сфері зростання бідності.
Олігархічна влада України
буквально добиває народ
своїми "реформами", суть
яких полягає у банальному
"затягуванні поясів" і
скороченні бюджетних витрат.
(Початок на стор. 1.)

Своє глобальне дослідження
провела і компанія Nielsen : за її
даними, у 28% українських сімей
не залишається ніяких коштів
після купівлі товарів першої необхідності (найпростішої їжі та
оплати комуналки). За даними
компанії, середньостатистична
українська сім'я щомісячно витрачає на продукти і товари повсякденного попиту 3 тис. 140
грн, або орієнтовно 92 євро. Для
порівняння: у Білорусії середньостатистична сім'я на ці цілі витрачає 192 євро, в Польщі - 178 євро,
в Литві - 231 євро, а в Росії - 269
євро. Навіть якщо врахувати, що
середній рівень цін в цих країнах
дещо вищий, то різниця все одно
виходить колосальна.
За даними опитувань Київського міжнародного інституту
соціології (КМІС), кожній сьомій
українській сім'ї (13,7%) - бракує
грошей навіть на їжу, майже 45%
відповіли, що на їжу їм грошей
вистачає, але купувати одяг вже
важко. І лише 7% відповіли, що їм
вистачає на все, що душі завгодно.
І якщо ми з вами до такого стану
речей вже почали звикати, то ось
свіжий погляд з боку - від відомого у минулому футболіста, гравця "Дніпра" і чемпіона Олімпіади
- 1988 Володимира Лютого. Він
довгий час працював тренером в
Німеччині, потім - після перемоги Майдану, в пориві патріотизму
повернувся в Україну, але дуже
швидко поїхав назад в Німеччину:
"Подивіться, що влада творить з
народом. Я значну частину життя
провів в Німеччині і хотів повернутися в Україну. Це не розвиток,
це знищення. Скрізь корупція і
договорняки. Мені дуже шкода
український народ, і я співчуваю
йому... Йде геноцид народу. Чому
усі мовчать? Вони прийшли до
влади, коли було 40 млн жителів.
Зараз - 26 млн. Люди біжать звідти, як з тонучого корабля. Там неможливо жити. В Україні люди
просто існують. Випробував це
на власній шкурі", - цитує Лютого
видання football.ua.

ЧОМУ БІДНИЙ?
ТОМУ ЩО ДУРНИЙ

Парадокс в тому, що потенційно
Україна могла б стати справжнім
раєм для своїх громадян, а відповідальність за нинішній стан речей несуть ті, хто використав (і використовує) владу виключно для
власного збагачення.

Нещодавно Всесвітній банк
оновив статистику зростання ВВП
за минулий рік. У нашій країні
цей показник склав $112 млрд. В
перерахунку на душу населення,
це один з найнижчих показників
не лише серед країн СНД, але і у
світі (133-е місце).
При цьому, за словами Сату
Кахконен, економічний потенціал України набагато вищий, ніж
таких країн, як Польща, Румунія
або Грузія.
"В Україні найбільший в Європі запас родючої землі. Вигідне і її
географічне положення на перехресті Європи та Азії. Проте державна політика в плані розвитку
економіки відстала на 20 років.
Якщо будуть зміни, буде і стимул
для підвищення стандартів життя", - заявила Кахконен.
Вона відмітила, що Всесвітній
банк з 2014 року вклав в Україну
більше, ніж в якусь іншу країну.
"Вкладені 5,5 млрд доларів,
причому половина коштів - $ 2,5
млрд - в різні інвестиційні проекти, плюс $ 2 млрд - на підтримку
регіональних бюджетів для проведення реформ, ще $500 млн - на
постачання газу. На жаль, не усі
ці гроші використані в повному
об'ємі, і ми чекаємо рішень від
уряду України", - пояснила Кахконен.
Про те, що бідність України
обумовлена недалекоглядністю і
жадобою влади, говорять й інші
експерти.
"Україна є однією з найбільших
країн Європи, і найбіднішою.
Більше того, вона не просто найбідніша, але і країна, зростання
економіки якої найповільніше",
- заявив виконавчий директор
Міжнародного фонду Блейзера
Олег Устенко.

За його словами, причина такого стану в тому, що уряд України навіть не спромігся розробити власну економічну політику.
Темпи економічного зростання
країни упродовж трьох років не
перевищують 3% ВВП - і це після падіння економіки в 2014 році
більш ніж на 17%.
"І справа не лише у військовому конфлікті, який політики не
можуть закінчити вже п'ятий рік.
Україна і в мирний час в сприятливому економічному середовищі
завжди відставала в темпах розвитку економіки від своїх сусідів. Так, з 1996 по 2017 рік країна
збільшила свої економічні показники тільки на 20% (після оглушливого обвалу на початку 90-х прим. ред.) в порівнянні з тією ж
Польщею, яка подвоїла свій ВВП",
- пояснив економіст.
Крім того, він підкреслив, що за
цей період українська економіка
падала 8 разів, тоді як економіка
Румунії впала тільки один раз, а
Польщі взагалі не падала.
"Усе це пов'язано з тим, що в
країні немає своєї власної економічної політики, і вона завжди
слідує у фарватері то одних, то
інших держав", - зробив висновок
експерт.
Нагадаємо також, що тільки за
роки правління нинішньої влади
гривня девальвувала в 3,5 рази,
ціни виросли в 2-3 рази, економіка в цілому скоротилася на 20%.
При цьому, український експорт
товарів в порівнянні з 2013 роком
скоротився майже в 2 рази (у абсолютному вираженні - на 29 мільярдів доларів), у тому числі в ЄС
- на $3, 5 млрд (мінус 22%). Тобто,
попри те, що Україна оголосила
курс на євроінтеграцію, і ринок
Євросоюзу став для України найважливішим і більшим, експорт в
Євросоюз істотно скоротився.
"Неможливо побудувати успішну країну, не маючи чіткої, прагматичної і реалістичної стратегії
розвитку. Українці самі, по своєму холодильнику чудово знають, як за останні роки знизилася їх купівельна спроможність. І
ті жалюгідні добавки до зарплат
і пенсій, які влада іноді кидає з
"панського столу" українцям, аж
ніяк не перекривають зростання
цін - сьогодні багато хто з нас не
може собі дозволити навіть половини того, що могли ще кілька
років тому.
Зараз по суті вже починається передвиборна кампанія - 2019.
Дуже скоро ми почуємо від багатьох політиків, які себе вже давно дискредитували, на яких вже і
проб ставити ніде - що якщо їх ось
саме зараз оберуть, то вони зроблять все як належить. У зв'язку з
цим я хочу нагадати: які б пісні не
співали представники великого
капіталу (а до них відносяться усі
партії, представлені у Верховній
Раді), вони тільки набиватимуть
власні кишені, грабуватимуть
народ і обкрадатимуть країну. У
цьому вже можна було переконатися за 27 років нашої незалежності. Хотілося б, щоб українці це
врахували і зробили правильний
вибір", - відмітив Василь Цушко,
заступник Голови Соціалістичної
партії Олександра Мороза.
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Деньги, которые государство выделяет на помощь
малообеспеченным – это налоги всех украинцев

АКТУАЛЬНО

С ГОСУДАРСТВОМ ШУТКИ ПЛОХИ
ЗА "ХИТРОСТИ" С СУБСИДИЯМИ МОГУТ ПОСАДИТЬ В ТЮРЬМУ НА ТРИ ГОДА
Алексей Градов

В последнее время со всех
уголков страны все чаще
поступают сообщения о том,
какой неожиданной стороной для
некоторых украинцев оборачивается
государственная помощь в виде
жилищно-коммунальных субсидий.
Людей не просто заставляют вернуть
полученные льготы (а во многих
случаях речь идет о десятках тысяч
гривен), но и привлекают к уголовной
ответственности.
СЕМ РАЗ ОТМЕРЬ…

В настоящее время (пока что) чаще
всего обнаруживаются случаи, когда
субсидианты скрывают факт покупки
автомобиля, или других товаров (услуг),
которые стоят более 50 тысяч гривен.
Например, в одном из районов Тернопольской области расследуют уголовное
производство в отношении сельской
жительницы, которая в документах для
получения субсидии не сообщила о приобретении в собственность автомобиля
марки "Пежо 206" – и в результате получила субсидию в сумме более 28 тысяч
гривен. Сейчас ее действия квалифицируются, как мошенничество.
Таких дел уже достаточно много, и самый крупный ущерб, обнаруженный на
сегодняшний день, составляет 45 тысяч
гривен. Можно предположить, что фигуранты этих уголовных производств надеялись, что об их обмане не узнают. Но
автомобили числятся в реестрах, поэтому
рано или поздно путем сверки эта информация должна выплыть на поверхность.
Эксперты считают, что впоследствии счет
таким фактам будет идти на тысячи.
При каких условиях наступает уголовная ответственность для получателей субсидий? Юристы объясняют: субъективная
сторона мошенничества характеризуется
прямым умыслом и корыстным мотивом.
То есть, если получатели действовали
умышленно и с выгодой для себя, то им
грозит уголовная ответственность.
Что грозит лицам, в отношении которых завели уголовное производство?
Согласно Уголовному кодексу, завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана
или злоупотребления доверием (мошенничество) - наказывается штрафом до
пятидесяти необлагаемых минимумов
доходов граждан или исправительными
работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.
Поэтому стоит еще раз напомнить об
особенностях назначения субсидий в
этом году. В частности, право на получение субсидии потеряли такие категории граждан:
▶ арендодатели, которые не задекларировали доходы от сдачи имущества в
аренду;
▶ лица, совершившие единовременную
покупку, или оплатили услуги стоимостью более 50 тыс. гривен;
▶ владельцы автомобилей, со дня выпу-

В УКРАИНЕ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
ТРАТЯТ 130 МЛРД ГРН В ГОД (БЕЗ УЧЕТА
ПЕНСИЙ). ЭТА СУММА СОИЗМЕРИМА С
НЕСКОЛЬКИМИ ТРАНШАМИ МВФ И ВСЕМ
ОБОРОННЫМ БЮДЖЕТОМ СТРАНЫ.

ска которых прошло менее 5
лет (исключение составляют
мопеды или машины, выданные соцорганами);
▶ лица, которые в течение 12
месяцев перед обращением за субсидией получили наследство или иным
законным способом приобрели право
собственности на земельный участок,
квартиру (дом), транспортное средство;
▶ должники по оплате жилищнокоммунальных услуг, расходов на
управление многоквартирным домом, общая сумма двухмесячной задолженности которых превышает 20
необлагаемых минимумов доходов
граждан (340 грн);
▶ собственники жилых помещений с
большой квадратурой: площадь квартиры превышает 120 кв. метров, а дома
- 200 кв. м. (ограничение не распространяется на детские дома семейного
типа, приемные и многодетные семьи);
▶ лица трудоспособного возраста, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в центре занятости как
безработные. (Таким гражданам органы автоматически зачисляют в доход три прожиточных минимума, что
существенно снижает вероятность начисления субсидии).
Указанные ограничения очень больно ударили по многим простым потребителям, которых при всем желании не
назовешь богатыми, или даже просто
финансово благополучными. Ведь, например, иметь в собственности просторный дом - еще не признак состоятельности. Некоторые возвели такие
дома еще в советское время или в начале
девяностых, когда они имели большие
семьи, а газ стоил копейки. Эти люди
даже не задумывались над тем, что могут возникать финансовые трудности с
обогревом большой площади.
Неприятный сюрприз достался и тем,
кто получил наследство - например,
старую сельскую хату с огородом, которая, по сути, не представляет никакой
материальной ценности, кроме памяти
о предках.
Массовой стала и такая проблема:
теперь необходимо декларировать доходы всех членов семьи (мужа, жены и
несовершеннолетних детей), даже тех,

которые зарегистрированы по другим
адресам. В такой ситуации многие люди
принимают решение развестись, но
продолжать получать помощь от государства.
"Разводятся в основном старшие
пары, предпенсионного или пенсионного возраста, имеющие уже взрослых
детей и два или три помещения. Проверить, такие семьи, разведенные только
на бумаге, социальным инспекторам будет очень трудно", - прокомментировал
ситуацию юрист Сергей Богданов.

РЕВИЗОР – В КАЖДЫЙ ДОМ

В Украине на социальную помощь
тратят 130 млрд грн в год (без учета
пенсий). Эта сумма соизмерима с несколькими траншами МВФ и всем оборонным бюджетом страны. Каждый год
миллионы украинцев обращаются в социальные службы с заявлением на субсидии и материальную помощь. Согласно оценкам международных экспертов,
на которые ссылается Министерство
социальной политики, как минимум
10% социальной помощи выплачивают
незаконно. Многие украинцы скрывают свои реальные доходы, получают
зарплаты в конвертах, зарабатывают в
"тени", но все равно идут к государству
за материальной поддержкой.
Миллионы льготников проверяют
всего 1394 инспекторов. В среднем за месяц инспектор исследует материальное
положение 69 семей (три семьи за рабочий день). То есть за год в лучшем случае
могут проверить около 1 млн человек.
Но только за первые три месяца 2018-го
заявление на социальную помощь уже
оформили более 2 млн украинцев, и до
осени их количество увеличится в разы.
Согласно постановлению Кабинета
министров, оклад социального инспектора колеблется от 4100 до 4400 грн. Специалистов не хватает, работы много, а
зарплаты - маленькие. В таких условиях
ждать от "ревизоров" высоких результатов не приходится – сетуют в Министерстве соцполитики.
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В этом году инспекторы проверили
всего 14% заявителей, остальным фактически "поверили на слово". В 2018-м
специалистам удалось разоблачить всего
лишь 14 тыс. семей, которые пытались
получить от государства деньги, но при
этом скрыли свое реальное материальное положение. То есть из 1000 проверенных семей всего у 16 находят нарушения.
Чиновники говорят, что "в идеале" социальные инспекторы должны "отсеивать" примерно каждую десятую семью.
К слову, в мае среди получателей субсидии обнаружили семьи, которые тратят
сотни тысяч гривен на покупку дорогостоящей техники, приобретают авто
и живут в элитных особняках, но при
этом декларируют фактически минимальные доходы и получают субсидии
на оплату коммуналки. Хотя деньги, которые государство выделяет на помощь
малообеспеченным – это налоги всех
украинцев.
В результате семьи, которые обманывают органы соцзащиты, не только недоплачивают государству налоги, но и
фактически воруют чужие, когда получают с них незаконную помощь.
"Анализ и оценка данных мониторинга деятельности социальных инспекторов в 1 квартале 2018 позволяют сделать
вывод, что при выполнении социальными инспекторами значительного объема работ по проведению обследований
семей и проверок, результаты такой их
деятельности недостаточно высокие",
- говорится в опубликованном отчете
Министерства социальной политики.
После того, как программу субсидий ужесточили, работы социальным
инспекторам значительно прибавится.
Так, теперь любая семья, которая не
подходит под новые требования, может
написать заявление в органы соцзащиты и пригласить социального инспектора. Он должен подтвердить, что семья
действительно живет бедно, несмотря
на наличие большой жилой площади,
безработного члена семьи или же относительно новой машины. И при этом
"ревизоры" обязаны выборочно проводить проверку и тех, кто на первый
взгляд вроде бы подходит под требования для получения материальной помощи или субсидии.
В среднем одна проверка длится больше часа. За это время "ревизор" должен
осмотреть жилье, присмотреться к новой технике, расспросить об источниках
доходов и т.д.
К слову, несмотря на низкую зарплату,
требования к социальным инспекторам
довольно высокие: профильное высшее
образование, навыки работы с локальными информационными сетями, коммуникабельность, целеустремленность.
Чтобы улучшить качество их работы,
Всемирный банк выделяет Украине $35
млн на реформу института социального инспектора. Для этого Раде придется
принять достаточно непопулярный среди простых украинцев законопроект "О
социальной инспекции". Он предполагает, что "ревизоры" станут независимыми, им улучшат условия работы, дадут
право стучаться в дома и квартиры всех
субсидиантов, а также создадут систему,
которая позволит выявлять системные
лазейки для незаконного получения социальной помощи.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

Кругленька сума відпускних

Cубсидій значно поменшало

16,3 мільйона гривень відпускних виплатило
управління справами Верховної Ради
України народним депутатам і працівникам
апарату в першій половині липня 2018 року.

У червні 2018 року середній розмір виплачених субсидій
в Україні зменшився на 38,9% в порівнянні з червнем
2017 року.

Така інформація міститься на порталі використання
публічних коштів. Із них 15 мільйонів гривень виплатили готівкою на руки.
У липні депутати провели вісім пленарних засідань.

13 липня відбулося останнє засідання. Верховна Рада
закрила свою восьму сесію. Нова, дев’ята, відкриється вже 4 вересня.
У січні цього року народним депутатам на виконання
повноважень виплатили понад 14 мільйонів гривень,
при чому засідання депутати проводили тільки з 16 по
19 січня. Решту часу депутати мали працювати в комітетах, комісіях і фракціях.

Всього для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг в червні - 2018 отримали 1 млн 609,2 тис. домогосподарств.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
В цілому за перше півріччя призначено субсидій на 667,3 млн грн, а
в 2017 році за той же час призначили субсидій на 2 млрд 740,3 млн грн
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“За правду і справедливість”

Механізм пограбування країни нинішньою владою відпрацьований до досконалості

РЕЗОНАНС

НАША ПОШТА

І(дознов
єлей
початку виборчої кампанії)

УКРАЇНУ ПОРУБАЛИ НА ДРОВА
ГРОШОВІ ДЕРЕВА РОСТУТЬ ТІЛЬКИ В КРАЇНІ ДУРНІВ
Олександр Полуянов

Змія ізнов підковує язик
(Жива ця казка досі поміж нами),
Бо знає хитра, що Телесик звик
До берега спішить на голос мами.
Але змія – на те вона й змія,
Щоби діла її були зміїні –
Хоч витончить язик під солов’я
Чи штучну косу викладе на спині.
Тепер вона не в хижі – на ТV
Телесикам вкраїнським мізки че́ше.
Радіють гої – це вже щось нове!
І забувають, хто їм завжди бреше.
А бре́хням тим вже більш, як двадцять літ.
Коротка пам’ять в тих, котрі забули,
Хто їх повів, немов сліпого пліт,
Чергові дулі даючи́ та гулі.
Як гривня вдвічі впала у ціні
Під лемент звідусіль «Вона працює»,
Косилась «зелень» не на лузі, ні –
В Нацбанку, на трубі, на «Терафлю…».
Є послух двічі бідних дідусів –
За «тисячу» їй вкинуть бюлетеня.
І дехто в чергах там надовго сів,
Аж поки не прийшов на зміну Сеня.
Тепер вона страждає через газ,
Клянеться: «Він дешевим має стати».
Хоч в Харкові ціна злетіла враз
Від неї. Знають люди: за «відкати».
Тож, бідна, доці в Лондоні квартал,
Як по́саг чаду, залюбки придбала.
(В колонії тим зберегла запал
Й на «Шаріте» копійки вистачало).
За те і Крим поцінено давно
І продано (придумають же люди!).
Анексія зоветься. Все одно,
Хай час мине, а правду знати будуть.
З Ляшком взялася землю захищать,
І для села заступницею стала.
Хоча сама, аби кредити брать,
Папери МВФу підписала.
Із армії потугами її
Зникали ті, хто був насправді воїн.
-«Контрактна буде!». Довели ж бої:
За Котляревським – ледь не «купа гною».
Вона і Папі римському своя,
І на Афон пішла б (якби пустили),
З хасидами… таки ж одна сім'я, –
Он Сті н́ у пла́чу разом обліпили.
Підходять вибори. Ловити треба мить,
Й вона, немов газдиня в своїй хаті,
Телесикам рече, як треба жить,
З трибуни, з «Українського формату».
Із закутку в коморі, де Держдеп
Комірником призначений іздавна,
Витягують запилений вертеп –
Знайомі всі! І гасла їх, і плани:
І «Новий курс…» (там зачіска нова),
І Конституція…, і вже ніхто не краде…
І… Господи! Та доки ж нам слова
Важливіші за суть, брехня – за правду?!
То що, ізнов віддати голоси
За слів єлей, зміїні плани ниці?
Чи може в Бога глузду попросить,
Щоб не робить в черговий раз дурниці?
Олександр Костюк,
м.Шепетівка

В Україні розгорівся черговий
грандіозний скандал, який, - як
і безліч аналогічних скандалів
- швидше за все, залишиться
без наслідків. Причиною стала
доповідь британської екологічної
організації Earthsight, судячи з
якої лісові багатства нашої країни
безжалісно розкрадаються у
особливо великих розмірах. Але
найголовніше, що окрім чисто
економічних збитків, Україні
загрожує масштабна екологічна
катастрофа.
ТКНУЛИ НОСОМ

Неурядова структура Earthsight вивчає проблеми незаконного вирубування лісів по всьому світу, і її доповідь про Україну змусила жахнутися
багатьох українських політиків, громадськість та ЗМІ. Правда, не зовсім
зрозуміло, що заважало цим політикам самим провести подібне розслідування: адже браконьєрські вирубування лісів (особливо в Карпатах)
- вже давно ні для кого не секрет.
Виявляється, об'єми постачання
незаконної деревини в країни ЄС з
однієї тільки України останнім часом
стали більше, ніж з усіх країн Африки, Латинської Америки та Південно-східної Азії разом узятих! Тільки
за минулий рік об'єм незаконного
бізнесу перевищив 1 мільярд доларів.
Попутно зазначимо, що ця сума співставна з жаданим траншем МВФ, заради якого українська влада готова
підвищити ціни на газ, і остаточно
загнати в злидні практично все населення країни.
Відмітимо і те, що у нас начебто
(на папері) діє мораторій на експорт з
України лісу-кругляку (який ЄС вимагає відмінити). І в той же час, тільки
за останні чотири роки - тобто відразу
після приходу до влади нинішнього
режиму - експорт карпатського лісу
збільшився на 75%. Цілі гірські масиви за час правління "європейських
реформаторів" втратили свій лісовий
покрив. На думку спадає питання:
чому західно-украиїнські "патріоти"
так хворобливо реагують на мови національних меншин, і в той же час
спокійно дивляться, як знищують їх
рідні Карпати - ареал їх власного проживання? Більше того, самі ж і знищують.
Але повернемося до теми.
"Наші дані говорять про те, що сотні
державних компаній беруть участь в
систематичному, свідомому порушенні великого кола правил при заготівлю лісу", - говориться в дослідженні
Earthsight.
За даними експертів цієї організації,
майже 60% вирубки порушують встановлені українським законодавством
обмеження - найчастіше, під надуманим приводом санітарних рубок.
Дослідження 18 лісозаготівельних ділянок в чотирьох найбільших лісозаготівельних регіонах України, виконане
назамовленням Earthsight, показало,
що від 67% до 78% рубок є невиправданими і, отже, незаконними.
Якщо цей результат екстраполювати на національний рівень, то виходить, що незаконне санітарне вирубування складає на даний момент
38-44% від загального виробництва і
експорту лісу.
За даними Earthsight, навіть якщо
лісогосподарські підприємства прода-

Об'єми постачання незаконної деревини в країни ЄС з однієї тільки
України останнім часом стали більше, ніж з усіх країн Африки,
Латинської Америки та Південно-східної Азії разом узятих!
ють деревину не безпосередньо, а відповідно до закону на аукціонах, то це
часто відбувається непрозоро, і велика частина продукції в результаті потрапляє на "тіньові" лісопилки, яких,
за оцінками дослідників, в Україні
вже більше 12 тисяч. Там з "санітарного" лісу і роблять пиломатеріали на
експорт. Відзначається, що на країни
Євросоюзу доводиться 70% українського експорту деревини.
При цьому в Євросоюзі з 2013 р. діє
Регламент ЄС, який встановлює критерії експорту деревини на ринок країн ЄС, - EUTR. Він прямо забороняє
імпорт дерев, незаконно отриманих в
країні походження, а ще вимагає від
імпортерів проводити юридичні перевірки - для мінімізації ризику попадання незаконної деревини на внутрішній ринок Союзу.
Проте дослідження Earthsight показує, що цей закон не працює і деревина незаконного походження масово
і систематично потрапляє на ринки
ЄС. Причому серед покупців цієї деревини - три найбільші виробники
дерев'яних панелей у світі, найбільша
у світі паперова компанія, і другий за
величиною виробник пиломатеріалів
в Європі (компанії Egger, Kronospan,
Swiss - Krono, корпорації International
Paper, Ikea та ін.)

ВІД ВАС МИ ТАКОГО
НЕ ЧЕКАЛИ!

Від опублікованих відомостей завив
навіть депутат Борислав Береза - один
з тих, чиїми стараннями і прийшов до
влади нинішній режим.
"Розумієте??? На 1 мільярд!!! За 4
роки!!! Без адмінресурсу і кришування на усіх рівнях досягти такого об'єму
вивезення з України неможливо,
- звернувся він до народу через соціальні мережі. - Таке вирубування лісів
- це не лише ознака системної корупції, але і наплювацьке відношення до
екосистеми України і до майбутнього
держави. Ті, хто цим займаються, на
усіх рівнях, не планують жити в Україні. Їх діти теж не житимуть в країні із
зруйнованою екологією".
Чесно кажучи, депутатська істерика
мало торкнула мого черствого серця.
Швидше за все, Береза просто прикидається дурнем, тому що про хижацькі вирубування і масове вивезення
лісу не писав тільки самий ледачий
журналіст. І взагалі, таких скандалів
в Україні - аж занадто. Тільки встигай
розгрібати ці "авгієві конюшні" - було
б бажання. А логіка таких, як Береза,
ясна: черговий скандал вщухне, а гуч-

ний крик на наступних виборах зарахується. Хоча для справи корисніше
було б не закочувати істерику у фейсбуці, а написати грамотний депутатський запит і простежити його чітке
проходження по інстанціях.
Усі ми вже давно знаємо: механізм
пограбування країни нинішньою владою відпрацьований до досконалості. Ні для кого не секрет, що влада (у
тому числі і "патріотичні" депутати)
вдень і вночі, без вихідних “пиляють
бюджет” і деревину, наживаються на
незаконному бурштині, контрабандному вугіллі, цигарках і т. д.
Але ось поведінка Європи в цьому
випадку у багатьох може викликати шок і подив. Адже якщо називати
речі своїми іменами, то виходить, що
дешевий контрабандний товар допомагає "цивілізованим європейцям"
конкурувати на світових ринках за
рахунок розграбування природних
ресурсів своєї нової колонії - України.
"Ця ситуація з вивезенням лісу-кругляку говорить про процвітання корупції не лише в Україні, але і в країнах ЄС. Процес оформлення ввезення
сировини двосторонній, і митники
з боку ЄС не можуть не розуміти, що
порушуються закони з обох боків", несподівано прозрів в ефірі каналу
NewsOne депутат від фракції "Батьківщина" Іван Крулько. І додав, що вивезення лісу- кругляку вигідне європейським виробникам, тому влада ЄС
покриває зловживання і корупцію при
незаконному імпорті лісу з України.
Таким чином, нібито "цивілізований
Євросоюз" спокійнісінько скуповує
контрабандну деревину, здобуту шляхом знищення європейських же лісів,
і ніякі доповіді екологів його не зупинять. Нічого нового : як говорив Маркс,
немає такого злочину, на який не піде
капітал заради трьохсот відсотків прибутку. І у будь-якому разі, астрономічний прибуток вже отриманий.
У цьому контексті необхідно сказати і про можливу передачу української
землі в приватну власність - на чому
наполягають усі наші "західні партнери" і нинішній режим Порошенка.
Вже зараз ЗМІ повідомляють про численні випадки зрізу родючого грунту і його незаконного переміщення,
у тому числі, і за кордон (нагадаємо,
що це практикували ще гітлерівці під
час окупації). Страшно навіть уявити,
які можуть бути маштаби вивезення
чорнозему з України, коли він стане
приватною власністю іноземців (через
підставні фірми) і наших “домашніх”
хапуг.
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Собрать богатый урожай клубники совсем не просто

ДОМАШНІЙ КЛУБ
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ГОТОВИМ САМИ

ДАЧНИКИ

• В дальнейшем производят регулярную прополку кустиков и удаляют
усы. Если после высадки рассады
стоит сухая погода, нужно поливать
культуру так, чтобы земля на участке была влажной.

“ВКУСНАЯ” ГРЯДКА
КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ КЛУБНИКУ
В АВГУСТЕ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПРЕВОСХОДНЫЙ
УРОЖАЙ НА БУДУЩИЙ ГОД?

СХЕМЫ ПОСАДКИ:

По материалам
https://nashadacha.info/

Выращенная на приусадебном
участке клубника приносит много
приятных эмоций садоводу. Но
собрать богатый урожай этой
ягоды совсем не просто. Только
зная секреты ее посадки и
ухода, можно вырастить вкусную
клубнику.
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ
И КУПИТЬ КЛУБНИКУ НА
ПОСАДКУ:

Специалисты рекомендуют покупать однолетние саженцы с закрытой
корневой системой (в стаканчиках).
Приобретайте саженцы клубники со
следующими признаками:
• листья саженцев кожистые с опушением,
имеют
насыщенный
здоровый блестящий, зеленый
цвет;
• рожок саженца имеет толщину не
меньше 0,7 см;
• длина корней у открытой рассады
более 7 см;
• саженцы не имеют повреждений
корней, листьев;
• сердцевина куста крепкая, упругая,
имеет насыщенный зеленый цвет;
• у саженцев в стаканчиках или кассетах корни должны опутывать весь
объем емкости, в которой они находятся;
• торфяной горшок должен быть с
корнями, которые прошили его насквозь и выглядывают наружу.

КАК САЖАТЬ:

Сажать клубнику лучше всего в
конце летнего сезона в августе. Делать
это желательно на солнечных местах
и на юго-западных склонах с уклоном 2-3 градуса. Использовать для
выращивания участки в низинах или
замкнутого типа не желательно.

За 2 недели до высадки саженцев
подготавливают почву для посадки рассады. По территории участка рассыпают 2-3 ведра органики
на 1 кв.м.

ПРИ ВЫСАДКЕ САЖЕНЦЕВ:
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НЕОБЫЧНЫХ
БУТЕРБРОДОВ

• не стоит слишком заглублять их
в землю, иначе центральная точка или сердечко кустика окажется
ниже уровня грунта, что приведет к
гибели растения;
• допускать мелкую посадку клубники тоже нельзя. Это чревато
высыханием сердечка и гибелью
кустика;
• рассада хорошо укоренится и будет
расти, если посадить ее так, чтобы
центральная точка саженца чутьчуть выступала над поверхностью
почвы;
• в ямке надо сделать холмик и поставить на него растение, корни нельзя
загибать, они должны плавно спускаться по бугорку, если они слишком длинные, обязательно немного
их обрежьте;
• после посадки рассады растение
нужно обильно полить и внести под
каждый саженец удобрение, затем
молодые кустики мульчируют компостом (5-6 см) или соломой, сеном, опилками (10 см) и накрывают
специальным материалом, чтобы
создать эффект парника для лучшего укоренения рассады;

Однострочная.
Это
посадка
рассады в один ряд. Расстояние между кустиками растений должно быть
15-20 см, а между рядами – 60-70 см;
Двухстрочная. Это посадка лентами, состоящими из 2 рядов кустиков.
Расстояние между лентами – 60-70
см, рядами – 30 см, кустиками –
15-20 см;
Природная агротехника. При такой схеме рассаду высаживают через
каждые 50 см в один ряд на грядках
шириной 50 см. Расстояние между
рядами составляет 50 см.

ЧЕМ УДОБРИТЬ ПОЧВУ
ПЕРЕД ПОСАДКОЙ:

За 2 недели до посадки саженцев желательно внести в почву (на каждый 1
кв.м) 40 г двойного суперфосфата, до
20 г калийных удобрений (древесной
золы или сернокислого калия).
В лунки для высадки кустиков
рассады желательно добавить органику. Для этого выкопайте под каждый
саженец ямку 25х25х25 см и заполните ее смесью, состоящей из 1 ведра
земли с участка, 1 ведра компоста, 1
ведра перепревшего конского навоза,
2 стаканов золы.
Чем подкормить осенью:
Посаженные в августе растения
необходимо удобрить. Чтобы сделать
смесь для подкормки, подготовьте
следующие компоненты: молибден –
2 г;марганец – 50 г;борная кислота –
15 г;вода – 15 л.
Уход осенью за клубникой включает в себя подготовку растения к зиме.
Укрывают кустики этой культуры
соломой, торфом, компостом, опавшей листвой или стеблями кукурузы.
Эти натуральные вещества не только
сохранят растения зимой от стужи,
но и удобрят почву. Укрытая клубника будет защищена от морозов и в
следующем году даст хороший урожай. Дальнейшие агротехнические
работы с клубникой начинаются в
апреле.

1. Измельчите в блендере полбанки черных
оливок, смешайте со 100 г творога, мелко
нарубленным зеленым луком и базиликом. Посолить и намазывать на ржаной хлеб.
2. Разомните вилкой консервированную
сардину в масле. Прибавьте натертую вареную
морковь и жареный лук. Идеально подходит к
белому хлебу.
3. Горсть соленых грибов и стебель сельдерея измельчить в блендере. Натереть туда
же 2 вареных яйца, заправить майонезом.
Намазывать на черный хлеб.
4. Мелко натереть 200 г любого твердого
сыра, заправьте 1 ст. л горчицы, щепоткой острого красного перца смешайте со 100 г сливочного масла. Это отличная смесь для цельнозернового хлеба.
5. Разомните вилкой банку печени трески,
натрите туда же 2 вареных яйца и нарубите
пучок зеленого лука. Заправить 1 ст. л. лимонного сока и 1 ст. л. майонеза, добавить черный
перец по вкусу.
6. Измельчите филе одной соленой сельди,
добавьте половину плавленого сырка и одно
натертое вареное яйцо. Заправить 1 ст. л. сливочного масла и зеленым луком. Намазывать
на ржаной хлеб.
7. Мелко натереть 1 печеную свеклу, добавить один плавленый сырок «Дружба», черный
перец и нарезанный зеленый лук. Отлично
подходит к белому хлебу.
8. Тщательно растереть 250 г брынзы, измельчить одну среднюю луковицу, заправить
2 ст. л. сметаны. Намазывать на черный хлеб.

НА ЗАМЕТКУ

МОРЕ ПОЛЬЗЫ…
ИЛИ КАКИЕ БОЛЕЗНИ ЛЕЧИТ СОЛЁНАЯ ВОДА?
Морская вода – натуральное
и безопасное лекарство
от многих болезней.
Разберёмся, какие же из них
можно вылечить при помощи
морских купаний.
НАСМОРК, ГАЙМОРИТ,
ХРОНИЧЕСКИЙ РИНИТ.

Промывание носа солёной водой моментально облегчает дыхание. Морская вода, попадая на
слизистую оболочку носа, испаряется, прихватывая с собой излишки влаги, и тем самым снимает
отёк. Примерно такого же эффекта можно достичь при помощи
капель для носа, только в случае
с каплями отёк слизистой уменьшается за счёт сужения сосудов.
Но в отличие от капель морская
вода действует мягче и не вызыва-

ет привыкания.

СНИМАЕТ СТРЕСС.

Этому способствуют соединения йода и брома, которыми
насыщена морская вода. Кроме
того, в морской воде немало магния, необходимого для слаженной работы нервной системы.
Солнечные ванны лишь усиливают антистрессовое действие

морской воды. Ведь сезонные
расстройства настроения часто
возникают от недостатка витамина D, который вырабатывается в организме под действием
солнечных лучей.

БРОНХОЛЁГОЧНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ.

Кальций, сера и другие минералы, растворённые в морской
воде, наделяют её противовоспалительными и антимикробными свойствами. Только учтите, тем, кто хочет поправить
здоровье дыхательной системы,
лучше выбирать курорты с су-

Правила купания
▶ Чтобы морская вода принесла пользу, нужно соблюдать нехитрые правила. Старайтесь не переохлаждаться. Чтобы вода подействовала, достаточно провести в ней 10–15 минут.
▶ Не бегите в душ сразу после купания. Пусть соль и полезные элементы остаются на коже в течение 15 минут. А вот после этого душ обязателен. Ведь морская
вода обладает свойством удалять из организма токсины (обычно это происходит через поры кожи и по-

хим воздухом – Средиземное
море, Крым.

значительным, лучше купаться в
прохладной воде.

КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ.

Экзема, псориаз, нейродермиты и акне тоже можно вылечить
на море. Солёная вода слегка подсушивает кожу, устраняет воспаление и ускоряет регенерацию
тканей.

ЛИШНИЙ ВЕС.

Морская вода активизирует
обменные процессы, стимулирует кровообращение и выводит
лишнюю жидкость. Чтобы похудательный эффект был наиболее

товые железы), которые необходимо смыть. К тому же
солёная вода забирает естественную влагу с поверхности кожи, а это приводит к появлению морщинок и
увеличивает вероятность солнечного ожога.
▶ Не используйте для полосканий и промываний воду
у берега. Она нередко бывает загрязнена. Самая чистая вода на глубине 2 метра. Так что за ней придётся
нырять. Если не умеете, хотя бы отплывите от берега
на некоторое расстояние.
▶ Не купайтесь сразу после еды. Это может привести к
проблемам с пищеварением.

Любое купание тренирует сосуды и сердечную мышцу за счёт
перепада температур. Но в морской
воде в отличие от пресной содержится калий – главный элемент
для здоровья сердечно-сосудистой
системы.

ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗУБОВ И ДЁСЕН.

Благодаря противовоспалительным свойствам морская вода сохраняет здоровье дёсен, растворённый
в ней кальций укрепляет зубную
эмаль, а частички соли уменьшают
отложение зубного налёта.

БОЛЕЗНИ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА.

Морская вода устраняет воспаление и отёки суставов, улучшает
кровообращение в суставе и укрепляет кости.
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“За правду і справедливість”

У орбитальных американских самолетов внешний вид очень напоминает
древнейшие летательные устройства — виманы
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Політична партія “Соціалістична партія Олександра Мороза”
Ідентифікаційний код: 40314784
Юридична адреса: 03058, м.Київ, Вулиця Генерала Тупикова, будинок 11-А
Голова партії: Мороз Олександр Олександрович
Заступник Голови партії: Цушко Василь Петрович

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

м. Київ 073-074-00-80

Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська

ДРЕВНИЕ КРЫЛЬЯ

В ТЕМУ

Изображение на крышке
саркофага в Паленке
В середине 20 века в древнем городе Майя — Паленке, проводились
раскопки археологами. Неожиданно исследователи наткнулись на
тайник в одной из пирамид. Как оказалось потом, тайник был гробницей, в которой обнаружили саркофаг одного из правителей племени.
В саркофаге были обнаружены останки. Пакал, так звали правителя,
был мумифицирован, поэтому сохранились они достаточно хорошо.
Результаты измерения возраста останков показали, что им 1300 лет.
Все данные, полученные в экспедиции были опубликованы и начались споры, но споры затронули не останки правителя, а надгробную
крышку саркофага. На ней был изображен … летательный реактивный
аппарат с пилотом внутри.
Рисунок на крышке действительно имеет очень много общего со
схематичным устройством летательного аппарата: пилот находится
в положении в котором взлетают современные космонавты, так как
это положение очень оптимально для человеческого организма в момент нагрузок. За пилотом следует двигатель из которого вырывается
огненная струя. К самому пилоту подходят какие-то ответвления,
которые сильно напоминают провода, шланги. Ноги и руки изображены
так, как будто они задействованы в управлении аппарата, а экипировка
пилота совершенно не похожа на одежду Майя.
ны, описанные в индийском манускрипте
«Виманика-шастра».
Согласно легендам древней Индии
тысячи лет тому назад на них летали и воевали боги древних индусов,
а дошедшие до наших дней старейшие чертежи летательных аппаратов фантастически точно совпада-

ют со схемами суперсовременных
аналогов советских систем «Буран»
и американских машин «Дискавери
(шаттл)» и «Х-37В».
Исследователи выяснили, что в
книге «Виманика-шастра» подробно описывается конструкция виманов, их способы взлета и приземле-

ГАЗЕТА ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН
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Матеріали друкуються
мовою оригіналу

Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська

ния, всевозможные направления
движения. Виманы могли двигаться
горизонтально, вертикально, изменять ось своего вращения, могли
моментально трансформироваться
и менять свои размеры, модифицировать свою форму, и полностью зависать на одном месте в воздушном
пространстве.
В древнеиндийском трактате
указывалось, что виманы имели
парные колеса и были оснащены
турбореактивными двигателями,
работающими на биодизеле. Крыло
вимана работало на электрическом
приводе и напоминало строение
современного вертолета. В конструкции аппарата использовался
управляемый вектор тяги в боковых
двигателях, что давало возможности соплам разворачиваться в любом направлении. Такая технология
на основе метода изменения геометрии крыла (т.е. его складывание)
давала возможность на треть увеличить радиус действия машины.
Неужели десятки тысячелетий
тому назад люди уже знали о подобных технологиях работы двигателя
внутреннего сгорания, реактивной
тяге и оптимальной конструкции
крыла воздухолета, описанных в
строении виманов? Ещё в древнейших санскритских текстах «Самарангана Сутрадхаре» подробно
даны инструкции построения подобного мифического вимана с
ртутным двигателем. Про колесни-

В середине марта 2018 года
действующий президент
Америки Дональд Трамп
на выступлении в СанДиего в корпусе морской
пехоты США официально
провозгласил создание
особого космического рода
американских войск ВВС.
При этом Трамп заявил, что
национальной стратегией
США околоземное
космическое пространство
рассматривается в качестве
возможного поля боя,
как и суша, море или
воздушное пространство
Земли. Согласно этой
военной программе
планируется размещать в
космическом пространстве
в основном беспилотные
роботизированные системы.
Заметим, что ранее, ещё 65
лет назад, американский
президент того времени
Дуайт Эйзенхауэр ввел
разделение на гражданскую
космонавтику США (NASA)
и военную (разработка
беспилотников).
Для таких войск США специального назначения с целью проведения военных операций в открытом
пространстве космоса на высоте
более 200-т и вплоть до 750 километров, американскими учеными был
разработан беспилотный экспериментальный орбитальный корабль
«Х-37В». Этот космолет может мгновенно изменять орбитальную высоту и выполнять сложные маневры
в пределах околоземного космического пространства. 17 июня 2013
года на базе ВВС в Калифорнии завершилась вторая испытательная
миссия военного американского
космолета «Х-37В». Аппарат благополучно приземлился после 15 месяцев пребывания на околоземной
орбите. После этого космолет еще
дважды побывал на орбите (2015 и
2017 годах).
В случае успешности продолжения научной операции и при
дальнейшей удачной эксплуатации
орбитальных самолетов станет возможно отправлять астронавтов на
ближайшие планеты, отражать удары астероидов и даже космические
атаки на Землю извне. Возможно
ли, что прототипом для современных американских космолетов
«Х-37В» послужили летательные
средства тысячелетней давности?
Действительно, у орбитальных
американских самолетов внешний
вид очень напоминает древнейшие
летательные устройства — вима-
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цы богов древности стало известно
не только из Индии. Существует
множество античных описаний
воздухоплавательных машин.
В Персии английским археологом Генри Роулинсоном в 1935 году
был обнаружен на мраморной скале
Бехистун огромный барельеф с изо-
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бражением в самой верхней его части древнего божества персов Ахурамазда на каком-то неизвестном
летательном аппарате, а ниже был
рельеф царя Дарья I с пленниками.
Этот исторический памятник относится приблизительно к 523 году до
нашей эры.
Исследования показали, что
во всех летописях, описывающих
славяно-арийских богов и богинь,
обязательно упоминается их личный вайтман или вайтмар, который
соответствует духовному уровню
и индивидуальным возможностям
божества. В соответствии с летописными источниками подобные
небесные судна представляли собой биологических роботов, которые имели определенно развитую
степень осознания. Эти аппараты
имели возможность перемещать
древних славяно-арийских богов
не только внутри одного какого-нибудь мира, к примеру, Нави, Слави
или Яви, но и могли переносить
их между мирами. При переходе
из одного мира в другой корабли принимали различные формы
и начинали обладать абсолютно
противоположными свойствами, в
зависимости от цели выполнения
своей миссии. К примеру, к землянам бог Вышень всегда прибывал
на воздушном вайтмане в форме гигантского орла, а божество Сварог
(аналог индусского Брахмы) прилетал на вайтмаре, имеющем красивую лебединую форму.
В древнем Тибете виманы описывали как летающие раковины или
жемчужины, которые спускались с
небес к водоемам и поднимали водяные вихри. Причем в тибетской
книге мертвых «Бардо Тодол» говорится о громком шуме, который
издавали воздухолеты. Из этих воздушных кораблей выходили наставники людей.
В древней истории описаны и
небесные спарки – круглые тела с
крыльями. В 6-м веке до нашей эры
в Южной Мексике на крышке саркофага покоящегося императора
Пакаля Великого, который правил
городом индейцев майя – древним
Паленке, нанесена резьба с изображением очень продвинутых знаний
об устройстве кабины космического
шатла. Индейцы точно передали все
детали управления и рычаги в руках
Пакаля внутри космической капсулы, и даже показали вырывающийся
из сопел огонь. Кто же строил такие
аппараты, и куда они потом исчезли?
Во всех исторических материалах
описывается, что даже между небесными божествами шли бесконечные войны. Города и земли обращались в пепел в ходе этой жестокой
борьбы, а тем более летательные
устройства и орудия небожителей.
Однако ценные знания все-таки
каким-то тайным образом дошли до
настоящих дней и влились в современную аэронавтику, математику,
инженерию…
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