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МЕРТВІ ДУШІ

ЧОМУ ВЛАДА УКРАЇНИ БОЇТЬСЯ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ
Чим ближче до виборів,
тим гостріше постає
питання - а скільки
в Україні реальних
виборців? І це питання
точно не риторичне, а
швидше стратегічне. Адже
відсутність точного обліку
кількості населення і
плутанина в даних про його
склад, дають чиновникам
величезні можливості для
розкраданя та масових
фальсифікацій, а також
гальмують загальний
розвиток країни.
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ЗВЕЗДА И ПРОКЛЯТИЕ ПОРОШЕНКО
Александр Полуянов

Сейчас уже совершенно ясно, что в честной борьбе
Порошенко не имеет ни одного шанса выиграть
президентские выборы. С его рейтингом, развалом властной
вертикали и отсутствием эффективной команды, это уже
нереально. Да, он может попробовать поиграться в диктатуру
или военное положение - и отменить выборы. Но конечный
результат всего этого непредсказуем и, скорее всего,
печален.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОРТРЕТ

Все мы прекрасно помним:
когда Пётр Алексеевич Порошенко стал президентом Украины, наша страна находилась
в необычайно сложных условиях. И если бы он действительно руководствовался государственными интересами,
приложив все свои силы для
вывода страны из кризиса, он

заслужил бы славу выдающегося государственного деятеля,
спасшего Украину на пороге
пропасти.
Даже если бы это у него не
получилось, то о нём все равно
вспоминали бы с уважением как о человеке, который пытался остановить "потоп", но был
сломлен обстоятельствами непреодолимой силы.
Однако теперь уже ясно, что

всё это было не интересно Петру Алексеевичу. Его интересовала только возможность резко
увеличить своё (и без того немалое) состояние.
Психологи утверждают, что
все действия Порошенко (как,
впрочем, и подавляющего большинства нынешних представителей правящей верхушки) свидетельствуют об определённой
ущербности. Такие люди рвутся
к власти любой ценой (просто
не у всех получается), а власть
стремятся использовать для
столь же безудержного личного
обогащения - пытаясь по объёмам активов, размерам дворцов
и плебейской безвкусной роскоши превзойти древнейшие
аристократические фамилии и
богатейшие финансовые династии Запада. Это мы видели и
на примере Януковича (взять то

же Межигорье), это же самое мы
видим и на примере Порошенко. В силу своих возможностей,
это же демонстрируют и другие
представители "быдло-элиты"
рангом пониже.
Они ведут себя, как люди,
о которых говорят "из грязи в
князи": мол, раньше их недооценивали - и вот теперь они
пытаются доказать всему миру,
как он (мир) в них ошибался.
Делают это так, как умеют и
как понимают успех: пытаются
стать самыми богатыми, ибо в
их понимании за деньги покупается всё: власть, уважение
окружающих, ум и даже красота с молодостью.
Такие люди есть во всех странах. Беда Украины в том, что
именно у нас они смогли провести такой эффективный отрицательный отбор "элиты",

последовательно выдавив с политического Олимпа все здоровые силы (в первую очередь –
левой направленности), что уже
и голосовать практически не за
кого. Для этого использовались
все методы – от клеветы и голословных обвинений до судебного
и информационного террора.
Зато теперь вся украинская
политическая "элита" (включая так называемую парламентскую оппозицию) состоит
сплошь из полуграмотных, но
жутко амбициозных моральных уродов, готовых ради своего первенства раздавить и
уничтожить всех, кто умнее,
порядочнее, честнее и успешнее их хоть в чём-то. И Порошенко из них первый.
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“За правду і справедливість”

Україна - єдина країна в Європі, де перепис населення не проводився вже 17 років

ДЕРЖАВА

МЕРТВІ ДУШІ
ЧОМУ ВЛАДА
УКРАЇНИ БОЇТЬСЯ
ПЕРЕПИСУ
НАСЕЛЕННЯ

Олександр Михайлов

Чим ближче до виборів, тим
гостріше постає питання а скільки в Україні реальних
виборців? І це питання точно
не риторичне, а швидше
стратегічне. Адже відсутність
точного обліку кількості населення
і плутанина в даних про його
склад, дають чиновникам
величезні можливості для
розкраданя та масових
фальсифікацій, а також гальмують
загальний розвиток країни.
В КАЛАМУТНІЙ ВОДІ

Нещодавно було офіційно оголошено, що Кабмін доручив провести
пробний перепис населення в двох
районах в 2019 році. Повноцінну процедуру призначили на 2020 рік.
Проте у експертів виникають сумніви в тому, що влада здатна її організувати. А головне - чи захоче?
При цьому нагадаємо, що Україна
- єдина країна в Європі, де перепис
населення не проводився вже 17 років
(хоча за правилами ООН перепис необхідно організовувати кожні 10 років). В Україні ж вона востаннє була
в 2001 році. Тоді нас нарахували 48
млн 457 тис., і з того часу чисельність
населення стабільно скорочувалася,
проте дату нового перепису постійно
переносили - до кращих часів.
Але при тому різні міністерства та
відомства з року в рік подають статистику, що суперечить одна одній,
- створюється враження, що всі ці
"цифри" узяті просто зі стелі. Але це
нікого не хвилює - адже під "дуті",
висмоктані з пальця цифри ось вже
роками успішно виділяють мільярди
гривень платників податків, які так
само успішно розкрадаються.
Наприклад, оцінки різних відомств
про кількість працюючих українців
відрізняються… на 3 мільйони людей!
Чималі гроші виділяються з бюджету
на забезпечення пільг, але величезна
кількість людей, які мають право на
транспортні пільги (12 млн), пояснюється лише повною відсутністю адекватного обліку. Що ж до переселенців,
то Міністерство соціальної політики
обмежується їх офіційною реєстрацією, називаючи цифру близько 1,5
млн. Але скільки з них реально живе
на підконтрольній території, і в яких
саме регіонах, відомство не знає.
І такий безлад - у всьому. Але усіх все
влаштовує. Адже в "каламутній воді"
можна добре ловити "жирну рибу".
Особливо великий простір для
фантазій відкривається в соціальних

програмах. Не випадково в Україні за
всі роки незалежності так і не створений єдиний реєстр пільговиків.
Кожне відомство захищає свою базу
даних, оскільки відкриття цієї бази і
перехресні перевірки можуть виявити
фіктивні дані - "мертві душі", на яких
виділяються гроші.

ЦІНА ПОМИЛОК

Повна невизначеність в загальній
чисельності населення і хаос в обліку
пільгових та інших категорій, завдає
непоправної шкоди і соціально-економічному розвитку країни.
Варто розуміти, що неточності в
оцінках кількості населення - це помилки в прогнозі внутрішнього споживання, неточності в розрахунках
об'ємів соціальної допомоги, неможливість розрахунку навантаження на
інфраструктуру і складання прогнозів розвитку трудового потенціалу.
Усе це робить неможливим вибудовування адекватної економічної політики.
Особливо гостро стоїть питання
про достовірність демографічних
даних і відомостей, що містяться у
базах різних міністерств і відомств
після 2014 року. За найскромнішими оцінками, з 2015 до середини 2018
року з країни виїхали близько 5 млн
мешканців. Число тих, хто виїхав за
кордон на постійне проживання, оцінюється в сотні тисяч. Маса людей
сьогодні знаходиться на заробітках.
Але чи можна планувати і проводити якісь реформи, якщо невідомо,
скільки українців реально проживає
в країні?
Наприклад, за даними Держстату,
в Україні є 17 млн громадян працездатного віку, з яких 16 млн, - нібито
працевлаштовані (інші оцінки говорять про 10 млн офіційно працевлаштованих), і 1 млн - безробітні. Але
при чисельності населення в 42,5 млн
чоловік, за усіма демографічними
критеріями працездатних мають бути
близько 23 млн. І якщо це так, то безробітних (по-іншому кажучи - офіційно не працевлаштованих) у нас не
один мільйон, а як мінімум сім.
При цьому уряд будує якісь плани
по масштабній пенсійній реформі,

навіть не маючи уявлення про те,
скільки саме людина може платити
внески до Пенсійного фонду! Цей
абсурд вже почав приносити свої потворні плоди - у вигляді затримок з
пенсіями (немає грошей від ЄСВ), і
далі цей негативний ефект буде рости
із швидкістю снігової лавини.
А якщо у нас дійсні 7
млн офіційно не працевлаштованих,
тобто
потенційних платників
ЄСВ, то і пенсійна реформа могла б мати зовсім
інший зміст - замість підвищення необхідного трудового
стажу (вважай - пенсійного віку)
можна було просто дати людям
роботу, або вивести їх з "тіні".
За словами експертів, за відсутності достовірних цифр про кількість
і склад населення, необгрунтованими є також реформа охорони здоров'я,
монетизація пільг, різні житлові програми, і т. д.

ПЕРЕПИС - СПРАВА ПОЛІТИЧНА?

Є в цій справі і політичний підтекст. Адже усі ці "мертві душі" і приписки дозволяють не лише отримувати бюджетне фінансування під "дуті"
цифри пільговиків, але й залучати
кошти від міжнародних донорів під
різні "реформи".
Крім того, в суцільному незнанні
легше приховати масштаби вимирання країни. Будемо реалістами українців вже давно не 48 млн, як це
було при останньому переписі (про
52 мільйони при жахливому і тоталітарному Союзі залишається тільки
складати легенди). За різними оцінками експертів, нині реально в країні
мешкає від 28 до 32 мільйонів.
З кожним роком нас стає менше.
Головні причини - висока смертність,
низька народжуваність, відтік людей
працездатного віку за кордон, і озброєний конфлікт на Донбасі.
Цікаво, що майбутні вибори також
проводитимуться в умовах відсутності об'єктивної інформації про кількість виборців. А це - прекрасна можливість для фальсифікацій. Влада не
зацікавлена в реальних цифрах. Адже
"мертві душі" зокрема дозволяють
здійснювати маніпуляції з результатами виборів.
У скільки обійдеться перепис населення? В уряді заявляють, що ціна
питання - один мільярд гривень! На
перший погляд - сума велика, але
якщо врахувати, що тільки на виплати пенсій держава витрачає в місяць приблизно 22 млрд грн - не так
страшний чорт, як його малюють.
Адже якщо після перепису в пенсійній системі виявиться хоч би 1%
"мертвих душ" (а буде значно більше),
то уся загальнонаціональна кампанія
по перепису населення окупиться за
5 місяців. Ще більший економічний
ефект дасть верифікація пільговиків, інвалідів та інших категорій, які
одержують соціальні виплати.
Таким чином, якщо виходити з
державних інтересів, перепис населення - економічно вигідна. Збиткова
вона тільки для чиновників, які збагачуються за рахунок "мертвих душ".

У ТЕМУ

Міграційна криза
Олексій Градов

Тема трудової міграції з України вже
давно стала предметом бурхливих
дискусій серед експертів, чиновників та
політиків. При цьому думки відрізняються
кардинально: одні говорять, що масовий
виїзд працездатного населення на
заробітки - однозначне благо, інші
впевнені, що це катастрофа. Спробуємо
розібратися.
З точки зору макроекономічних показників, є два
очевидні плюси: перерахування валюти в Україну і
зниження рівня безробіття в країні.
Стабільно зростаючі грошові перекази з-за кордону (тільки за перші 3 місяці цього року надійшло
2,6 млрд дол. США) дозволяють вирівнювати сальдо платіжного балансу, знижують девальваційний
тиск на гривню, і сприяють зростанню внутрішнього товарообігу. Так, за перший квартал оптова
та роздрібна торгівля збільшилась майже на 6% в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
З іншого боку - те, що темпи зростання перерахувань заробітчан в Україну ростуть, свідчать, що все
більше людей від'їжджають на заробітки за кордон.
Ось, що із цього приводу думає економіст Віктор
Скаршевський :
"Минулого року гастарбайтерами було переведено в Україну 9,3 млрд доларів. Щоб зрозуміти,
що це за сума, можна порівняти з двома позиціями.
Перша - розмір Пенсійного фонду України. Гастарбайтери привозять валюти стільки, скільки
складає увесь Пенсійний фонд.
Можна порівняти з іншим показником - дефіцитом торгового балансу. Минулого року він теж був
9,2 млрд доларів.
Тобто заробітчани - найпотужніший чинник після
економічної кон'юнктури, який утримує гривню від
девальвації.
…Якщо в 2016 році перерахування гастарбайтерів зросли на 8%, в 2017 - на 24%, то цього року вже на 35%. Люди масово від'їжджають.
І це - дуже негативний процес, який вбиває будьякі передумови для довгострокового економічного
зростання для країни.
Крім того, це створює дефіцит робочої сили.
Виходить, за допомогою експорту робочої сили
нібито покращуються економічні показники. Але
це короткостроково. Якщо це триватиме довго,
гастарбайтери вже не перераховуватимуть гроші в
Україну. Вони просто заберуть свої сім'ї і житимуть
в інших країнах", - сказав експерт.
Правда, останнім часом обговорюється й інший
варіант: що буде, якщо українські заробітчани будуть вимушені повернутися додому? І це не просто
фантазії, а цілком вірогідний сценарій.
За словами експертів, вже зараз назріває глобальна економічна криза, яка призведе до різкого
зростання безробіття, - у тому числі і в тих країнах,
де традиційно працюють українці. Це може стати
причиною повернення в Україну до 5 млн трудових
мігрантів. А оскільки положення в Україні буде не
кращим (м'яко кажучи), то це неминуче приведе до
катастрофічного зростання соціальної напруженості в країні, а кількість безробітних збільшиться
у декілька разів.
"Будуть голодні бунти. Причому, ці люди вже побачили, як там можна спокійно жити і заробляти.
Корупція є скрізь, але такої корупції, як в Україні,
немає ніде. Тому вони вимагатимуть жити поіншому. І українській владі треба знати, що ці люди
можуть повернутися", - відмітив експерт інвестиційної компанії Capital Times Эрік Найман.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

Вибори - 2019 обійдуться в 4,3 млрд гривень
Проведення
президентських
виборів в 2019 році
коштуватиме 2,355
млрд гривень, а
парламентські
вибори обійдуться в
1,950 млрд.

Такі об'єми витрат затвердила Центральна ви-

борча комісія в п'ятницю,
3 серпня, повідомляє
прес-служба відомства.
Крім того, 247 млн
гривень ЦВК потрібні
для проведення виборів
депутатів місцевих рад
та сільських, селищних,
міських голів. Ще 224
млн гривень потріб-

ні для функціонування
державного
реєстру
виборців, хоча в 2017
році ЦВК припускала,
що підтримка держреєстру
обійдеться не
більше ніж 47 млн грн.
Повідомляється,
що
таке збільшення ( в п’ять
разів) бюджетного за-

питу пов'язане ризиком
кібератак в рік виборів.
Бюджетні запити за цією
програмою в 2020-2021
році знову скоротяться
до 47-48 млн гривень.
Як вже повідомлялося,
вибори президента України повинні відбутися
31 березня 2019 року,
вибори Верховної Ради 27 жовтня 2019 року.

Все на продаж
У разі зняття мораторію на продаж землі
сільгосппризначення, готові продати
свої паї 10,4% власників. Це свідчить, що
початкова пропозиція на ринку складе
1,5-2,8 млн га.
А ось придбати земельні ділянки хочуть
48% респондентів. Про
це з посиланням на результати опитування ін-

формує Інститут аграрної економіки.
Як показали результати, більшість селян
дешево продавати зем-

лю не збирається. Понад 39% оцінюють свої
ділянки в межах $ 6000
за гектар, ще стільки ж виставляють ціну
в $ 12 000.
При цьому половина
нинішніх орендарів готова викласти за гектар
українських
чорноземів не більше $ 1 000.
Лише кожен шостий
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ЦІ РУКИ НІЧОГО НЕ КРАЛИ!

США ВІДВЕРНУЛИСЯ ВІД ПОРОШЕНКА

ЯЦЕНЮК: "СТІНА" - ОДНЕ З НАЙБІЛЬШИХ
ДОСЯГНЕНЬ МАЙДАНУ

"ВРЯТУВАТИ УКРАЇНУ ВІД УБОГОСТІ МОЖЕ ТІЛЬКИ НОВИЙ ЛІДЕР"
Як вказує впливова
організація Atlantic Council,
після розпаду СРСР були
великі очікування, що
Україна - з ї ї багатими
природними ресурсами,
промисловим і людським
потенціалом - дуже
швидко стане успішною
європейською країною
з високими доходами
населення.

Свого часу тільки найледачіший журналіст не писав про
проект "Стіна" (так званий "Європейський вал"), який
"прославився" виключно масштабними розкраданнями
бюджетних коштів, а також своєю повною профанацією з
військової точки зору.

Але замість цього вона - серед
найбідніших в Європі. Українці
лише трохи багатіші, ніж жителі
Молдови.
На думку авторів статті, головним чином в цьому винні представники правлячої еліти, які
І ось днями автор цього скандального проекту, колишній
прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив: мовляв, зіпсувати імідж проекту "Стіна" намагається не хто інший, як Путін та вся
кремлівська пропаганда - оскільки Росія не хоче посиленого кордону між країнами. Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Москва відкрито не бажає мати кордон між Україною і Росією.
Тому Кремль докладає величезних зусиль, щоб завадити або дискредитувати будь-який прикордонний проект", - сказав Арсеній
Петрович.
При цьому екс-прем'єр наполягає, що проект - абсолютно успішний.
"Це частина одного з найбільших досягнень уряду після Майдану
і зусиль усього українського народу : відновлення обороноздатності
країни. Навіть якщо підрядники та місцеві чиновники щось вкрали (а
розслідуванню доведеться це довести в суді), то яким чином в це може
бути залучений прем'єр-міністр"? - риторично запитує Яценюк.
Він запевняє, що його дітище зуміло припинити контрабанду та незаконну міграцію, а також допомогло Україні забезпечити безвізовий
режим з ЄС і закласти основу для можливого членства в НАТО.
На сьогодні так званий "Європейський вал" охоплює лише невелику
частину 2300-кілометрового східного кордону України з Росією.

ДО РЕЧІ
В СОЦІАЛІСТИЧНІЙ ПАРТІЇ ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА ВВАЖАЮТЬ:
Мінські угоди – погане маскування безвиході, яку бачимо ми, Кремль,
весь світ.
Треба знайти оптимальну форму взаємин. Коли між сусідами спільний
кордон довжиною 2300 км, а вони ворогують…, перспективи нема для
обох сусідів. Це очевидно, як і те, що лідери, керівництво, політика… – річ
суєтна, тимчасова. А народи – вічні, вони мають природне право на суверенність своїх держав. Виховувати ненависть до сусідів (з якого боку це
не було б) можуть лише дуже недалекоглядні політики.
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.
Перспектива єдина: позаблоковий нейтральний статус України, санкціонований ООН. Балачки владців про членство в НАТО слід припинити
хоч би тому, що це черговий міф, за статутом альянсу Україні там не місце навіть у віддаленій перспективі.
Друге, – скликання Європейської наради з питань безпеки і співробітництва («Хельсінки-2»), щоб нарешті домовитися, як жити країнам у
зміненому світі з новими викликами.
Нами давно розроблена відповідна концепція, треба ініціювати її запровадження.

десятиліттями займалися лише
тим, що приховували масштабне
привласнення багатства меншістю.
Цей процес почався ще при
першому президентові Леонідові Кравчуку.
"Економіка підірвана неефективністю і корупцією. Навіть
військовий бюджет розпилюється через корупцію в закупівлях.

БЕНКЕТ
ПІД ЧАС ЧУМИ
Україна - рекордсмен в Європі по кількості
грошей, витрачених на вибори. При цьому
третина від сум, витрачених на виборчу
кампанію, має тіньове походження.
За словами генерального директора Комітету виборців України Олексія Кошеля,
в середньому кандидат, який претендує на
пост президента, повинен буде витратити на
передвиборну кампанію приблизно $80-100
млн. Сюди входить організація спостереження за виборами на виборчих дільницях, а їх 33
тисячі по усій території країни.
"Відомо також, що кандидати доплачують
керівникам і членам виборчих комісій на
дільницях. Додайте сюди зарплату армії агітаторів, рекламну кампанію на білбордах і в
ЗМІ", - сказав він.
Він пояснив, що більше 60% цих витрат - це
тіньові гроші, тому що ніхто не укладає офіційних договорів з агітаторами та спостерігачами. Крім того, за його інформацією, на майбутніх президентських виборах очікується
масштабний підкуп виборців.
"На цьому фоні офіційний внесок кандидатів за участь у виборах, який складає $80-90
тисяч, здається мізерним", - підкреслив експерт.
Судячи з грошей, які витрачаються кандидатами, вибори в Україні є найдорожчими в
Європі - і це при тому, що країна визнана найбіднішою.
Європейці, на відміну від українських політичних партій, не витрачаються на рекламу на
білбордах, брендмобілях і інших носіях, обмежуючись лише невеликими ТБ-роликами.
Крім того, в деяких європейських країнах існують обмеження сум, які можуть витратити
політичні сили на виборчу гонку. Так, наприклад, в Польщі межа складає $ 9,5 млн.

Реформування і очищення банківського сектора супроводжувалося масовим привласненням
державних коштів власниками
приватних банків", - пишуть автори дослідження.
Вони також відзначають, що
сьогодні рейтинги підтримки
уряду і президента вимірюються однозначними цифрами. Вибори президента і парламенту в
2019 році можуть стати шансом
на зміни, оскільки "без нового
лідера, готового проводити радикальні реформи і боротися з
корупцією, будь-які інші зусилля із проведення економічних
змін будуть підірвані, а життєздатність і незалежність України
буде поставлена під загрозу".

"ПАРТІЯ ВІЙНИ"
В УКРАЇНІ ТЕРПИТЬ
ПОРАЗКУ
Нещодавно соціологічна група опублікувала
дані нового соцопитування. У цьому
дослідженні звертає на себе увагу одна
важлива цифра: лише 21% опитаних
виступають за продовження військових дій
до повного відновлення української влади на
усьому Донбасі.
У зв'язку з майбутніми виборами, політологи
вже почали прикидати: які саме політичні сили
претендуватимуть на цей "військовий" електорат? Як відомо, після 2014 року на роль головних
"яструбів" претендував "Народний фронт", проте
зараз у них вкрай низький (на рівні статистичної
похибки) рейтинг. Хто замість них спробує завоювати симпатії прибічників "війни до переможного кінця"?
"Незважаючи на відхід "Народного фронту", цей
електорат досить стійкий, дуже консервативний,
і він продовжуватиме підтримувати політичні
сили, які відстоюватимуть цю точку зору", - вважає політолог, директор Українського інституту
аналізу і менеджменту політики Руслан Бортник.
На його думку, цей електорат потихеньку, частинами "розтягують" декілька політичних сил
- "Свобода", Блок Петра Порошенка, Радикальна партія Ляшка, "Самопоміч", і в меншій мірі "Батьківщина" Тимошенко.
"Більше такого консолідованого представництва, яким був "Народний фронт", цей електорат не матиме в наступному політичному циклі.
Оскільки за останні 5 років він зазнав моральної
поразки - війна не принесла перемоги. Більше
того, є глибоке розчарування владою, яка просувала ці тези. Цей електорат теж значною мірою
розчарований. Цей електорат дробиться, але, безумовно, він ще буде робити істотний вплив та
тиск на українську політику", - заявив політолог.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР
міг би розщедритися
на $ 2500.
За спостереженнями експерта Інституту
Ольги Ходаківської,
найбільш схильна до
введення ринку землі
є і категорія пайовиків,
які обробляють ділянки самостійно. Проте
великою перешкодою
залишається недолік

обігових коштів у потенційних покупців.
Втім, останнє твердження справедливе,
коли йдеться про прості українські фермерські
господарства.
Але експерти відзначають: якщо мораторій дійсно знімуть, то в
країну через підставні
фірми та особи хлине

іноземний капітал, а
також корупційні капітали українських чиновників і політиків, які
почнуть вкладати накрадені мільйони і мільярди в землю. В результаті, українці дуже
швидко залишаться
без свого головного і
останнього національного надбання - землі.

Битва "павуків": Турчинов проти Порошенка
Напередодні президентських виборів, "павуки"
починають кусати один одного сильніше,
відвойовуючи простори "банки" (Банкової).
Останнім часом можна раз у раз спостерігати,
як колишні соратники відкрито або тихцем
"штовхають" один одного, намагаючись
завоювати якісь бали у електорату.
Цього разу відзначився
Турчинов. Він заявив, що
необхідно вводити кримі-

нальну відповідальність за
закупівлю товарів в Росії.
"Мені здається, що потріб-

на не лише моральна, але
і кримінальна відповідальність за фінансову підтримку
країни-агресора для тих, хто
закуповує в Росії речі, які можуть вироблятися на Україні", - заявив Турчинов.
На перший погляд, виглядає патріотично, але якщо
закон все-таки ухвалять, то

першим потерпілим від нього буде нинішній президент.
Адже саме Порошенко закуповує російське вугілля, а також російські запчастини для
БТРів та вертольотів через
підставні фірми.
Загалом, експерти вважають, що Турчинов однозначно
"кинув камінь в город" Порошенка. Тепер цікаво, якою
буде відповідь гаранта?

№31 (87) • 8 серпня 2018 року

4

“За правду і справедливість”

Практика показує: навіть ті з небагатьох українців, які наважуються на купівлю житла,
можуть собі дозволити лише найекономніші варіанти

ТОЧКА ЗОРУ

ЖИТЛО МОЄ

В УКРАЇНІ ВЖЕ БУЛО АНОНСОВАНО БЛИЗЬКО ДЕСЯТКА
РІЗНИХ ЖИТЛОВИХ ПРОГРАМ

Олексій Градов

Люди старшого покоління вже стали забувати, а молоді взагалі не вірять у те, що в "жахливому" і "тоталітарному"
СРСР люди отримували квартири від держави безкоштовно,
і в повній відповідності з принципом соціальної
справедливості (черговики, багатодітні сім'ї, інваліди та
ін.). При цьому по темпах житлобудівництва СРСР упевнено
перевершував (у деякі періоди - в два рази) найбагатішу
країну світу - США (це з урахуванням їх індивідуальних
котеджів). Як же вирішується житлове питання зараз?
ТЕНДЕНЦІЇ

Як переможно повідомив
Держкомстат, минулого року
в Україні побудовано і здано в
експлуатацію рекордна кількість житла - 10 млн. квадратних метрів, або 125 610 квартир
(у цю статистику входить і приватне будівництво). Відзначається, що такої кількості житла
в Україні не будувалося з 1990-х
років. Так, на початку 2000-х в
Україні здавалося в експлуатацію всього по 60-70 тис. квартир в рік. У "довоєнному" 2013му було 93 тисячі. Але знову ж
таки, дивлячись з чим порівнювати - в УРСР, коли країна
вже остаточно оговталася після
війни, житла будувалося в два
рази більше (див. інфографіку).
При цьому звертає на себе
увагу той факт, що майже кожна друга здана в експлуатацію
квартира знаходиться в Києві
або Київській області - з вказаних 125 610 квартир на долю
столиці і області їх доводиться
51 283 (28 190 і 23 093 відповідно). Інші регіони навіть близько не наближаються до цих показників.
Так, у всій Одеській області, яка знаходиться на третьому місці, здані в експлуатацію
тільки 11 340 квартир, у Львівській (4-е місце) - 10 481.
А ось середня площа квартир
з кожним роком скорочується.
Так, якщо в 2010 році середній
метраж (у статистику входить
і приватне житло) складав 118,9
кв. м, то в 2016-му цей показник
вже "всохнув" до 87,2 кв. м, а в
2017-му - до 78,6 кв. м.
Цікаво, що самі крихітні
квартирки можна купити в Києві - середня площа однієї столичної квартири, побудованої
в 2017 році, складає 60,8 кв. м
- майже на чверть менше, ніж в
цілому по країні.
Найпросторіші квартири і

будинки, судячи з даних Держкомстату, будують в Донецькій
області (148,1 кв. м) і на Закарпатті (146,7 кв. м). Правда, в усій
Донецькій області за минулий
рік їх здано в експлуатацію
тільки 273.
Незважаючи
на
уявний
сплеск будівництва, показник
забезпеченості людей житлом
в Україні, як і раніше, залишає
бажати кращого. Адже якщо
перерахувати темпи будівництва на душу населення, то вийдуть всього 0,24 квадратних
метра на одну людину (чи 3
квартири на 1000 мешканців).
У сусідній Білорусі темпи будівництва майже в 3 рази вище
- близько 0,7 кв. м. на людину, а
в країнах Західної Європи щорічно на душу населення в середньому будується біля 1 кв.
м. нового житла.
В цілому, в Європі на одного
мешканця припадає близько 40
кв. м житлової площі, тоді як
в Україні - 23,8 кв. м. І це при
тому, що останніми роками
цей показник в нашій країні істотно виріс - але не за рахунок
збільшення кількості житла, а
переважно за рахунок скорочення чисельності населення.
В той же час багато квартир в
новобудовах залишаються незаселеними по багато років, і
експерти вважають, що шансів
набути хазяїна у них не багато.
Принаймні, в найближчі декілька років. Причина очевидна: статки у людей зараз такі,
що їх вистачає тільки на найнеобхідніше: їжу, "комуналку",
одяг.
Всього житловий фонд в
Україні налічує близько 990
мільйонів квадратних метрів
(з них 80% було побудовано
ще при Радянській владі), але
практично половина цього
житлового фонду вже застаріла
морально або фізично.

У ТІСНОТІ, АЛЕ ДЕШЕВШЕ

Більшість громадян не влаштовують існуючі житлові умови, і при нагоді вони хотіли б їх
поліпшити. Про це заявив замміністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.
"Опитування показало, що
переважна більшість (більше
80%, що проголосували) хоче
змінити свої житлові умови:
придбати власне житло замість
орендованого, замінити однокімнатну квартиру більшою
по площі, переїхати від батьків
або поміняти "хрущовку" на
новобудову", - розповів чиновник.
Крім того, за статистикою
близько 50% населення живе в
перенаселеному помешканні.
"Нас живе семеро в двокімнатній "хрущовці" - на першому
поверсі без балкона. Звичайно, буває ще гірше, але хіба це
життя"?!, - каже Олександр М.
з Черкас. І такі ситуації, на
жаль, не рідкість.

селення і занадто високі ціни
на житло.
Практика показує: навіть ті з
небагатьох українців, які наважуються на купівлю житла,
можуть собі дозволити лише
найекономніші варіанти: найбільший попит мають однокімнатні та малогабаритні квартири.
Враховуючи такі тенденції
попиту, будівельні компанії
останніми роками зменшують
не лише середній розмір квартир ( див. вище), але й кількість
кімнат в квартирах. Так, якщо
раніше в новобудовах були
присутніми 1 -, 2 -, 3-кімнатні
та багатокімнатні квартири, то
сьогодні, за оцінками експертів, більше 40% будинків, що
будуються, - виключно з однокімнатними квартирами.
"Виходячи з ринкового попиту і можливостей покупців,
забудовники знижують кількість кімнат в помешканнях,
що будується. Якщо в 2011 році
однокімнатних квартир здавалося приблизно третина від
загальної кількості, то в 2017
році їх вже здається більше половини", - пояснила аналітик
компанії City One Development
Олена Ширина.
За її словами, найменший попит серед українців мають трикімнатні квартири: в загальній
кількості зданого в експлуатацію
житла вони зайняли менше 20%.
Крім того, забудовники намагаються економити, скорочуючи площу квартир і таким
чином здешевлюючи їх вартість. І якщо на початку 2000-х
більшість квартир, що будувалися, були просторіші за "хрущовки" і гостинок радянського
зразка, то останніми роками на
ринку все більше з'являється
відверто маленьких, а то і просто крихітних квартир. Їх підносять як "старт-квартири" тобто "компактні, сплановані з
розумом".
Але насправді це справжні
"шпаківні", де ні про які сучасні житлові стандарти вже не
йдеться. Зате ціни не так лякають, як на стандартні квартири.

ОБ'ЄМИ ЖИТЛОБУДУВАННЯ В УРСР
І НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

За оцінками експертів, щоб
замінити застаріле чи аварійне
житло на нове, і при цьому врахувати європейські стандарти
(по кількості квадратних метрів на людину), Україні треба
побудувати ще мінімум 1 мільярд квадратних метрів нового житла. Неважко порахувати,
що навіть з такими "рекордними" темпами будівництва (по 10
млн кв. метрів в рік) на це знадобиться 100 років.
І річ тут не лише в тому, що
потрібні темпи не може забезпечити будівельна галузь. Все
впирається в низькі статки на-

Наприклад, в Києві (у районі
Харківського шосе) будується
багатоповерхівка, яку представляють як "елітна новобудова". І це при тому, що загальна площа однієї квартири тут
- всього 15 "квадратів". Сюди
входить все: житлова кімната,
кухня (4 метри), санвузол. Ціна
такої мікро-квартирки - 17 тис.
доларів, що за київськими мірками недорого.
Проте, за даними експертів,
собівартість спорудження такої
квартирки (разом із зарплатами, податками та ін.) складає
всього 7,5 тисяч доларів. Інші

9,5 тисяч - це хабарі та відкати
чиновникам, плюс - чистий
(по суті - грабіжницький) прибуток забудовника. Звідси стає
ясно, чому вартість житла в
Україні в рази перевершує вартість аналогічного житла в Європі та світі.
Звичайно ж, забудовники,
враховуючи фінансові можливості потенційних покупців,
скорочують метраж і "звичайних" однокімнатних квартир.
Приміром, якщо в 2011-2012
роках середня площа однокімнатної квартири складала 50-52
кв.м., то вже в 2017 році вона
зменшилась до 42,6 кв.м.

ДЕРЖАВА НАМ ДОПОМОЖЕ?

Щоб хоч якось створити видимість турботи про власних
громадян (а може, як стверджують злі язики - для створення
ще однієї корупційної годівниці) з 2019 року в Україні обіцяють запуск нової кредитної
програми, згідно якої можна
буде придбати квартиру без
першого внеску, і на строк до 20
років.
Така можливість передбачена в проекті Державної іпотечної установи (ДІУ). В уряді
стверджують, що в першу чергу учасниками програми зможуть стати сім'ї учасників АТО
і пільговики, але згодом така
можливість з'явиться і у простих українців.
Як заявив начальник ДІУ
В'ячеслав Фролов, що спершу
бажаючий повинен буде звернутися до забудовника, який
погодився брати участь в програмі. Повний перелік компаній і будинків оприлюднять на
сайті ДІУ.
"З цим будівельником він обговорить усі умови отримання
житла на умовах фінансового
лізингу - коли будинок здадуть
в експлуатацію й інші моменти. Він резервує цю квартиру.
І разом з цим договором бронювання він дає нам заяву на
передачу житла у фінансовий
лізинг", - пояснив Фролов.
Пізніше, після здачі будинку
в експлуатацію, представники
ДІУ перевірять квартиру.
"Щоб в ній були виконані всі
будівельні внутрішні роботи,
встановлене обладнання. Після цього розглядаємо цю заяву
- приймаємо рішення і укладаємо договір фінансового лізингу з громадянином. Тоді він вже
заселяється і користується цим
житлом", - додав чиновник. Таким чином, українці повертатимуть гроші за житло кожен
місяць вже безпосередньо ДІУ.
Не хочеться "каркати", але
щоб не викликати у читача
марних ілюзій, нагадаємо: в
різні роки в Україні вже було
анонсовано близько десятка
різних житлових програм, деякі з них навіть з горем навпіл
працювали (наприклад, Фонд
молодіжного житлобудування).
Але по факту всі вони виявилися "мильними бульбашками" і ніякого відчутного внеску
в справу вирішення гострого
житлового питання не внесли.
Досить сказати, що кількість
щасливчиків, що отримали
"пільгові" квартири в результаті їх реалізації, обчислюється
жалюгідними сотнями - на тлі
мільйонів тих, що потребують.
Щось підказує, що те ж саме
буде і з новою програмою ДІУ.
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Решающая роль в изгнании нынешней "элиты" будет принадлежать народу – нам с вами.

ЗВЕЗДА И ПРОКЛЯТИЕ ПОРОШЕНКО
Александр Полуянов

Сейчас уже совершенно ясно, что
в честной борьбе Порошенко не
имеет ни одного шанса выиграть
президентские выборы. С его
рейтингом, развалом властной
вертикали и отсутствием
эффективной команды, это
уже нереально. Да, он может
попробовать поиграться в диктатуру
или военное положение - и отменить
выборы. Но конечный результат
всего этого непредсказуем и, скорее
всего, печален.

(Начало на стр. 1)

Козин

Вашингтон

Резиденция Порошенко в Козине (Киевская обл.) гораздо роскошнее,
чем «Межигорье» Януковича: целых три дома,
основной напоминает Белый дом в Вашингтоне, площадью 2000 кв.м

РЕЗЮМЕ

Порошенко в образе римской знати (Фреска в "семейном храме")

ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА СГУБИЛА

Должность президента открыла перед
ним неограниченные возможности по
переделу в свою пользу уже поделенной
собственности, а также по перекачиванию денег из государственного бюджета
в личный карман. Но и здесь надо знать
меру, потому что даже в бандитских кругах говорят: "жадность фраера сгубила".
Даже феодалы и сатрапы Средневековья грабили своих подданных "с умом"
– чтобы у них оставались необходимые
ресурсы для собственного воспроизводства (продолжения рода) и материального
производства – чтобы и в дальнейшем их
можно было грабить. Именно так и поступали все предыдущие мафиозно-олигархические кланы Украины – включая
режим Януковича. Однако нынешняя
"элита" ведет себя, как дикая армия оккупантов в захваченном городе – они грабят
дотла, до нитки, не оставляя стране и народу никаких шансов на восстановление в
будущем: в Украине массово закрываются
заводы, падает производство, а люди толпами бегут за границу.
Как любит говорить Игорь Коломойский: "Воровать надо с прибылей". Раньше
бандиты у власти были попроще и формулировали более конкретно: "Надо уметь

Но сегодня Порошенко оказался практически загнан в угол. У него —
крайне низкие президентские рейтинги и колоссальные антирейтинги.
Даже "Народный фронт" - влиятельные партнеры по парламентской коалиции – уже почти открыто контактируют с откровенными врагами президента — Юлией Тимошенко и Игорем Коломойским. Даже казавшийся
"человеком президента" премьер-министр Владимир Гройсман - готов
выйти из тени Порошенко и начать собственную политическую игру.
К этому прибавляется непонятная для украинских властей позиция
Соединенных Штатов. Конечно, бросить Украину Америка не может —
слишком много ресурсов вложено, но Трамп неоднократно давал понять, что "украинский вопрос" для него — далеко не первоочередной.
Коллективный Запад во главе с США прекрасно знает о
коррупционных скандалах и других больших проблемах Порошенко,
поэтому, скорее всего, поставит на других людей в украинской власти.
Но все -же решающая роль в изгнании нынешней "элиты" будет принадлежать народу – нам с вами. Хотелось бы верить, что уж на этот раз
люди не станут продаваться "за шмат гнилой колбасы" - продуктовые
наборы, мизерные добавки к зарплатам и пенсиям и т.д.

делиться", — если не с народом, то хотя бы
с правящей олигархией. Хоть кто-то, хоть
какой-то класс, какое-то сословие, какаято социальная группа должна тебя поддерживать, осознавая, что любая власть,
кроме твоей, будет для неё катастрофой.
Пётр Алексеевич этого не понял, а может - даже над этим и не задумывался.
Судя по всему, он был уверен: если уж ему
удалось пробиться в президенты, то дальше всё будет прекрасно. Запад будет его поддерживать, а внутреннюю оппозицию он
помножит на ноль, опираясь на ресурсы и
политическую поддержку Запада. В своём
эгоцентризме Пётр Алексеевич даже представить себе не мог, что Запад может от
него отвернуться и поддержать какогонибудь другого украинского политика.
Ведь он, Порошенко - такой податливый,
уступчивый, льстивый и ласковый, так
ловит на лету указания. А что ворует - так
ведь и другие воровать будут.
Разумный человек бы поостерёгся, подумал бы, что путь с самого верха лежит
только вниз. Но Порошенко подвела характерная для нынешней украинской
"элиты" болезнь — острая интеллектуальная (и моральная) недостаточность, которая со временем только прогрессирует.
Поэтому уже задолго до истечения сро-

МАСОВА ВТЕЧА
УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ ДЕСЯТКАМИ ТИСЯЧ
ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ З ЛАВ ЗСУ

Олександр Полуянов

Як вже стало ясне, одним з головних гасел передвиборної
кампанії Порошенка стане створення ним"сильної армії".
Проте військові експерти стверджують, що насправді
Збройні Сили України знаходяться у стадії стагнації, там не
було проведено жодної справжньої реформи, а останнім
часом до цього занепаду додалася й потужна хвиля
звільнень офіцерів і контрактників.
Близько 20 тисяч військових має
намір до кінця 2018 року звільнитися з української армії. Третина з них
- через малі зарплати.
Про це, йдеться в листі очільника

Міноборони України Степана Полтарака прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману.
"З січня по червень цього року
з лав Збройних сил України звіль-

ка президентских полномочий (примерно
к середине 2016 года), перед Порошенко
начала вырисовываться весьма печальная
перспектива: потеря им власти неизбежно
повлечёт за собой утрату собственности,
капиталов, возможно – потерю свободы,
а может даже жизни. Слишком уж его ненавидит народ (включая правящую олигархию), и слишком уж следующая власть
(учитывая то, что натворила эта) будет
нуждаться в козлах отпущения. Нет никаких сомнений, что именно на Порошенко
спустят "всех собак".

ЛУЧШЕ ВОЙНА, ЧЕМ ВЫБОРЫ

В последнее время только ленивый
не написал о том, как Петр Порошенко готовится к выборам, и как для него
важно на этих самых выборах победить.
Варианты, при которых нынешний гарант сам откажется баллотироваться, ни
в СМИ, ни экспертами даже не рассматриваются. Хотя именно такой сценарий
мог бы удовлетворить всех – и украинские "элиты", и коллективный Запад,
и даже самого Петра Алексеевича. По
словам экспертов, в этом случае он мог
бы выторговать для себя определенные
гарантии безопасности, сохранения активов, и даже дальнейшего участия в по-

нилися більше 11 тисяч офіцерів та
контрактників, у яких був військовий
досвід і на підготовку яких державою
витрачені великі кошти. За результатами проведеного опитування, до
кінця 2018 року має намір звільнитися ще більше 18 тисяч військовослужбовців. Причиною можливого
звільнення з військової служби після
закінчення контракту є недостатній рівень грошового забезпечення
(36% опитаних).
На початку 2016 року мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовця складав 7
тис. грн. На той час це була досить
значна сума, яка складала близько
5 розмірів мінімальної заробітної
плати або майже 1,6 розміру середньої зарплати по країні в ціло-
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литической жизни. А это, при нынешнем
раскладе, уже немало.
Правда, у такого сценария есть одно
слабое место, — он маловероятен. Для
его осуществления нужно рациональное
поведение главных игроков, но на это
рассчитывать не приходится.
Поэтому многие эксперты считают, что
практически единственной возможностью удержаться в кресле главы государства для Порошенко остается обострение
ситуации на Донбассе. Тогда можно будет
сыграть в игру под названием "коней на
переправе не меняют". В смысле: страна
воюет, родина в опасности, и выступать
против президента в такой ситуации могут только наёмники Путина.
При этом Порошенко наверняка понимает, что горячая фаза большой войны на
Донбассе может иметь непредсказуемые
последствия – вплоть до развала Украины.
Значит, остается вариант небольшого обострения на фронте, при котором президент получает право выйти к нации — в
прямой эфир, и драматическим голосом
возвестить: "Какие выборы, когда в стране
— война?! Когда враг наступает?!".
Политологи обратили внимание, как
занервничали украинские власти после
встречи президентов России и США в
Хельсинки. Порошенко в тот же вечер пошел в прямой эфир на ТВ, чтобы заверить
украинцев: даже если "мир оставит Украину", ее власти продолжат "защищать страну от агрессора". А чуть позже пообещал,
что флаг Украины будет поднят над всеми
населенными пунктами Донбасса.
С аналогичными заявлениями тут же
выступили и верные вассалы "гаранта" например, заместитель главы МВД Вадим
Троян заявлял о готовности пограничников взять под контроль российско-украинскую границу на Донбассе.
Правда, большинство украинских
политических экспертов не верят в
развязывание большой войны на Донбассе. "Судя по тому, что говорят специалисты
по военному делу, ресурсов для этого нет
— ни на море, ни на суше", – говорит политолог Павел Рудяков.
Но даже в условиях нехватки ресурсов,
загнанный в угол Порошенко может пойти на риск. Развязав военные действия
в виде локальных боев, ему (через свои
подконтрольные СМИ) останется только представить это как начало активной
военной кампании против Украины. Тут
важен уже не масштаб и не итог военных
действий, а сам пиар-эффект от их начала.
Многие политики и эксперты опасаются, что ради этого Порошенко готов пойти на серьёзные и кровавые провокации,
которые дали бы ему формальный повод
апеллировать к патриотическим чувствам
населения и ввести чрезвычайное положение, заодно обвинив своих конкурентов в
сдаче государственных интересов.
Не случайно и "главный оппозиционер"
Украины Юлия Тимошенко утверждает,
что Порошенко может отменить выборы.
Ведь ставки для самого Порошенко —
слишком высоки. Это — его бизнес, его
будущее и, в конце концов, его жизнь.

му. Підвищення з 1 січня 2017 року
соціальних стандартів… привело
до погіршення матеріального становища військовослужбовців, що
спровокувало їх відтік", - говориться в повідомленні.
Полтарак також повідомив, що
Міноборони має намір з 1 жовтня
підняти мінімальну зарплату: рядовим - з 7,5 тисяч гривень( $280 )
до 9 тисяч ($336), а офіцерському
складу - з 11 тисяч гривень ($411 )
до 15,3 тисяч (більше $570 ).
Проте для цього оборонному відомству в 2018 році необхідно отримати від держави додатково 4,5
мільярда гривень (168 мільйонів доларів).
"Для виплати грошового забезпечення в другому півріччі 2018

року потрібний додатковий фінансовий ресурс в сумі 4,5 млрд грн,
що необхідно врахувати під час
доопрацювання показників витрат
Держбюджету на 2018 рік", - відмітили у ЗСУ.
Характерно, що міністр оборони
вимагає підвищення зарплат військовим на фоні глибокої кризи
Пенсійного фонду і гострого браку
коштів в Держказначействі.
При цьому експерти стверджують,
що знайти гроші на зарплати військовим все-таки можна - хоча б за рахунок тих же зажерливих чиновників.
Наприклад, одні тільки премії керівництву "Нафтогазу" за дуже сумнівну
перемогу над "Газпромом" (45,6 млн
доларів) - це вже більше чверті тієї
суми, яку просить Полтарак.
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“За правду і справедливість”

Люди самонадеянно считают себя венцом творенья, но что мы без Природы?

НАША ПОШТА

Десятки писем приходят
в редакцию из разных
уголков страны.
Среди них - много
стихов. Вашему
вниманию - наша почта.

ЗАВЕРШЕННОСТЬ
МУДРОЙ ПРОСТОТЫ…
Владимир Калиниченко, Киев, 2018

В чужой стране

ОБ УЧАСТИ

Чужой уклад, чужие нравы
К нам тянут в наш славянский дом,
А нашу честь и нашу славу
Легко отправили на слом.

О НАСИЛИИ

Все на свете не спасут Бастилии,
если всколыхнется яростью народ!
Все, что порождается насилием,
от насилия и упадет.

Полез на наши пъедесталы
Чужих героев целый рой,
Кто был героем - освистали,
Кто был предатель - стал герой.

А мову Леси и Тараса
Мордует вот уж сколько лет
Самонадеянный и властный
Канадско-польский диалект.
Ещё вот землю скупят Штаты,
Тогда уж нам не встать с колен,
И все мы будем квартиранты
В стране с названием "Юкрейн".

Жаба (басня)
В болоте Жабу выбрали в начальство…
Не знаю, чёрт был к этому причастен
Иль кадровый случился дефицит,
Но факт есть факт: она руководит.
Талантом Жаба явно не блистала,
И жизнь в болоте стала-никуда,
Там гнило всё и тиной зарастало,
И скоро все увидели: беда!
- Менять её! – болото забурлило.
- Менять начальство! Но не тут-то было,
Ведь Жаба полюбить успела власть
И властью этой пользовалась всласть:
По-царски ела и пила по-царски,
Мундир себе пошила генеральский,
Устраивала праздники, салюты,
А недовольных невзлюбила люто.
- Заткнуть им рты! – опричникам велела,
И те сейчас же принялись за дело:
Где рыком, где когтями, а где жалом
Всех недовольных скоро поприжали.
Казалось бы, чего ещё желать?
В болоте вроде тишь и благодать,
Но Жабе этого уже казалось мало,
И новый циркуляр она продиктовала:
- Отныне пусть болотный весь народ
Мне всяческие почести орёт,
А кто особо Жабу уважает,
Тот пусть по-жабьи квакать начинает.
И что ж? Ондатры, Цапли, Кулики
Вылазят на трибуны-бугорки
И, позабыв все прочие слова,
Кричат одно-единственное: «Ква!»
А что им делать? Жрать-то всем охота,
Не будешь квакать – выгонят с болота…
Вверху чужие птицы пролетают,
Послушают – и так вот рассуждают:
- Видать, счастливо здешние живут,
Коль громко так и слаженно поют.
А. Ковтун, г. Запорожье

ОБ ИСКУССТВЕ

Так понимаю жизнь в искусстве я
и лучшей не ищу судьбы:
жить каждый день
всем сердцем чувствуя,
что ты – Спартак!
И ждут рабы…
Любя, страдая, ненавидя, мучась,
два человека спор ведут во мне,
а я стою устало в стороне
и думаю: о горестная участь –
быть эмигрантом
в собственной стране.

Нам никогда судьба такая
Не снилась даже в страшном сне:
Мы все, гражданства не меняя,
Вдруг стали жить в чужой стране.

Уже нас в НАТОвские стойла
Ведут, как лошадь под уздцы,
И папу с римского престола
Уже нам сватают в отцы.

Так истина (без метки ГОСТа)
становится доступной всем.

ОБ ИСТОРИИ

ЗАМЕТКИ О ПОЛЬЗЕ
ЧУВСТВА МЕРЫ

Предлагаю возможным читателям
катрены, над которыми тружусь уже не
одно десятилетие. Еще студентом взял
за правило следовать заветам мастеров
античности: «Во всем – чувство меры.
Ничего лишнего».
В юности писалось безразмерно и
легко. Как говорится, несло на волнах
вдохновения. Позже, перечитывая,
ужасался – сколько лишних слов и
строк, перебор сравнений и эпитетов!
Было обидно и даже стыдно. Потому
давно вошло в привычку править стихи, даже опубликованные в книгах.
У Александра Блока запомнилась запись в дневнике: «Если поэту не хватает 16-20 строчек, чтобы выразить, что
хочет, стоит ли сочинять?»
И сегодня люблю перечитывать газели и рубаи классиков древнего Востока – Навои, Рудаки, Саади, Фирдоуси, Хайяма. Знакомился с традициями
танка и хокку японской поэзии, имеющими тысячелетние истории.
Естественно, культура и мастерство
пишущих произрастают на разных
почвах. Литература немыслима без
гармонии вечной музыки (Бах, Гендель, Моцарт, Шопен, Чайковский),
красочных образов изобразительного
искусства (Леонардо, Рафаэль, Ван Гог,
Гойя), монументальной архитектуры
египетских пирамид, материнских
колыбельных и непревзойденных
народных песен…

Люди самонадеянно считают себя
венцом творенья, но что мы без
Природы? Лишь этап планетарной
эволюции.
И это – тоже грань земного миропорядка на пути к совершенству, которому нет предела.

О ГЛАВНОМ

Мы все – о государстве, о свободе,
о партиях, о доблестном народе…
А нужно б – о делах
без славы – почести:
о хлебе, о труде и совести.

О РОДСТВЕ

Я вырос в лагерях и на войне,
И стал живуч, как вечная трава.
Все потеряв, не изменил стране,
я – не Иван, не помнящий родства.

Самая продажная девка в истории –
писанная История.
У всех государств и народов
отбеливает властных уродов.

О НАРДЕПАХ

Гладкословные мужья
в инкрустированных ложах.
Чем крупней калибр, – дороже.
…По убойности ружья.

О ПРИРОДЕ

Непоэтичной нет природы –
есть нехудожественный взгляд.
Деревья, травы, звезды, воды
на равных с равным говорят.

О СТИХАХ

О РАВЕНСТВЕ

По мне –
есть в жизни дивное блаженство:
в стихе чеканном открывать черты
глубокой смелой мысли совершенство
и завершенность мудрой простоты.

О БИБЛЕЙСКОЙ ПРИТЧЕ

Могилы, и кресты, и обелиски,
и пепел крематория… Все прах.
Нетленна память у друзей и близких –
в трудах и звуках,
красках и стихах.

Какой народ достойнее другого?
О Господи, святая простота:
равны – как равно слово
перед словом,
как их произносящие уста.
Ищите правду и обрящете…
И вспомните потом мой стих:
найдете и – опять запрячете,
чтобы учить искать других.

О ПРОСТОТЕ

Вот лучшая из теорем:
что гениально, то и просто.

О ПАМЯТИ

О ДУШЕВНОМ ТЕПЛЕ

Закономерно:
страсть врастает в нежность,
о будущем задумавшись давно.
…Так на полях,
укутанных в заснеженность,
в тепле растет озимое зерно.

РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПОРТРЕТА,
написанного народным художником Украины
Полиной Несвитайло-Шакало
Любите живопись, поэты!
Лишь ей единственной дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.
Николай Заболоцкий
Художница писала мой портрет,
хотя минуты даже не позировал.
Знакомы, правда, были много лет,
я творчеству ее симпатизировал.
Она меня увидела таким,
каким, возможно, я когда-то буду:
не молодым, но и не пожилым,
похожим на Исуса и Иуду.
Ведь ученик не предавал Христа –
исполнил лишь мессии пожеланье.
Тот выбрал путь Голгофы и креста,
чтобы испить
за всех людей страданье.

Но чтоб задуманное воплотить,
был нужен самый преданный апостол.
И слово он сдержал.
Как дальше жить?
Лишь мифы знают то,
что было после…
В моих глазах
собачья стынет грусть,
хоть не было вины –
ни сном ни духом.
Все выхлебал с походом!
Ну и пусть,
Не только на старух была поруха.
Такой вот неожиданный итог…
Смотрю на холст.
А нужно ль жизнь итожить?
Я не Христос, понятно, и не бог.
…Вдруг в будущем меня поймут,
быть может.
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В минувшие века человек всегда знал, какие вещи «добрые», а какие «злые»
ГОТОВИМ САМИ

ЗИМНИЕ ЗАГОТОВКИ
Консервированные огурцы с
красной смородиной
Ингредиенты: огурцы - 600 грамм ; чеснок -2 зубчика ; лук
репчатый -1 штука ; смородина красная -1.5 стакана ; перец
черный, горошек -3 штуки ; гвоздика - 3 штуки ; вода -1 литр ;
сахар- 1 ст.л.; соль -2,5 ст.л.
Приготовление: Огурцы вымыть. На дно банки положим
специи. Огурцы разложим по банкам вертикально. Смородину
(0,5 стакана) очистим от веточек, переберем и вымоем. Ягоды
распределим в промежутки между огурцами.
Рассол: воду доведем до кипения, добавим соль и сахар,
всыплем ягоды красной смородины (1 стакан).
Огурцы зальем горячим рассолом, сразу накроем крышками и
стерилизуем 8-10 минут. Банки закатаем и укутаем.

Огурцы в остром томатном соусе
Ингредиенты: огурцы - 4,5кг; чеснок – 180г; томатная паста –
150г (3 полных столовых ложки); масло подсолнечное – 250мл;
сахар – 150г; соль – 3 ст.л. (в процессе работы соус можно
досолить по вкусу) уксус 6% – 150мл; паприка острая – 1 ч. л.;
перец черн. мол. – 1 ст.л.
Приготовление: Огурчики помоем и замочим на 1-2 часа
в холодной воде, затем отрезаем кончики. Большие огурцы
разрезаем на 4 части вдоль, помельче – только вдоль. Чеснок
продавливаем через пресс. Добавляем все ингредиенты,
кроме уксуса. Ставим на умеренный огонь. Через 0,5 час
огурцы будут уже плавать в соусе. Попробуем соус на вкус.
Он должен быть острым, не соленым, но и не сильно сладким.
Потушим огурцы еще 15 минут. Добавим уксус. Общее время
тушения – 40-45 минут. Накроем кастрюлю крышкой и дадим
настояться 15 мин. Разложим огурцы в подготовленные
стерилизованные 0,5-литровые банки. Зальем соусом и
стерилизуем 25-30 минут. Закроем банки и перевернем до
полного остывания.

Огурцы, маринованные
с яблоками

ДОМАШНІЙ КЛУБ

НАДО ЗНАТЬ!

ВЕЩИ-ВАМПИРЫ
И ВЕЩИ-ОБЕРЕГИ
В ВАШЕМ ДОМЕ
По материалам https://prokrasotu.info

С годами наши квартиры наполняются самыми
разнообразными предметами и вещами — от
нужных, используемых в быту, до украшающих
интерьеры комнат. В минувшие века человек
всегда знал, какие вещи «добрые», а какие
«злые», знал, что из какого материала должно
быть сделано.
Сегодня биоэнергетика постепенно
восстанавливает эти во многом утраченные
знания. Вот некоторые практические советы,
которые помогут сделать вашу жизнь
безопаснее, лучше, радостнее.
ПРЕДМЕТЫ,
КОТОРЫЕ НАКЛИКАЮТ БЕДУ

1. Статуэтки голубей, ворон, сорок, болотных

птиц, орлов, аистов приносят несчастье.

2. Статуэтка слона с хоботом вверх (трубящий)

3.

4.

5.

6.
7.

— приносит в дом удачу и помогает победить
недоброжелателей, а слон хоботом вниз (спящий) — несет в дом уныние, тоску, депрессию,
частые тяжелые мысли, стрессы.
Скульптура собаки или льва, сидящих на задних лапах и с открытой пастью, несет несчастье, так как притягивает к себе нечистую силу,
одновременно лишая человека интуиции.
Подарки, которые не пришлись по душе, принесут несчастья, если от них не избавиться,
так как подарены с недобрыми чувствами,
либо с наговором.
Картины, эстампы с изображением чегото дискомфортного для взора нарушают
душевный покой, мешают духовному совершенствованию, ослабляют память.
Любое изображение рыб делает вас уязвимыми
для наведения порчи и сглаза, а также притягивает к дому воров.
Морские ракушки, которые многие любят
привозить в качестве сувениров с юга, увы,
тоже приносят несчастья, так как приводят к
ухудшению работы сосудов и сердца.
Рога животных могут стать причиной утраты
близкого человека либо разлуки с ним, прово-

Ингредиенты на 3-х литровую банку: яблоки (кислые)
1-2 шт.; чеснок 3-4 зубчика; укроп(зонтики); лист вишни,
смородины(горсть); перец душистый горошком -12 шт.;
гвоздика -12 шт.; лавровый лист- 4 шт.; сахар -5 ч. л.; соль- 4
ч. л.; уксусная эссенция -2 ч. л.; огурцы – 1,5 – 2 кг (зависит от
размера).

8.

Приготовление: Чеснок нарезать дольками, зелень вымыть.
В чистые банки накладываем вымытые огурцы, перемежая
их специями и дольками яблок (кожуру не чистить). Заливаем
банку кипящей водой, даём постоять 20 мин. и сливаем в
кастрюлю. Снова кипятим эту воду, добавляем в неё сахар и
соль. Заливаем огурцы сиропом доверху, ждём 10 мин., снова
сливаем рассол в кастрюлю. Кипятим. В это время в банку
наливаем 2 неполные чайные ложки уксуса, заливаем кипящим
сиропом и закатываем прокипяченными крышками. Банки
переворачиваем и укутываем до остывания. Хранятся огурцы
при комнатной температуре или в прохладном месте.

КОГДА ОРГАНИЗМ
ПРОСИТ О ПОМОЩИ

Соленые огурчики на зиму
Ингредиенты на банку объемом 1 л: огурцы – сколько уйдет;
зонтик укропа – 1 шт.; лист хрена – 1 шт.; чеснок – 5-6 зубч.;
перец острый – 3-4 колечка; перец болгарский – 2 колечка;
листья смородины – 2 шт.; соль крупная – 20 г; ацетилка
(растолочь) – 1,5 табл.
Приготовление: Огурцы залить холодной водой и оставить
на 4-6 часов. Приготовить банки, крышки залить кипятком.
Очистить чеснок, промыть зелень, нарезать перец. На дно
банки положить лист хрена, веточку укропа, листья смородины.
Плотно набить банку огурцами. Высыпать дольки чеснока и
уложить перец. Залить кипятком, прикрыть крышками и дать
остыть на столько, чтобы можно было держать в руках. Слить
воду в кастрюлю. Добавить 100 мл кипячёной воды. Дать
закипеть. В банки насыпать соль и измельчённую ацетилку.
Заливать огурцы кипящей огуречной водой по одной банке.
Доверху. Банку сразу закрутить. (Уменьшить огонь до
минимума и воду не снимать, она должна постоянно кипеть.)
Готовые банки перевернуть вверх дном и поставить в
приготовленное “тепло”. Оставить огурцы соленые на сутки.
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цируют болезни и душевные травмы.

9. Гипсовые фигурки и статуэтки плохи тем, что

мешают сосредоточиться на самом главном,
отвлекают от насущных дел, ослабляют волю,
уводят человека в мир иллюзий.
10. Посуда со сколами и трещинами утрачивает
энергетическую целостность и, соответственно, нарушает энергетику пищи, либо снижая
ее энергетическую ценность, либо делая ее
вовсе отрицательной. Есть или пить из такой
посуды — только вредить себе.
11. Ножи, оставленные на столе на ночь, аккумулируют негативную энергию и притягивают всякую нечисть, которая, получая энергетическую
подпитку от этого ножа, надолго остается в доме,
нарушая сон, покой и уют домочадцев. Кроме
того, этот нож становится опасным, так как им
легче нанести себе внезапные и неожиданные
порезы. Такими же свойствами обладают ножи
с обломанными или выщербленными лезвиями.
Их не надо стараться привести в порядок, а следует тайком закопать в землю.
12. Старые изношенные тапочки или другую ветхую обувь нужно выбрасывать, а не складывать
в шкафчики, так как они притягивают к их
владельцу порчу, сглаз и наговоры.
13. Маленькие солонки, из которых часто
высыпается соль, и она к тому же все время скапливается на бортиках, — тоже вещь в доме нежелательная. Они имеют свойство провоцировать ссоры, интриги, склоки и даже скандалы с
дракой, притягивают злые сплетни.
14. Китайские фонарики — отнюдь не лучший
элемент декора помещений, так как они
вызывают внезапные необоснованные страхи
и тоску.
15. Веник в доме всегда символизирует деньги, но
тут есть свои нюансы. Пользоваться старым,
стертым веником — значит, накликать разорение или долгое безденежье. Держать старый
веник в доме — значит, накликать на себя
убытки через болезнь. Подметать пол вечером
по примете означает выметать деньги из дома
— достатка не будет. Поэтому испокон веков
полы подметали в первой половине дня.
16. Живые растения, стебли которых увивают
стены (кроме винограда), обладают свойством
притягивать к хозяевам дома разнообразные
болезни.
О вещах – оберегах, которые несут добро в ваш
дом, читайте в следующем номере.

ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ

Человеческий организм устроен абсолютно удивительным
образом. Одновременно в нас происходит немыслимое
количество процессов. И, если случается сбой, то мы
обязательно чувствуем что-то необычное. Однако, многие
из нас оставляют это без внимания. Но ведь всегда лучше
устранить проблему в самом ее начале, чем потом бороться
с различными осложнениями! Итак, давайте узнаем, что же
значат некоторые сигналы нашего организма.
15 ПРИЗНАКОВ ПРОБЛЕМ
СО ЗДОРОВЬЕМ

ТЕЛЬНОСТЬ. Говорит о дефици-

ЛОМКОСТЬ ВОЛОС И НОГТЕЙ.

те магния и калия. Эти микроэлементы содержатся в кураге,
абрикосовой пастиле, черносливе и свекле.
СУДОРОГИ ПО НОЧАМ. Также
говорят о недостатке магния и
калия.

ПЛОХОЙ СОН И РАЗДРАЖИ-

Это явный симптом недостатка
витаминов С и А. Они есть во
всех овощах и фруктах оранжевого цвета: моркови, тыкве, помидорах, абрикосах, кураге.
ХОЧЕТСЯ СОЛЕНОГО. В организме поселилась инфекция
либо обострились воспалительные процессы, прежде всего в
мочеполовой системе.
ХОЧЕТСЯ СЛАДКОГО. Возмож-

СУХОСТЬ КОЖИ. Твоему орга-

низму не хватает витамина Е.
Для восполнения запасов включи в свой рацион орехи, жирную
рыбу и растительные масла.
Эти симптомы говорят о дефиците витаминов группы В и
кальция. Много их в пророщенных зернах, цельнозерновых кашах, цельном хлебе.
КРОВОТОЧИВОСТЬ ДЕСЕН. В
организме недостаток витамина С. Он содержится в луке, чесноке, фруктах и овощах. Также
можно попить настой шиповника или отвар сосновой хвои.

ГУСИНАЯ КОЖА НА ЛОКТЯХ.

но, у тебя нервное истощение и
нужна быстрая энергетическая
подпитка — глюкоза. В таком
случае лучше употреблять мёд
или горький шоколад, чтобы
не возникали проблемы с желудочно-кишечным трактом.
ХОЧЕТСЯ ПРЕСНОЙ ПИЩИ. Этот
симптом может говорить о гастритах или проблемах с печенью.
Пресная пища поможет снять
спазмы и успокоит желудок.
ЕДА КАЖЕТСЯ ПРЕСНОЙ. Возможно у тебя депрессия.
ХОЧЕТСЯ ПОГРЫЗТЬ СЕМЕЧЕК. Твоему организму не хва-

тает антиоксидантов.

ХОЧЕТСЯ КИСЛОГО. Организм
сам требует эти продукты, так
как ему необходима стимуляция печени или желчного пузыря. Включи в рацион лимон,
клюкву.
ТЯНЕТ НА МОРЕПРОДУКТЫ.

Скорее всего, речь идет о недостатке йода в организме.
ХОЧЕТСЯ ГОРЬКОГО. У тебя
проблемы с желудочно-кишечным трактом. Здесь подойдет
очень мягкая очистка организма.
ХОЧЕТСЯ ОСТРОГО. Острая
пища стимулирует пищеварение, но ее нужно употреблять в
очень разумных количествах и
не на голодный желудок.
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“За правду і справедливість”

Логика вещей подсказывает, что существующая ныне цивилизация
совершенно не гарантирована от повторения всемирной катастрофы
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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

Источник: http://www.adme.ru/

Начиная со второй
половины XVIII века
учеными, да и совершенно
случайными людьми,
сделаны многие
удивительные находки
и открытия, которым
официальная историческая
наука не находит
объяснений, а поэтому
молчаливо обходит их в
своих исследованиях и
учебниках. О некоторых
из них, соблюдая
хронологическую
последовательность,
мы расскажем в данной
заметке и попытаемся
сделать в заключение
логический вывод.
В 70-х годах XVIII столетия
рабочие, сооружавшие возле города Э-ан-Прованс потайное
подземелье под замком одного
из графов французской королевской династии Бурбонов, нашли в известняке на глубине 15
метров незнакомые им древние
монеты, орудия труда, обломки колонн, окаменевшую доску
длиной около 2,5 метра и камни,
на которых имелись явные следы
обработки. Специалисты, изучавшие эти находки, сразу же
отметили удивительное сходство
найденных инструментов с теми,
которыми пользовались сами
рабочие. Казалось бы, в этом не
было ничего необычного, если
бы обнаруженные предметы не
появились еще задолго до образования самой породы, в которой
их обнаружили.
В середине 20-х годов XIX века
золотоискатели
Калифорнии
нашли большое число скелетов
людей европеоидного типа, наконечники копий, различные
орудия труда. Эти находки тщательнейшим образом изучила
группа ученых под руководством главного археолога при
правительстве США доктора
Винти. Она установила, что возраст скальных пород, в которых
были замурованы человеческие
кости и предметы, составляет не
менее 10, но и не более 50 миллионов лет.
В 1830 году несколько западнее Филадельфии (США) на довольно значительной глубине
твердого грунта горнорабочие
наткнулись на гладко отесанный
кусок мрамора с четко изображенными на нем (как показали
дальнейшие исследования) неизвестными ученому миру буквами. Возраст находки, по определению археологов, составлял
35-40 миллионов лет.
В 1835 году после сильных и
продолжительных
ливневых

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

м. Київ 073-074-00-80

Матеріали друкуються
мовою оригіналу

098-898-85-83
067-361-48-28
095-338-24-24
099-506-02-51
098-233-59-53
066-535-98-36
093-991-32-40
050-689-09-59
063-736-26-61

Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська

098-470-54-07
050-619-85-02
067-710-97-45
098-025-22-47
067-328-63-84
067-749-54-99
096-028-46-55
097-741-41-99
067-350-01-00

067-424-85-06
050-396-07-29
Харківська 067-572-38-37
Хмельницька 066-227-22-87
Черкаська
0472-72-00-01
м. Черкаси 097-343-05-26
Чернівецька 067-576-57-63
Чернігівська 068-235-95-89
м.Чернігів
050-935-84-26
Херсонська

ТАЙНЫ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

“НЕПОНЯТНЫЕ”
НАХОДКИ И ЗАГАДКИ
ДРЕВНИХ АРТЕФАКТОВ

дождей в штате Невада близ города Карсона (США) в песчанике обнаружились отпечатки
человеческой стопы. Длина ее
составляла 51 см, а возраст (согласно исследованиям специалистов) насчитывал 213-248
миллионов лет.
В 1844 году в Кингудском карьере возле города Милнфилда
в Северной Великобритании
горняки извлекли из твердого
песчаника стальной гвоздь со
шляпкой. Его острие, слегка съеденное ржавчиной, находилось
в слое глины. Возраст же песчаника (по оценке тогдашних английских естествоиспытателей)
составлял многие миллионы лет.
В 1851 году близ города Дорчестера (штат Массачусетс, США)
во время строительных работ в
горах мощный взрыв выбросил
из твердой горной породы колоколоподобный сосуд из неизвестного людям металла. К
тому же изделие имело изящную
инкрустацию, тонкую резьбу и
высокохудожественную гравировку.
В 1852 году в куске каменного
угля, добытого недалеко от Глазго, оказался железный инструмент странного вида и неизвестного предназначения. Человек,
приславший находку в музей,
писал:
«Я совершенно согласен с общепринятой в геологии точкой
зрения, согласно которой уголь
образовался задолго до появления человека на нашей планете, но странно, как это орудие,
определенно вышедшее из человеческих рук, могло проникнуть
в пласт угля, закрытый тяжелой
массой горной породы.»
В 1869 году шахтеры угольного забоя в Хаммонвилле (штат
Огайо, США) случайно вскрыли
угольную поверхность, на которой были начертаны строки на
каком-то непонятном языке. Все

дальнейшие многолетние попытки расшифровать надписи не
дали положительного результата, но зато убедили ученых в том,
что они сделаны еще до того времени, как уголь затвердел. А если
так, то их возраст должен быть не
менее 250 миллионов лет.
В том же 1869 году в штате
Невада (США) в куске полевого
шпата, извлеченного с большой
глубины, обнаружили металлический винт длиной около 5 см.
В 1882 году в зоне гор Пигса (штат Северная Каролина,
США) в очень древних пластах
грунта были найдены статуэтки людей и животных, причем
люди изображены в одеяниях, совершенно не похожих на
одежду американских индейцев
или вообще какого-либо древнего народа. Человеческие фигурки располагались в креслах или
восседали верхом на животных
- медведях, собаках, птицах, а
также верблюдах, гиппопотамах
и носорогах, которые в Северной
Америке никогда не водились.
Ученым такая цивилизация, к
которой принадлежал древний
скульптор, неизвестна.
В 1885 году в Австрии в пластах
бурого угля, относящегося к третичному периоду, горные рабочие обнаружили металлический
предмет, напоминающий параллелепипед и имеющий размеры
67x62x47 миллиметров и вес 785
г. Он имел слишком правильную
форму и явные следы обработки,
причем даже две его противоположные стороны были одинаково идеально скруглены.
В 1891 году в городе Моринсоне
(штат Иллинойс, США) женщина-служанка, раскалывая куски
угля, извлекла из них золотую
цепь весом 192 г и длиной 25 см.
Государственная геологическая
служба Соединенных Штатов
установила, что возраст находки
– около 300 миллионов лет.
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В 1924 году в районе южноафриканского поселка Таунг на
небольшой глубине берега реки
местные жители нашли череп,
не похожий ни на обезьяний,
ни на человеческий, а представляющий собой что-то среднее
между ними. Возраст его - 2,5
миллиона лет.
В 1925 году в карьере кирпичного завода близ подмосковного города Одинцово экскаваторщики зачерпнули ковшом
песок, в котором оказалась
окаменевшая модель человеческого мозга. Палеонтологи
четко установили, что находка
относится к тому времени, когда какой-либо жизни на Земле
вообще не должно было быть, а
сама природа такого кремниевого чуда создать не могла.
В 1928 году в угольной шахте
в 3,5 километра от города Хиверона (штат Оклахома, США)
глубоко под землей шахтеры натолкнулись на несколько квадратных бетонных блоков со
стороной 31 см. Их поверхность
была так хорошо отполирована,
что в нее можно было смотреться, как в зеркало. Возраст блоков,
по заключению ученых, составлял около 30 миллиона лет.
В южноафриканской шахте
«Уандерстоун», где с середины XX
столетия добывают пирофиллит
- древний минерал, имеющий
возраст около 3 миллиардов лет,

находят иногда эллипсоидные
шарики, опоясанные по диаметру тремя кольцевыми бороздами. Один из таких эллипсоидов
попал в Британский исторический музей. А там вдруг выявилось, что, будучи помещенным
под стекло, он стал самопроизвольно и медленно вращаться вокруг своей оси, совершая полный
оборот за 128 дней.
В 60-е годы ушедшего века при
раскопках в Шегулядах, что недалеко от озера Гурон в Канаде,
сотрудники Национального музея страны отыскали каменные
орудия труда, возраст которых
геологи определили в 150 000 лет.
Перечисленные здесь находки и открытия можно объяснить
лишь тем, что живая жизнь на
Земле периодически возникала,
развивалась, совершенствовалась и затем уничтожалась. После гибели всего живого начиналось все заново и происходило по
прежнему сценарию.
Значит, и человеческая цивилизация существовала уже несколько раз. Вот почему наша
нынешняя историческая наука
и не находит каких-либо объяснений тому, о чем тут только
что повествовалось. Зато логика
вещей подсказывает, что существующая ныне цивилизация
совершенно не гарантирована
от повторения всемирной катастрофы.

КСТАТИ
Экспедиция Башкирского государственного университета, возглавляемая профессором Александром Чувыровым, нашла на Южном Урале в 1999 году фрагмент трёхмерной карты нашей земли, созданной 70
миллионов лет назад.
…”Плиту, испещрённую различными знаками, откопали в окрестностях горы Чандур. Поверхность верхней лицевой части оказалась
гладкой, словно фарфор. Под пожелтевшей керамической облицовкой
пальцы ощущали стекло. Потом пальцы ощущали бархатистую поверхность камня – доломита. Керамика, стекло и камень – в природе такие
соединения не встречаются”.
Об этом – в следующем номере!
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