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ГОСБЮДЖЕТ–2019: УРЯД ОБІЦЯЄ ПОЛІПШИТИ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ НА 2%
В Україні почалося
обговорення проекту
Держбюджету на 2019
рік. Наступні декілька
місяців депутати,
чиновники та експерти
уважно вивчатимуть
документ і вносити свої
пропозиції. Прем'єр-міністр
Володимир Гройсман
у своїй презентації
заявив, що уряд розробив
"бюджет розвитку", хоча
зростання ВВП в документі
передбачене дуже скромне
- всього 3%.
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ТЕПЕРЬ ЗАЖИВЕМ!
С 1 ЯНВАРЯ МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА
В УКРАИНЕ ВЫРАСТЕТ ДО 4170 ГРИВЕН

Александр Михайлов

Если верить украинскому Госстату, то средняя зарплата
в Украине растет, как в сказке - не по дням, а по часам. По
итогам июля, например, она достигла 9170 гривен – так что до
обещанных 10 тысяч уже рукой подать. Впрочем, эти «дутые»
показатели мало кого впечатляют – ведь всем известно, что
Госстат является одним из главных инструментов пропаганды
нынешней власти и может нарисовать какие угодно цифры –
попробуй проверь! Гораздо хуже обстоят дела с реальными
гарантированными выплатами – такими, как социальные
пособия, минимальная пенсия и зарплата.
И НИ В ЧЕМ СЕБЕ
НЕ ОТКАЗЫВАЙ

Минимальную зарплату в размере 4200 грн. украинцам обещают уже второй год – об этом
не раз заявляли и вице-премьер
Павел Розенко и сам пан президент Петр Порошенко. И вот
эта вялотекущая эпопея вступа-

ет в финальную стадию: на днях
премьер-министр Гройсман публично объявил, что минимальная заработная плата с 1 января
2019 года вырастет с нынешних
3723 до 4170 гривен. И добавил,
что эти изменения будут отображены в государственном бюджете на 2019 год.

Как видим, повышение ожидается чуть меньше запланированного — плюс 447 грн, а
не 477, как предполагалось ранее. Еще скромнее окажутся
результаты, если пересчитать
повышение в "чистых". Напомним, что сейчас работник,
получающий
минимальную
зарплату (3723 грн) после всех
вычетов на руки получает 2997
гривен. После того как минзарплата вырастет до 4170 грн, на
руки получится 3357 грн (+360
грн). При этом учтем, что после
повышения доходов этому человеку урежут субсидию (а там
считают по «грязным») – а это
значит, что значительная часть
прибавки уйдет на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Экономисты уже подсчитали:
чтобы прожить даже на повышенную минзарплату, украинец, обитающий в 30-метровой
квартире и оформивший субсидию, будет вынужден питаться в основном хлебом, овощами, картофелем, молоком и

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

1

11,77 грн.

+послуги пошти
вартість
місяць
передплати:
35,31 грн.

яйцами. На мясо, рыбу, сыр и
фрукты денег практически не
останется.
Стоит отметить, что если в
2017 году украинцы еще радовались росту минимальной
зарплаты, искренне надеясь
на рост реальных доходов, то
сейчас оптимизма у наших сограждан стало гораздо меньше.
Ведь уже замечено, что после
каждого такого повышения
реальные доходы большинства
украинцев неуклонно снижались – из-за опережающего роста цен. Так, согласно расчетам
Ассоциации поставщиков торговых сетей, с марта 2017 года
по март 2018 года покупательная способность украинцев
уменьшилась на 17%.
Нужно учесть и тот факт, что
в коммерческом секторе экономики многие украинцы получают часть зарплаты по белому
(минималку или чуть больше),
а остальное – в "конверте".
При повышении минималки
их доходы вообще не растут:

+послуги пошти

3

місяці

хоть официальная часть зарплаты и увеличивается, зато
"конвертная" – соответственно уменьшается. А если учесть,
что придется больше платить
за коммуналку (так как с повышением официальных доходов урезается субсидия), и
повысятся цены в магазинах, то
реальные доходы однозначно
упадут.
Но больнее всего повышение
минимальных зарплат ударит
по малоимущим пенсионерам
и гражданам, которые сидят на
социальных пособиях.
"Сейчас снова говорят о росте минимальной зарплаты.
При этом без внимания остается прожиточный минимум,
минимальные пенсии. Происходит еще больший разрыв
между минималкой и другими
соцстандартами", - заметил директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.
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Державний бюджет України - це не якісь абстрактні "державні кошти",
а загальні гроші всіх громадян

ГОСБЮДЖЕТ- 2019 : УРЯД ОБІЦЯЄ ПОЛІПШИТИ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ НА 2%
Олександр Полуянов

СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ

В Україні почалося
обговорення проекту
Держбюджету на 2019 рік.
Наступні декілька місяців
депутати, чиновники
та експерти уважно
вивчатимуть документ, і
вносити свої пропозиції.
Прем'єр-міністр Володимир
Гройсман у своїй презентації
заявив, що уряд розробив
"бюджет розвитку", хоча
зростання ВВП в документі
передбачене дуже скромне всього 3%.
КУДИ ПІДУТЬ НАШІ ГРОШІ

Средній

з 01.12.2019

Категорія

з 01.06.2019

ЗРОСТАННЯ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМА (ГРН.)
з 01.12.2018

дефіцит у бюджеті Пенсійного
фонду. При цьому в останньому випадку платять всі - по 3,9
тис. гривень. Так, якщо в 2018
році дефіцит складав близько
140 млрд грн, то в 2019-му "діра"
збільшиться до 166,5 млрд.
В той же час на субсидії у бюджеті буде передбачено усього
лише 55 млрд гривень - хоча експерти стверджують, що з урахуванням прийдешнього підвищення тарифів на газ на субсидії
доведеться витратити як мінімум
80 млрд грн. Але і без цього кожному громадянинові субсидії обходяться в 1,3 тис. грн в рік.
На утримання МВС доведеться скинутися по 1948 гривень (всього 82,3 млрд), а на
ремонт доріг - по 1335 грн з людини (всього 56 млрд).
Ну, і далі "по дрібницях": на
Мінекономрозвитку - по 123
грн, на Міненерго - по 175 грн,
на культуру - по 152 грн, на апарат Верховної Рады - по 39,4 грн,
на Генпрокуратуру - по 169 грн,
на Верховний суд - по 48 грн, на
МЗС - по 105 грн і так далі.
Природно, що простих громадян ніхто не запитує: чи
згодні вони платити сотні і тисячі гривен на шикарне життя
міністерських нероб, корупційних чиновників, продажних суддів і безпорадних поліцейських.

Зараз

Спершу уточнимо, що Державний бюджет України - це не якісь
абстрактні "державні кошти", а
загальні гроші всіх громадян.
Наступного року, як підрахували
в Кабміні, прибуткова частина
держбюджету збільшиться на цілих 11,2% і складе 1,29 трильйонів гривень. При цьому головні
джерела поповнення бюджету податки, які платимо всі ми. Це
і ПДВ, який закладений в кінцевій вартості товарів, і прибуткові
податки, акцизи і так далі.
Для наочності: якщо всю цю
суму роздати українцям, включаючи людей похилого віку і
немовлят (за умови, що нас - 42
мільйони), то кожен отримав би
на руки приблизно по 30,7 тис.
грн.
Гроші збирають з усіх українців на загальні потреби: починаючи від оборони і закінчуючи ремонтом доріг. І за це все
платить кожен з нас. Приміром,
на освіту в проекті держбюджету
передбачені 242 млрд грн - тобто,
кожен з нас заплатить по 5760
гривень. На оборону планується витратити 209,5 млрд грн - це
майже по 5 тисяч з людини. На
систему охорони здоров'я закладені 92,3 млрд грн - ще по 2200
гривень з носа (не має значення
- лікувався ти, чи ні).
Пенсіонерам працюючі українці платять двічі. Перший раз
- у вигляді 22%-го податку із
зарплати, а другий раз - коли
з держбюджету погашається

на пенсія - 57 доларів в місяць (у
2018-му - 49).
Середня зарплата, за розрахунками Кабміну, в 2019 році
повинна вирости до 10,5 тис.
грн. В липні 2018 року середня
зарплата в Україні склала 9170
грн
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ЖИТИ СТАНЕ КРАЩИЙ?

Прожитковий мінімум (ПМ)
є одним з основних соціальних
показників, тому що на його
базі формуються більшість соціальних виплат і ведеться розрахунок пенсій. І цей показник
впродовж наступного року підвищуватиметься двічі: з 1 липня він зросте до 1936 гривень, а
з 1 грудня - до 2027 гривен.
Якщо врахувати, що 1 грудня поточного року ПМ збільшиться з нинішніх 1777 до 1853
гривен, то загальне зростання
в 2019 році (з 1853 до 2027 грн)
складе 9,4%.
При цьому рівень інфляції,
на думку Кабміну, складе не
більше 7,4%. Іншими словами,
якщо ці прогнози збудуться,
то до кінця наступного року
українці стануть жити на 2%
краще. Велике досягнення, ні-

СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА В 2018 ТА 2019 РОКАХ (ГРН.)
Вид допомоги
2018 р. 2019 р.
Допомога при народженні дитини
41.280 41.280
Мінімальний розмір допомого по вагітності і пологах (до грудня)
2017,1
2207,1
Допомога на дітей що під опікою (до грудня):
До 6 років
3252
3558
З 6 до 18 років
4054
4436
Максимальний размір домомоги одиноким матерям ( грудень):
На дітей до 6 років
1626
1779
На дітей від 6 до 18 років
2027
2218
На дітей що навчаються з 18 до 23 років
2027
2218
Допомога на дітей з вадами розвитку тя тяжкими зазворюваннями
1638
Допомога малозабезпеченим сем’ям з дітьми:
Від 0 до 13 років
250
Від 13 до 18 років
500
Особам з інвалідністю з дитинства 1-ї групи підгрупа А, разом з надбавкою по догляду (грудень) 3074,9 3364,6
Особам з інвалідністю з дитинства 1-ї групи підгрупа В
2245,5
2457
Особам з інвалідністю з дитинства 2 і 3 групи, разом з надбавкою по догляду (грудень)
1497
1638
Допомога по догляду за інвалідами 1 або 2 групи по псих. захворюванню (грудень)
1853
2027

чого сказати! Біда лише в тому,
що реальна інфляція (особливо
в частині зростання комунальних тарифів та цін на продукти
першої необхідності) завжди
значно випереджає очікування
наших "ефективних менеджерів" з уряду.
Наприклад, до кінця поточного (2018-го) року прожитковий мінімум збільшиться всього на 9% (з 1700 до 1853 гривен),
а як підвищилися ціни в магазинах - кожен знає сам. При
цьому загальний рівень інфляції очікується в межах 11-12%.
Мінімальна зарплата в 2019му збільшиться тільки один
раз - з 3723 до 4172 гривень. Мінімальна пенсія зростатиме в
липні (на 67 гривень) і в грудні
(на 74 гривниі).
Відзначається, що до січня
2019 року прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, складатиме 1497
грн. Через півроку - з 1 липня,
вона складатиме 1564 грн, а ще
через 5 місяців - 1638 грн.
При цьому в уряді вже зараз
попереджають, що для більшості бюджетників грошей на
підвищення зарплат немає (не
рахуючи індексацій). Це стосується вчителів, багатьох чиновників та ін.
Додамо, що курс долара на
кінець 2019 року, за розрахунками уряду, повинен складати
29,4 грн - тобто навіть менше,
ніж розрахунковий показник
на кінець 2018 року (30,1 грн).
Звідки у Кабміну такий оптимізм - ніхто не знає, але якщо
це дійсно станеться, то прожитковий мінімум (якщо вимірювати його в доларах) в 2019
році складатиме близько 69 доларів (у 2018-му - 61). Мінімаль-

В цілому в бюджеті на майбутній рік закладається 63 млрд
грн на різні види державної соціальної допомоги.
► Трохи збільшаться в 2019
році і соціальні виплати,
"прив'язані" до прожиткового
мінімуму для окремих соціальних груп. Так, мінімальний
розмір допомоги по вагітності та пологах зросте з 2017,1 до
2207,1 грн (на 190 грн). Допомога одинаким матерям на дітей
до 6 років - з 1626 до 1779 грн.
На дітей від 6 до 18 років - з 2027
грн в грудні 2018-го до 2218 грн
в грудні 2019-го. Збільшаться і
виплати по інвалідності.
► Розмір матеріальної допомоги при народженні дитини не
зміниться – він, як і в 2018 році,
складатиме 41 280 грн. Проте
окрім цих виплат держава вирішила при народженні дитини
дарувати сім'ї "Пакунок малюка" - пелюшки, одяг, іграшки,
засоби по догляду за тілом новонароджених та ін. Вартість товарів в наборі - 5 тис. грн.
► З 1 січня 2019 року впроваджується новий вид державної
соціальної допомоги - її почнуть
отримувати батьки дітей, які
мають важкі захворювання або
проблеми в розвитку. Такі люди
зможуть отримувати матеріальну допомогу у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, що
втратили працездатність. Таким
чином, з Нового року розмір
цього виду допомоги складатиме 1497 грн, з 1 липня 2019 року
- 1564 грн, а з 1 грудня 2019 року
- 1638 грн. За розрахунками
Кабміну, на цей вид соціальної
допомоги зможуть претендувати близько 16,4 тис. людей.
► Оскільки пенсійні виплати
в результаті пенсійної реформи
також стали "прив'язуватися"
до прожиткового мінімуму,
на 2019 рік запланована індексація пенсійних виплат. Вона
станеться у березні. Крім того,
продовжиться
перерахунок
пенсій для військових. Всього на пенсійне забезпечення
в держбюджеті закладається
166,5 млрд грн - на 27,2 млрд грн
більше, ніж в 2018 році.
► Окремою статтею йдуть
витрати на субсидії - 55,1 млрд
гривень. Це майже на 16 млрд
менше, ніж в поточному році
- в уряді відмічають, що в 2019му "… очікується зменшення
витрат на надання пільг та
житлових субсидій на оплату
житлово-комунальних послуг
порівняно з поточним роком".
Причини - удосконалення порядку надання субсидій і підвищення доходів населення.
В зв'язку з цим варто нагадати, що перший проект бюджету
України на 2018 рік також передбачав виділення 55,1 млрд
грн на субсидії, проте після
доопрацювання ця сума була
збільшена до 71 млрд грн. І на
сьогодні є всі підстави вважати (особливо в контексті прийдешнього підвищення тарифів), що ця історія повториться.
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Cоциальные стандарты повышать надо, но этот рост должен
хоть как-то соответствовать экономическому росту страны.
(Начало на стр.1)

ОДНИ СЛОВА

На заявление Гройсмана о повышении
минимальной зарплаты оперативно отреагировали в Федерации профсоюзов
Украины. Там констатировали: как и в
прошлые годы, при формировании госбюджета мнение профсоюзов никто не
спрашивает. А ведь у них, оказывается,
есть и собственные расчеты относительно того, какой должна быть минималка.
"Согласно расчетам Федерации профсоюзов, с учетом фактической стоимости потребительской корзины, расходов
на жилье, образование, здравоохранение, содержание семьи, инфляции, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2019 года должна составлять не менее
7,7 тыс. гривен,… а прожиточный минимум для трудоспособных лиц – около
5,2 тыс. гривен", – заявили в ФПУ.
Представители профсоюзов также
обратили внимание на то, что в проекте госбюджета не предусмотрено должное финансирование бюджетной сферы
- для обеспечения зарплат учителям,
врачам, госслужащим, работникам
культуры и социальной сферы на определенном законодательством уровне. То
же самое касается выплаты стипендий
студентам, поддержки сети учебных и
медицинских учреждений, подготовки
рабочих кадров и т. д.
В ФПУ рассказали, что они посылали
соответствующие предложения в Минфин, но там ответили, что в следующем
году кардинального роста основных государственных социальных стандартов
и гарантий (прожиточного минимума,
минимальной зарплаты, минимальной
пенсии, государственной помощи) не
предусмотрено. Планируется лишь их
индексация с учетом уровня инфляции.
"Предложенные размеры прожиточного минимума более чем вдвое ниже
его фактического размера. Учитывая,
что базовый тарифный разряд в бюджетной сфере базируется на размере
прожиточного минимума, тем самым
снижается уровень зарплаты почти 4
млн работников бюджетной сферы", –
сообщили в ФПУ.
Об этом следует сказать подробнее,
так как привязка Единой тарифной
сетки к прожиточному минимуму (без
учета минимальной зарплаты) ведет к
самым уродливым перекосам в системе
оплаты труда работников бюджетной
сферы.
Так, на сегодняшний день оклад ра-

ТЕПЕРЬ ЗАЖИВЕМ!
С 1 ЯНВАРЯ МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В УКРАИНЕ
ВЫРАСТЕТ ДО 4170 ГРИВЕН

Александр Михайлов

Если верить украинскому Госстату, то средняя зарплата в Украине растет, как
в сказке - не по дням, а по часам. По итогам июля, например, она достигла
9170 гривен – так что до обещанных 10 тысяч уже рукой подать. Впрочем, эти
«дутые» показатели мало кого впечатляют – ведь всем известно, что Госстат
является одним из главных инструментов пропаганды нынешней власти
и может нарисовать какие угодно цифры – попробуй проверь! Гораздо хуже
обстоят дела с реальными гарантированными выплатами – такими, как
социальные пособия, минимальная пенсия и зарплата.

ботника 1-го разряда (уборщица, вахтер) составляет всего 1762 грн, а оклад
больше минималки (3723) имеют лишь
бюджетники, начиная с 12-го разряда
(учителя, врачи), у которых оклад составляет 3735 грн. Как известно, в бюджетной сфере действует такая схема:
если минимальная зарплата больше
оклада, то разница доплачивается за
счет бюджета. Однако разумные пропорции в оплате труда при этом никто
не гарантирует (то есть, зарплаты более
высоким категориям должным образом
никто не повышает) – в результате возникает уравниловка, когда сторож или
уборщица может получать почти столько же, сколько медсестра и т.д.
При действующей системе, с 2019 года
на уровень минимальной зарплаты выйдут уже должностные оклады 14-го раз-

КІЛЬКА ШТРИХІВ ДО ПОРТРЕТА
(пам’яті Віталія Андрійовича Масола)
1.
В.Ф.Скляров (академік, багаторічний міністр) готує черговий
матеріал про критичний стан електроенергетики. Я погодився поклопотатися про публікацію цього
матеріалу. В телефонній розмові
з’ясовуємо необхідні деталі.
Раптом голос Віталія Федоровича зривається…
– Масол помер… Сьогодні вранці… Не доїхала швидка. Учора увечері були в нього лікарі, підтримали серце. А сьогодні приїхали, щоб
лише зафіксувати…, не встигли…
На державній базі відпочинку в
Конча-Заспі закрили пункт швидкої допомоги. З метою економії. А
за ініціативою (нібито) А.Яценюка
тим, хто там проживає, встановили нову орендну плату. В.Масол
зібрався вибиратися зі свого будиночка, в якому прожив близько
40-ка років. Плата – в півтора рази
більша за його пенсію. Син не дозволив. На сімейній раді сказав:

РЕАЛІЇ

– Соромно буде від людей, батько ніколи не кидав нас у складні
хвилини. Будемо платити самі.
Тепер уже не треба…
2.
1990-й… Студентське голодування на асфальті центральної площі

ряда (это хирург 1-й категории, преподаватель вуза) – соответственно, перекосы
в оплате труда только усилятся.
В то же время, следует отметить: украинские профсоюзы уже давно поражают своей пассивной позицией – дальше
заявлений дело почти никогда не идет.
"Что касается профсоюзов, то им уже
пора бы организовать хотя бы одну приличную забастовку. А то Украина по
сравнению с европейским странами, где
массовые забастовки проходят чуть ли
не раз в три-четыре месяца, выглядит
как страна с социальной кладбищенской тишиной", - заметил по этому поводу аналитик Алексей Кущ.

ВПЕРЕДИ ПАРОВОЗА

Что же касается экономистов, то их
мнение однозначно: социальные стан-

Києва. Гасло «Геть Масола й Кравчука!». Розмовляю із не занадто
схудлими студентами. Про Кравчука – зрозуміло, він щодня на телеекрані. Хто такий Масол, знають не
всі, чому його треба зняти з посади… Треба і все… (Схоже, в столиці
Болгарії, де проходили підготовку
активісти «голодуючих», про економіку і управлінців не згадували. Та й
мета була інша, – розвалити Союз.)
Ще функціонував ЦК Компартії
України. Вирішили «мудро»: здавати Кравчука не можна, адже донедавна – 2-й секретар ЦК. А Масола
є ким замінити.
3.
Мене обрано Головою Верховної
Ради України. Раджуся з Президентом.
– Леоніде Макаровичу, давайте
повернемо на посаду прем’єра Віталія Андрійовича. Сильніших же
за нього немає.
– Та й правда. Я втручатися в
його справи не буду, це не моє.
З трибуни парламенту, після переконливого голосування Віталій
Андрійович говорить:
– Спасибі. Ну, я пішов на роботу.
Це було у травні. А на початку
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дарты повышать надо, но этот рост должен хоть как-то соответствовать экономическому росту страны. Однако у нас
эти цифры вообще никак не связаны.
Судите сами. В то время, как экономика страны с большим трудом растет
на 2-3% в год (хотя и эти цифры многие
называют манипуляциями Госстата),
минимальная зарплата с 1 января 2017
года подскочила на 100% (с 1600 до 3200
гривен), с 1 января 2018 года – на 16% (до
3723 грн.), а теперь ее планируют поднять еще на 12%.
"Такой чисто номинальный, "на бумаге" рост минимальной зарплаты – это
дорога в никуда, – уверен президент
Украинского аналитического центра
Александр Охрименко. – Без реального роста экономики вообще, и без роста
производительности труда в частности,
это приведет лишь к очередному витку
инфляции".
По словам Охрименко, для Украины
это стало обычной практикой: пиарясь
накануне выборов, поднимать зарплаты
и пенсии, а после выборов - в зависимости от их результатов, либо во всем винить предшественников, либо пытаться
убедить всех вокруг, что обесценивание
национальной валюты совершенно никак не связано с предыдущим решением
поднять минимальные доходы.
При сегодняшней экономической ситуации такой стремительный рост минимальных и средних зарплат – самообман чистой воды, добавляет экономист
Андрей Мартынюк. И этот самообман
очень быстро вернется к нам всем бумерангом в виде высокой инфляции. В
результате, получая на руки номинально большие суммы, украинцы смогут на
них оплатить все меньше и меньше товаров и услуг.
"Повышение минималки без реального экономического роста приведет не
только к очередному росту цен и тарифов, но и к росту безработицы. Дело в
том, что бизнес, особенно малый и средний, просто не в состоянии беспрерывно
увеличивать зарплаты в условиях, когда
производство в лучшем случае стоит на
месте. В такой ситуации предприятия
либо еще глубже уходят в тень, либо закрываются", - говорит Мартынюк
Кстати, по прогнозам Минэкономразвития, минимальная зарплата за
следующие 3 года вырастет более чем в
полтора раза. Так, к концу 2019-го она
составит 4600 грн. 2020 года украинцы
будут получать минимальную зарплату
5400, а 2021-го - 6200 гривен.

жовтня чернігівський губернатор
(вони обиралися населенням!) ділиться думками:
– З бюджетом справа налагоджується. І що важливо, я вже на
наступний рік бачу реальні орієнтири, є про що конкретно говорити
з управлінцями і господарниками.
Перед цим, влітку обраний новий Президент. «Реформатор»,
якому прем’єр не до вподоби, бо
не так ніби сприймає призначеного свого заступника В.Пинзеника.
В.Масол втрачає посаду. Розпочинається розвал економіки і чехарда прем’єрів.
Причина ж, мабуть, суб’єктивна.
Якось Віталій Андрійович розповідав:
– Приїхали на зустріч з колективом Ново-Краматорського машинобудівного заводу. Виходимо на
сцену. Представляють Л.Кучму, –
аплодисменти. Потім мене, – овації. Бачу, йому не сподобалось,
не стримався: «А чому мене не так
вітають, я ж – Президент?» Відповідаю тихесенько: «Треба було
попрацювати тут більше 25 років
директором, зустрічали б майбуть
так само»

4.
В розмові з приводу економічного стану не залишається спокійним. Видно, до останніх днів його
мучила і несправедливість щодо
нього особисто, і, найперше, біль
від того, що невігласи займаються
управлінням.
– Я ж міг вирішити будь-яке питання для України. 28 років я очолював бюджетний комітет Верховної Ради СРСР, моїм заступником
був Назарбаєв. І тоді, та і тепер
можу в Росії, Казахстані, Білорусії… знайти підтримку в справах,
що стосуються України. Ми ж могли бути успішною в усіх відношеннях державою…
P.S. Гадаю, ця обставина і впливала на долю справжнього глави
уряду. Сильним світу цього (і їм підпорядкованим нашим посадовцям)
сильна Україна не потрібна. Не потрібні і ті, хто таку країну здатні творити…
Хай буде пухом земля Віталію
Андрійовичу Масолу – видатному
сину України.
Олександр Мороз
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Петро Устенко продав партійний бренд CПУ
нинішньому владному угрупуванню

ТОЧКА ЗОРУ

ЛЮДЯМ ПОТРІБНА ПРАВДА
(Відповідаючи читачам – активістам партії)

В наскрізь корумпованому
суспільстві, де слова
«бізнес», «влада» і «кримінал»
стають майже синонімами,
будь-якій політичній силі
не уникнути випробувань
грішми. В партійну сферу,
в парламентське життя
гроші, як впливовий фактор,
“зайшли” з появою партій
«Громада» і «Батьківщина»,
згодом - Партії Регіонів
та всього того іншого, що
вважає себе політичною
елітою нашої держави.

Сергій МАЛИНОВСЬКИЙ
Перший секретар
Черкаського ОК СПУ

Не уникла випробувань і Соціалістична партія України, її
центральне та регіональне керівництво. Поява в структурах,
найперше в Політраді СПУ, людей з бізнесу (М.Рудьковський,
П.Устенко…) неминуче позначилось на атмосфері в ланках
управління і центрального апарату, і регіональних осередків
партії. Мало також значення те,
що в керівному активі з’явилися
люди, котрі спробували міністерського чи губернаторського
“хліба”, а втрата цього “хліба”
спонукала їх шукати винних у
тому. Власне, дивного тут нічого немає, – влада, вплив, амбіції, тимчасові невдачі тощо

створюють своєрідне середовище напруги, вихід із якого не
завжди простий.
На ускладнення ситуації в
СПУ подіяла загалом невдала
спроба протидіяти зрадництву
В.Ющенка створенням у 2006
році коаліції разом з ПР і комуністами. Про це сказав Олександр Мороз, цитую:
“…Це цілком моя ініціатива і
моя, очевидно, помилка. Можливо краще було відійти вбік,
дозволивши створити заплановану бізнесову коаліцію з Партії регіонів і Нашої України,
зменшивши шквал брехні на
соціалістів. Хоч це припущення, бо можливості для шельмування у влади різноманітні і
необмежені.”
Варто нагадати і про те, що
у 2007 році під час дострокових виборів зусиллями адмінресурсу СПУ не пропустили в
парламент: “не вистачило” 22
тис. голосів, хоч лише в Одеській області з протоколів зникло
більше 30 тис. голосів на підтримку Соцпартії. Партія стала
позапарламентською, втратився найефективніший зв'язок
з людьми – головну трибуну в
Україні.
У керівному органі партії
розпочалася боротьба за “оновлення”, що по-суті означало
боротьбу “за булаву”.
“Аргументи”
бізнесменів
Політради - М. Рудьковського,
П. Устенка, не передбачені партійним статутом, подіяли на
деяких активістів та привели
до сумних наслідків. Владний
намір підпорядкувати собі авторитетний політичний бренд
– СПУ – з успіхом (для влади)
втілився у життя. У підсумку
(немає сенсу описувати відому
кількарічну судову тяганину)
П.Устенко продав партійний
бренд (читай - всю юридичну
документацію)
нинішньому
владному угрупуванню.
На
якій сумі зійшлися - невідомо,

але підозріло швидко, без елементарних обов’язкових процедур (конференції, обрання
делегатів, тощо) Мінюст зареєстрував зміни до Статуту СПУ
та її очільником – І. Киву.
Тим часом, з надуманих причин, очевидно виконуючи установку АП, Мінюст вже кілька
років відмовляє в реєстрації
партії, заснованої 27 років
тому. Безглуздість претензій
до партії в цьому разі доведена
Вищим адміністративним судом, який зобов’язав Мінюст
зареєструвати СПУ на чолі з її
керівником М.Садовим. Але
і по цей день у Мінюсті не виявилось юристів, котрі “знають
як виконати рішення суду”.
Дивуватися тут нема чому, адже
в “демократичній і правовій”
Україні таке можливе.
Розуміючи потребу усунути
несправедливість, керівництво
СПУ на чолі з М.Садовим звернулось за підтримкою до народного депутата С.Капліна. Але
на практиці склався неприємний наслідок від поспіху (про
це попереджав О.Мороз): пройшло своєрідне об’єднання на
з’їзді незареєстрованої СПУ з
партією, яку очолює С.Каплін,
обрання його Головою СПУ
(без реєстрації останньої, отже,
без повноважень юридичної
особи і без можливості брати
участь у політичному житті, в
т.ч. у виборах).

Відтоді минув рік. Днями
відбулося правомочне засідання членів Політвиконкому
Політради СПУ, де ”…проаналізовано стан розвитку організаційно-політичних процесів, які відбулися впродовж
минулого року, починаючи з
30 вересня 2017 р. та зроблені
наступні висновки (документ
за підписом Голови СПУ, Голови Політвиконкому Політради
СПУ М.Садового, - див. http://
socparty.com.ua/ index.php/press/
news/424-424):
▶ Політвиконком визнав помилковість проведення згаданого з’їзду та вибачився перед членами Соціалістичної
партії України за допущений
політичний прорахунок;

- З огляду на так званий закон
про “декомунізацію”, українська влада всіляко намагається стерти в пам’яті нинішнього
покоління героїзм представників всіх національностей

Думаю, ближчим часом ми повідомимо вас про шляхи і послідовність подолання задавненої
кризи в партії.
В будь-якому разі, партія – це
люди. Їх переконання, активну
позицію буде використано в боротьбі з режимом, за збереження
і розвиток України.

-Чим далі в часі стають події
1941-45 років, ти менше залишається свідків Великої Вітчизняної війни, але…

“СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ
ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА”
Черкаська
обласна організація

ВІД РЕДАКЦІЇ

Спроба зберегти ідеологію соціальної
справедливості втілена декілька років
тому Василем Цушком (раніше Першим
секретарем СПУ) та іншими небайдужими
людьми.
Ними була утворена партія “Соціалісти”. Скоро, однак, виявилося, що засади справедливості в керівній ланці партії розуміють дуже по-різному. В.Цушко,
Ф.Влад та інші однодумці не стали конфліктувати, зібрали своїх прихильників у партії “За правду і спра-

У вересні місяці виповнюється 75 років з початку звільнення
Черкаської області від німецько-фашистських загарбників в
роки Великої Вітчизняної війни 1941-45 років. Після майже
33 місяців окупації на землю Шевченківського краю прийшло
мирне життя. В ході звільнення Черкащини, що тривало на
протязі 175 днів з 22.09.1943 р. по 12.03.1944 р., відбулися
такі великомасштабні історичні військові операції, як
битва за Дніпро, Корсунь-Шевченківська битва, УманськоБотажансьна наступальна операція.
Напередодні цієї ювілейної дати до редакції завітав голова
Черкаської обласної організації ветеранів Володимир
Веретільник та люб’язно погодився відповісти на кілька
наших запитань.
колишнього СРСР під час тієї
страшної війни…

“Влада для нас
не самоціль.
Ми хочемо,
щоб вона
належала народу”

▶ Політвиконком вважає необхідним повернутися до висхідної точки розвитку СПУ,
розглядає різні варіанти
включення СПУ у підготовку
до президентських та інших
виборів.

Володимир Веретільник:
“Черкащанам є ким пишатися за здобуту
Перемогу в травні 1945 року”

ВЕРЕТІЛЬНИК
Володимир Михайлович
Голова Черкаської обласної
організації ветеранів

Олександр МОРОЗ:

- Чекайте, то Великої Вітчизняної, чи Другої Світової?

-Вислів “Вітчизняна війна”
означає захист своєї Батьківщини на своїй землі від нападу агресора. Це, просто кажучи, захист

ведливість”, запропонувавши Олександру Морозу (за
підсумком двох соціологічних опитувань) її очолити.
Щоб припинити спекуляції довкола зрозумілого і
авторитетного у світі бренду, полегшити ідентифікацію партії серед більше 350 українських партій, з’їзд
перейменував партію. Такою вона і зареєстрована:
“Соціалістична партія Олександра Мороза” - партія,
зі зрозумілою для людей політикою миру, позаблоковості, збереженням землі та інших ресурсів, ліквідацією корумпованої “вертикалі влади” і розвинутим
самоврядуванням громад.

від ворога своєї домівки, вулиці,
населеного пункту, регіону. Це
коли на захист Вітчизни піднімається увесь народ - від дітей до
дорослих, від керівників держави до кожної людини. Ось тільки
кілька прикладі по Черкащині:
13 річний Віталій Проценко
– зв’язковий партизанського загону, який діяв в Тальнівському
районі, попереджаючи партизанів про карательну операцію
фашистів, підірвав себе гранатами під фашистським танком;
19 річна медсестра Черкаської
міської лікарні Оксана Тарасюк
в боях за Черкаси винесла з поля
бою 80 поранених бійців, надала
їм допомогу, відбивши з кулемета атаку фашистів , переправила
всіх поранених під вогнем ворога на другий берег Дніпра. Вона
була видана зрадником і прилюдно в розстріляна…
І таких прикладів дуже багато, коли мешканці нашого краю
не змирилися з ворогом, а всіма
своїми можливостями боролися
з фашистськими завойовника-

ми за загальну Велику Перемогу, свободу і незалежність.
У свідомості переважної більшості жителів України (в т.ч.
Черкащини) термін “Велика
Вітчизняна війна” був, є і буде
в пам’яті, як би не намагалися
його приховати всілякі вятровичі та йому подібні. Ніякі закони,
укази та вказівки не в змозі заборонити людині пам’ятати своїх близьких і рідних, які полягли
в тій страшній війні.
До речі, Велика Вітчизняна війна – це основна складова Другої Світової війни 1939- 45рр.,
яка завершилася перемогою
радянських військ. Термін “Велика Вітчизняна війна” зафіксований в документах Нюрнбергського трибуналу, який засудив
і германський фашизм і нацизм.
Цим терміном користуються в
більшості країн Європи, країн
колишнього СРСР, в США…
- Черкащанам є ким пишатися
за здобуття Великої Перемоги
в травні 1945року…
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По данным ООН, Украина уже вошла в топ-10 стран,
население которых сокращается самыми стремительными темпами

РЕЗОНАНС

МЕЛИ, ЕМЕЛЯ, ТВОЯ НЕДЕЛЯ
Александр Полуянов

Украинские СМИ, политики и
общественные деятели продолжают
обсуждать последнее послание
Петра Порошенко Верховной раде.
При этом большинство экспертов
называют речь президента
абсолютно никчемной, поскольку
в ней он не коснулся наиболее
болезненных, ключевых проблем
страны — таких, как деградация
промышленного потенциала,
паралич правоохранительной
системы, нищета, рост тарифов,
безработица, и многое другое.
ПО СТАНИСЛАВСКОМУ: "НЕ ВЕРЮ!"

Как известно, продолжающееся ухудшение условий жизни является основной причиной депопуляции страны: с одной стороны население стареет и вымирает, с другой
стороны – из Украины массово бегут все,
кто в состоянии это сделать. А выполнение
требований МВФ, которое приведет к росту и без того неподъемных тарифов, только
ускоряет паническое бегство.
По данным ООН, Украина уже вошла в
топ-10 стран, население которых сокращается самыми стремительными темпами. Подсчитано, что при нынешних темпах сокращения населения, уже через 20 лет в стране
будет жить 8 миллионов человек.
И вот в такой катастрофической ситуации
Порошенко продолжает говорить о каких-то
призрачных "достижениях", а также развлекать публику рассказами про "три столпа"
Украины — армия, вера и язык.
По сути, вся речь президента – это набор лозунгов, благих намерений, пустопорожних обещаний, а то и откровенной,
циничной лжи. Анализировать все его
выступление – это попусту тратить время
и силы, возьмем лишь такой перл: "За последние четыре года мы сделали больше
позитивных изменений, чем за предыдущие 23 года независимости".
Абсолютно не питая никаких симпатий к прошлой власти (впрочем, и ко всем
предыдущим), хотелось бы все-таки спросить: неужели доллар по 8 гривен, посильные тарифы ЖКХ, более высокие реальные зарплаты и пенсии, а главное – мир и
территориальная целостность – это было
хуже, чем сейчас?
Многих украинцев откровенно разозлило высказывание украинского президента о
разрыве с московским патриархатом.
"Порошенко заявил, что „мы точно не
будем поклоняться чужим богам”. Но ведь

-Звичайно є, і наша ветеранська організація всіляко сприяє тому, щоб пам’ять про цих
людей –героїв, людей-легенд
не згасала ніколи. До речі, ми
щиро вдячні черкаським соціалістам, їх обласній газеті “Народна правда” за висвітлення
матеріалів про наших земляків
учасників Великої Вітчизняної, які захищали Батьківщину
героїчно і мужньо, воювали на
всіх фронтах в лавах Радянської
Армії, партизанських загонах,
нищили ворога в загонах опору
багатьох країн Європи.
Рядовий Григорій Петренко
з м.Каніва був серед 28 героївпанфіловців, які захищали Москву. Він особисто знищив 12
фашистських танків. Останній,
13-й танк знищив, підірвавши
себе і його гранатами (посмертно присвоєно звання Героя Радянського Союзу).
Рядовий Роман Ковтун, родом
с.Юрківка
Звенигородського
району, майже місяць захищав
Брестську фортецю. З групою

у нас в православии – неважно, какой там
патриархат – московский или киевский,
один Бог – Христос. То есть, получается,
что президент назвал Христа чужим ему
Богом. Я думаю, что если это и оговорка,
то по Фрейду — вылезла его подлинная
сущность. Для нынешней власти Христос
– действительно чужой бог, они молятся
только Золотому Тельцу", - написал в соцсети пользователь Владимир Таран.
"События, которые сейчас разворачиваются вокруг Православной Церкви, свидетельствуют о том, что Порошенко пойдёт
на все, лишь бы удержаться в кресле президента. Его не интересует будущее Украины, украинский народ, ему все равно
какому богу молиться, лишь бы выслужиться перед своими хозяевами и сохранить свои капиталы. Неужели кто-то ещё
верит словам и обещаниям Порошенко?"
— возмущается Елена Скорик. И таких отзывов – масса.
А вот блогер Алена Яхно отметила большие ораторские способности украинского
президента. "Правильно интонирует, делает точные смысловые акценты, расставляет
крепкие эмоциональные крючки", — отмечает Алена. И все бы хорошо, "если бы только
со всех щелей не лезли разные черти, которые крепко ассоциируются с президентской
властью. Если бы только не воровали и не
мародерствовали", — добавляет Яхно.

КОРПОРАЦИЯ В СТАДИИ
ЛИКВИДАЦИИ

По сути, во всем выступлении Порошенко есть только одно место, которое
с натяжкой можно назвать адекватным.
Надо отдать должное: он все-таки признал, что за четыре с лишним года нахождения у власти он не смог решить важнейшие задачи, стоящие перед государством и
обществом.

воїнів вийшов з оточення і героїчно воював до кінця війни.
Капітан Микола Мамай з Городища захищав блокадний
Ленінград, збив особисто 11 літаків. Учасник повітряних боїв
над Берліном. В останній день
війни направив свій палаючий
літак на угрупування фашистів, що захищали Рейхстаг (посмертно присвоєно звання Героя Радянського Союзу).
У Сталінградській битві брав
участь взвод бійців під командуванням лейтенанта Івана Заболотька зі Звенігородки. Захищачи підступи до річки Волги
рядом з «Будинком Павлова»,
взвод відбив десятки танкових
атак, знищив сотню ворожих
вояк. Загинув на 78 день оборони (зі 100)… Сьогодні - це святе
місце у Волгограді , яке називають «Будинок Заболотька».
Лейтенант Михайло Дзигулський із смт.Цибулеве Монастирищенського району, підчас
звільнення м.Севастополь при
штурмі Сапун-гори закрив амб-

"Хотел бы откровенно отметить, большая часть общества объективно недовольна: не удалось завершить войну и восстановить территориальную целостность
Украины. Вследствие агрессии потеряно
20% промышленного потенциала страны", — самокритично заявил президент.
Хотя при этом "скромно" умолчал о собственном вкладе в дело разрушения промышленного потенциала. Впрочем, это и
понятно – война все спишет.
Поскольку "борьба с коррупцией" превратилась в бездарный фарс, и это откровенно режет глаза не только украинцам,
но и "международным партнерам", Порошенко счел нужным и здесь добавить немного критики:
"Мы создали с вами антикоррупционную инфраструктуру, в некоторые новые
органы вложили немалые финансовые
ресурсы налогоплательщиков Украины,
но пока что коэффициент их полезного
действия меня как президента не удовлетворяет. И общество разочаровано ди-
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намикой антикоррупционной борьбы,
претензии людей оправданы", — заявил
президент.
Но основной смысл выступления Порошенко уложился всего в одно предложение:
"Однако большинство украинцев пока не
почувствовали улучшения благосостояния".
На этом цитирование можно закончить и
заняться выводами. А они неутешительные.
Мы привыкли думать, что лидер страны
(президент) по определению должен заботиться о развитии страны и народном
благе. В принципе, так и должно быть,
вот только применительно к Петру Порошенко такой подход в корне неверен. Порошенко обошел вниманием бедность и
разрушенную экономику не потому, что
это неудобные, компрометирующие его
темы. Он не стал затрагивать эти вопросы просто потому, что они его вообще не
интересуют.
Для нынешнего главы украинского государства руководимая им страна — это
что-то вроде корпорации, которую он
получил на ограниченное время, и за это
время из нее нужно выжать максимальную выгоду. А дальше – хоть потоп. Что-то
подобное мы уже проходили в 90-е, когда
"прихватизаторы" за бесценок скупали заводы и фабрики, выжимали из них последние соки, затем резали на металлолом – и
бросали. Только сейчас таким "предприятием" оказалась целая страна – Украина.
С другой стороны, Порошенко должен
выполнить и заказ своих иностранных хозяев и покровителей: максимально разрушить
украинскую индустрию, чтобы она уже
никогда не смогла составить конкуренцию
западным компаниям. А в конечном итоге
- превратить страну в сырьевой, преимущественно сельскохозяйственный придаток
Запада. Этот план успешно реализуется под
вывеской превращения Украины в "аграрную сверхдержаву". Будет ли он реализован
до конца - зависит от нас с вами.

КСТАТИ
Но если мы с вами – по признанию самого президента – "не почувствовали улучшения
благосостояния", то этого нельзя сказать о принадлежащих Петру Алексеевичу компаниях.
Так, на днях украинские СМИ сообщили о корпоративе президентской корпорации Roshen,
который состоялся 15 сентября в конном клубе Equides возле Киева. По оценкам, он стоил
организаторам более 300 тысяч долларов, то есть больше 8 миллионов гривен.
Об этом сообщает издание "Слідства. Інфо", журналисты которого провели собственное
расследование. По их сведениям, на празднике для двух тысяч работников компании Roshen
выступили итальянский певец Mario Biondi, украинско-американский пианист Вадим Неселовский, американская певица Laura Pergolizzi (LP), украинские исполнители Monatik и The Maneken.
"С помощью музыкальных агентов мы подсчитали, что приглашение исполнителей и обустройство сцен стоило не меньше 200 тысяч долларов", — пишут журналисты
По данным издания, еду, напитки и обслуживание мероприятия обеспечивала кейтеринговая компания Figaro. Она отказалась назвать точную цену, но в среднем услуги подобных
фирм стоят около 1500 гривен на человека.
"Таким образом, питание для Roshen Music Fest могло обойтись организаторам от 70 до
110 тысяч долларов", — считают журналисты.

разуру ворожого кулеметного
дзоту своїм тілом, повторивши
подвиг О.Матросова (посмертно
присвоєно звання Героя Радянського Союзу).
Капітан Яків Скусніченко з
Маньківського району - учасник битви за Дніпро. При переправі через річку взяв командування батальйону на себе.
Першим дістався правого берега
і вступив в бій з фашистами, рятуючи життя побратимам підірвав себе гранатами в гущі ворога (посмертно присвоєно звання
Героя Радянського Союзу).
І таких прикладі дуже багато.
Отже черкащанам є ким пишатися за участь їх земляків у Великій Вітчизняній війні!
- А які заходи планує ветеранська організацій з нагоди 75-ти
річчя визволення Шевченкового краю від німецько-фашистської окупації?

- Нашою ветеранською організацією заплановано цілу низку заходів щодо відзначення цієї

ювілейної дати. Розпочалися
вони 22 вересня. Ця дата також
і державне свято - День Партизанської Слави, а на Черкащині
воювало з ворогом 32 партизанські загони та 69 підпільних
організацій і груп, в яких брали
участь близько 14-ти тисяч наших земляків. Про них можна
дуже багато розповідати – чого
тільки вартий партизанський загін, який діяв у Холодному Яру
на Чигиринщині під командуванням Петра Дубового.
Черкаська обласна організація ветеранів з нагоди 75-річчя
визволення області від окупантів ініціювала проведення Всеобласної естафети пам’яті “Cлава
визволителям Черкащини”, яка
стартувала в смт Драбів 22 вересня і триватиме до 12 березня 2019 року – дня визволення
останнього населеного пункту
області. До участі в естафеті
запрошені ветерани всіх категорій, місцеві органи влади,
трудові колективи всіх форм
власності, громадські організа-

ції, молодь. Основне завдання
в ході естафети - поглиблення
співробітництва ветеранської
організації з місцевими органами влади, громадськими організаціями , просто не байдужими людьми щодо увіковічення
пам’яті про подвиги старшого
покоління в роки Великої Вітчизняної війни.
На жаль, молоде покоління
наразі мало що знає про своїх прадідів та їх участь у тій
страшній війні, а державницька
політика налаштована на переписування історії. Тому наше
завдання – доносити правду
молоді та вчити її любити та захищати свою Вітчизну так, як це
робили їхні прадіди.
Сподіваюсь, що редакція газети “За правду і справедливість”
буде також нам в цьому сприяти.
- Звичайно! Ми це робили й
будемо робити в подальшому
на сторінках нашої газети.
Бесіду вела Дар’я Чепурна
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«Надто патріотична» пропозиція глави держави –
всього лиш підтвердження його лакейства перед господарями США

НАША ПОШТА

ПРО «НЕЗДОЛАННІ»
ПЕРЕШКОДИ
Євген Лук’яненко

З часів президентства В. Ющенка, пізніше за В.
Януковича і тепер при П. Порошенку безнадійно
б’юсь за гідне вшанування пам’яті польських
зенітників, які в квітні 1944 року героїчно
оборонили Київ від масового нальоту німецькофашистської авіації. В числі заходів пропонував,
зокрема, найменування на їх честь однієї з вулиць
у Дарниці та встановлення меморіальної дошки на
будівлі Дарницького вокзалу.
Звертався почергово до
кожного з президентів, до
уряду, до міністерств оборони, закордонних справ
і культури, до КМДА. Дочекався відмовної «відповіді» з департаменту
суспільних комунікацій
КМДА (В.Галета). Йшлося про те, що нормативними актами встановлені
такі умови і вимоги, які
для мене чи якихось інших ініціаторів (?) просто
нездоланні. Чому департамент нічого запропонувати і зробити заради
благородної справи не
може сам, не пояснювалось.
У той же час бачу, як
зовсім без дотримання
якихось жорстких умов
і вимог, без урахування
думки киян, у місті здійснено «декомунізаційне»
перейменування багатьох
вулиць. Від Олександра Мороза, наприклад,
узнав, що він закликав
В.Кличка не перейменовувати проспект Миколи
Ватутіна і при цьому нагадував мерові столиці
мабуть трепетний особисто для Віталія Володимировича факт, що воїни М.Ватутіна звільняли
й село, у якому проживала бабуся градоначальника. Не спрацював жоден із
доводів. Проспект перейменували.

А тепер почув і прочитав, що Президент
П.Порошенко
пропонує (точніше сказати:
насаджує думку) перейменувати вулицю Героя
Радянського Союзу Івана Кудрі, керівника київського підпілля в роки
Великої Вітчизняної війни на честь нещодавно
померлого
американського сенатора Джона
Маккейна. «Надто патріотична» пропозиція глави держави – всього лиш
підтвердження його лакейства перед господарями з США, а мотивується
позиція тим, що Іван Кудря не визнавав УНР.
Очевидно П.О. Порошенко, як і його попередники – дужий «знавець
історії». Це ж він бо, перебуваючи в Любляні, відкрив для словенців, для
нас, українців, та й для
всього світу, що Григорій
Сковорода був філософом
ХV11століття і засновником Києво-Могилянської
академії.
Подібне пізнання» історії заперечувати мені
– «пересічному» громадянинові – важко. Та
все ж спробую, принаймні, щодо Івана Кудрі.
Якщо він і справді висловлювався критично
щодо Української Народної Республіки, то

висловлювався він про
державне утворення, яке
на той час уже відійшло
в історію, тобто як про
історичне явище. У 20-і
роки минулого століття
і пізніше саме так (як історичне явище) УНР розглядав навіть і дехто з її
засновників, вбачаючи
реально існуючу державу
в образі УРСР. Наприклад, колишній керівник
уряду УНР Володимир
Винниченко в травні
1920 року повернувся на
Батьківщину, саме до
УРСР, аби працювати на
чолі її задля блага українського народу, його державності і соціалізму. За
пошуковим свідченням
академіка Миколи Жулинського, його зустріли
привітно. В.Винниченко
був
кооптований
до
складу
ЦК
КП(б)У,
став членом ВУЦВКу і
отримав портфелі заступника
Раднаркому
і наркома закордонних
справ. Та окрім певних
ідеологічних коливань,
В.Винниченко хотів більшого. Він прагнув стати
членом Політбюро ЦК
КП(б)У. Не здобувши бажаного, В.Винниченко
добровільно склав набуті повноваження і через
кілька місяців знову виїхав за кордон уже назавжди. Але й там він не
відмовився від визнання
реально існуючої української держави – УРСР і її
соціалістичного устрою.
Про це свідчить його
творчість, зокрема, роман
«Слово за тобою, Сталіне», його полемічні листи
до Й.В.Сталіна, його публіцистика.
Інша відома людина,
письменник Іван Багряний з – за океану після

БУДЕТ ЛИ АЛКОМАЙДАН?
ТРЕЗВЫЕ И НИЩИЕ: В УКРАИНЕ ОПЯТЬ
БУДЕТ ДОРОЖАТЬ ВОДКА, ВИНО И ПИВО
Алексей Градов

Как свидетельствуют данные
Госстата, последний раз
цены на алкогольные напитки
выросли в августе. И вот уже
17 сентября в Верховной Раде
появился правительственный
законопроект, который
предусматривает очередное (на
9%) повышение ставки акцизов на
пиво, крепленые вина, этиловый
спирт и продукты, содержащие
спирт. Отмечается, что целью
документа является обеспечение
формирования доходной части
госбюджета Украины на 2019 год.

Эксперты предупреждают, что очередное
повышение акцизов на алкоголь будет иметь
негативное влияние на рынок. Дело в том,

что бесконечный рост налогов только стимулирует уход алкогольной промышленности
Украины в "тень" и приводит к значительно-

Другої світової війни, попри все своє неприйнятне
ставлення до радянської
влади, все ж зумів розпізнати саме в членові ООН
– УРСР першу українську державу, в якій «не
фіктивно зібрані докупи
всі нефіктивні українські
землі». Зверніть увагу: не
УНР, а УРСР в якій нарешті зібрані всі українські землі. На цих землях
«зросійщеного» донбасівського робітника» він називав також громадянином і патріотом України.
Він твердив: «…помиляється той, хто думає, що
донбасівського робітника
більше хвилюють гасла
московської ура-шовіністичної пропаганди, ніж
власні життєві інтереси,
невід’ємні від інтересів
решти населення України. Помиляється той, хто
думає, що цей робітник
з ентузіазмом голодує і
терпить злидні в ім’я химерної «величі російського народу». Ні, для нього
найкращою
вітчизною
буде та державно – політична формація, яка
найкраще
забезпечить
життєві, соціальні й політичні інтереси на данній
території».
Навіть людина, яка не
поділяє політичних поглядів письменника, але
визнає позитивну суть
його висновків, має засуджувати позицію тих
теперішніх українських
«високодержавників», які
в 2014 році повністю проігнорували і тепер в багатьох випадках ігнорують
«життєві, соціальні й політичні інтереси» донбасівців в Україні.
В цьому біда. Від самого початку. Пригадаймо, як, наприклад,

Вымирает народ
Вымирает народ - не в болотистых топях,
Не в песках и не там, где полгода - метель,
Вымирает ,увы, в самом центре Европы,
Там, где аисты щедро дарили детей.
Не сгубили его ни татар ятаганы,
Ни шляхетские колья, ни баринов кнут, Гибнет он от своих, от лукавых Иванов,
Что за тридцать серебряных всё продают.
Вымирает народ...Балом правит богатство,
Вырастают дворцы нечестивых господ,
Сколько всплыло дерьма!
Хамство ломится в панство,
Кто не пан, тот пропал, - пропадает народ.
Пропадает в холодных, нетопленных хатах,
У больничных дверей, на вокзальных скамьях,
Не нуждаемся больше ни в честных талантах,
Ни в отзывчивых душах, ни в умных руках.
Вымирает народ... Но полощутся флаги,
Все о’кей! Даже выкрики «Слава!» звучат,
И идёт «розбудова» уверенным шагом Так нам наши вожди неустанно твердят.

А. Ковтун,
г. Запорожье

А.П.Яценюк, приїхавши
до Донецька проводити
нараду з тодішнім обласним керівництвом на чолі
з С.Тарутою, не захотів
навіть побачити простих
донеччан, жінок з дітьми,
які прагнули зустрітися
з ним, аби відверто висловити свої «життєві,
соціальні й політичні»
претензії та побажання.
«Мужній» А.Яценюк утаємничено покинув приміщення торгової палати,
де відбувалась нарада, і
помчав обійматись з Коломойським. Не сталося
навіть найменшої спроби
зупинити переростання
незгоди народних мас з
владою у затяжну, криваву, братовбивчу війну.
От і маємо те, що маємо!
Та повернемось до новітньої пропозиції – вимоги П.Порошенка.
Я, «домашній в’язень»,
через інвалідність виключений з громадськополітичного життя. Але

му сокращению легального производства
алкоголя.
По оценкам ВОЗ и представителей МВФ,
доля нелегального алкоголя в Украине уже
превышает 50%.
"Производство фальшивой водки на Украине превысило производство легальной. В
стоимостном выражении черный рынок водки оценивают в 12 млрд гривен в год. При
этом медики указывают на растущее год от
года количество отравлений, в том числе с
летальным исходом, из-за потребления некачественных алкогольных напитков… По данным медиков, каждый год из-за контрафакта
на больничной койке оказывается 10 тыс. человек. Только в 2017 году умерло около сотни
человек", – говорится в сообщении UBR.ua.
По словам генерального директора ассоциации "Укрводка" Владимира Остапюка, в
Украине действует абсолютно неконтролируемый и нерегулируемый рынок производства алкогольных напитков. Некачественная
фальсифицированная водка, как правило, в
несколько раз дешевле легальной, которую
производят с соблюдением государственных норм и уплатой налогов.
В связи с грядущим подорожанием спиртного, некоторые аналитики стали предрекать чуть ли не «алкомайдан», однако боль-

в міру сил спілкуюсь з
людьми. Чую їхні думки.
Від декого, наприклад,
від Івана Драча, що недавно, на жаль, пішов із життя, почув самокритичні і
болісні слова переоцінки
заподіяного Україні. Ні
від кого, з ким розмовляв,
не чув слів згоди з наміром П.Порошенка у намірі перейменувати вулицю
Івана Кудрі.
Написав про все це
своєму депутату Київради Михайлу Терентьєву
(представляє мешканців
Печерського району). Попросив його разом з колегами виявити справжній
патріотизм і тверезу, совісну відповідальність перед
виборцями. Та відверто зізнаюсь, боюсь, що до цього не дослухається ніхто,
оскільки інше велів Сам.
Очевидно, потрібні дієвіші законні громадськоцілісні способи впливу на
владу. Потрібна таки зміна системи влади.

шинство экспертов с этим не согласны.
"Украина вернется к самогоноварению, а алкомайдана, скорее всего, не будет. Если люди
вытерпели повышение цен на коммуналку в
3-8 раз, то точно так же воспримут повышение
цен на алкоголь. Доля самодельного алкоголя
увеличится в общей структуре потребления,
но, на протесты люди не выйдут. Повозмущаются и закусят чем-нибудь. Как-то неприлично
выходить на протесты, требуя дешевой водки.
Киоски, как раньше, громить не будут. Все знают, что полиция быстро разгонит бунтарей", –
считает экономист Александр Дудчак.
По его словам, повышение цен на алкоголь
связано даже не с Соглашением об Ассоциации с ЕС, а с желанием украинского государства наполнить собственный бюджет.
"Это объясняется желанием получить дополнительный источник дохода для бюджета. Промышленность не работает, а деньги
нужны. Теневая экономика и так процветает,
а теперь все только усугубится. Уже в стране
много нелегальной продукции, люди перейдут к производству домашней продукции.
У населения появятся очередные проблемы
со здоровьем, а Супрун опять расскажет, что
сивуха это не так страшно, и ее можно употреблять малыми дозами и в ограниченном
количестве", – заключил эксперт.
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Напитки под градусом – вещь коварная

ДОМАШНІЙ КЛУБ

ДЕЛА, КОТОРЫЕ НАДО УСПЕТЬ
СДЕЛАТЬ НА ДАЧЕ ДО ЗИМЫ
Даша Виноградова

(Начало в №37)

Кто-то по окончании летнего сезона
и с наступлением холодных дней
прекращает всякие работы на
дачном участке. Но если вам попрежнему хочется на дачу, в октябре
и ноябре вы можете заняться там
кое-чем полезным.
ОПРЫСКИВАНИЕ
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ ОСЕНЬЮ

Возбудителей болезней и вредителей
я уничтожаю поздним (в конце октября
— начале ноября) опрыскиванием деревьев, кустов и почвы под ними раствором любого минерального удобрения
высокой концентрации. Проще всего
для этого воспользоваться мочевиной
(карбомидом), взяв 500–700 г удобрения
на 10 л воды — это удобрение легко разводится в холодной воде. Если у вас нет
минеральных удобрений, воспользуйтесь поваренной солью, но соли потребуется 1 кг на 10 л воды.
Начинать надо с самых концов веток,
поскольку именно там отложила яйца
тля. Затем опрыскайте все веточки, их
развилки, поскольку в развилках и тре-

щинах коры зимуют многие вредители.
Тщательно опрыскайте стволы и стебли.
Опрыскивать следует не только надземную часть, но и почву под посадками. В опавшей листве, под ней и в верхнем слое почвы тоже собрались зимовать
вредители.

ГОТОВИМ САМИ

СМАЧНО!
Сам собі кухар
В’ялена яловичина
в домашніх умовах
Інгредієнти: 1 кг вирізки яловичини, 150 мл горілки,
100 г солі, 100 г цукру, 1 ч. л. чорного перцю горошком, 3 ст. л.
соняшникової олії.
Приготування:
Промий м’ясо. Видали всі прожилки і жир.
Застели ємність для маринування відкритим пакетом. У
пакет насип сіль, цукор, перець, налий горілку і масло. Добре
перемішати маринад. Тепер уклади яловичину і щільно зав’яжи
пакет. Струсни його, щоб маринад огорнув все м’ясо. Поклади
пакет в холодильник на 3 дні.
Дістань м’ясо з холодильника. Важливо: не обполіскуй його,
а просто промокни паперовим рушником. Дай йому трохи
підсохнути і насолоджуйся простою і смачною закускою!
Виходить ну дуже смачне м’ясо! До речі, замість горілки
можеш використовувати коньяк (тільки якісний). Так закуска
вийде ще більш пікантною і з легким деревним післясмаком.
Просто неймовірний делікатес можна отримати всього за 3 дні.

Мя’сні рулетики
Інгредієнти: свинина 500 г, мариновані огірки 2-3 шт.,
твердий сир 100-130 г, лимонний сік 2 ст. л., сіль за смаком,
чорний перець (мелений) за смаком.
Приготування:
Промийте м’ясо. Наріжте тонкими смужками.
Помістіть між смужками харчову плівку. Відбийте м’ясо.
Поперчіть його. Полийте лимонним соком.
Складіть в одну ємність і відставте в сторону маринуватися на
півгодини.
Розріжте кожен огірочок уздовж на чотири частини. Твердий
сир наріжте невеликими шматочками.
Посоліть відбите м’ясо і ще раз поперчіть його.
Візьміть 1 шматок м’яса. Розкладіть його на обробній дошці.
Викладіть сирний шматок і шматочок огірка. Загорніть начинку,
формуючи рулетик. Обмотайте його нитками. Якщо немає
спеціальної нитки, просто закріпіть за допомогою зубочисток.
Розігрійте масло. Обсмажте сформовані рулетики з обох
сторін.
Складіть рулетики у форму для запікання. Поставте в духовку
ще на 12 хв., виставивши температуру на 180 °С.

Почему опрыскивание деревьев следует проводить в конце осени? Потому
что растения к этому времени должны
уйти на покой, а хитиновые покровы зимующих вредителей еще недостаточно
окрепли. Минеральное удобрение проникнет внутрь организма вредителя,

УЛЫБНИСЬ И ПОДУМАЙ
— Дядя Жора, почему все унитазы
белые или светлых тонов?
— Фима, да потому что человечество испокон веков всегда хотело
обгадить все чистое и светлое...
Мужчина с интересной фамилией Стакан и прекрасным чувством
юмора назвал детей Рома и Джина.
Купила попугая... Спрашиваю его:
— Ну что, дурачок, говорить
умеешь?!
Ответ просто убил:
— Я-то могу! А вот ты, дурочка,
летать умеешь?
Сторож поймал мальчишку,
который воровал яблоки.
– Негодник! - кричит сторож, - я
тебя научу, как воровать!
– Научите дяденька, а то меня уже
третий раз ловят...
Девочка пришла на утренник в
костюме белочки и... до полусмерти
напугала сторожа детского сада.
— Какие все-таки старые фильмы
добрые, наивные. "Вор должен сидеть в тюрьме! " — это же надо было
такое придумать...
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нарушится солевой обмен, и вредитель
погибнет, а растению во время покоя
вы вреда не нанесете. Безусловно, летом
такое опрыскивание делать нельзя, оно
вызовет химический ожог.
Повторно опрыскивание концентрированным раствором минерального
удобрения следует сделать ранней весной, до начала сокодвижения.
Часто бывает так, что с деревьев долго
не опадают листья. Это плохо, потому что первый же снег может поломать
ветви . Чтобы этого не случилось, еще в
конце октября надо вызвать пожелтение листьев, а затем их опадание, надо
опрыскать деревья по листьям мочевиной (200–250 г — это примерно 10 столовых ложек — на 10 л воды).
После окончания сокодвижения можно провести мероприятие по очистке
стволов и скелетных ветвей деревьев от
лишайников. Для этого надо их опрыскать 7—10%-ным раствором железного
купороса (примерно 3 столовых ложки
без верха на 1 литр воды). Буквально
через 3–4 дня лишайники опадут сами.
Такое опрыскивание ни в коем случае
нельзя делать во время вегетации.
В конце октября — начале ноября
полейте все освободившиеся грядки,
в том числе и в теплицах, раствором
“Фитоспорина”. Живущая в нем бактерия-хищница будет еще долгое время
уничтожать возбудителей грибных и
бактериальных болезней, ибо погибает
она только при 20 градусах мороза. Под
снежным покровом она прекрасно сохраняется и продолжает жить и работать
в почве.

НА ЗАМЕТКУ

С чем не стоит
сочетать алкоголь
Напитки под градусом
– вещь коварная.
Здесь важны не только
количество и качество
употребляемого зелья,
но и то, с чем мы его
смешаем.

3. КРАСНОЕ ВИНО И
ПУСТОЙ ЖЕЛУДОК

Танин, содержащийся в
красном вине – сильнейший
раздражитель
слизистой,
который запросто может
привести вас в кабинет гастроэнтеролога. Опьянение
на голодный желудок вам гарантировано, но с утра к нему
запросто может добавиться
еще и боль в животе.

4. ТЕКИЛА И ПИВО

Все знают, что алкоголь
лучше не миксовать, дабы
проснуться утром в своем уме
и твердой памяти. Но многие
из нас питают слабость к некоторым коктейлям, которые кажутся весьма безобидными поначалу… Кроме того,
даже зарекаясь пить чистый
продукт, мы все равно нередко совершаем странные
поступки, употребляя сразу
несколько видов алкоголя за
один вечер. А ведь подобные
выходки однозначно негативно отразятся на утреннем
самочувствии.

Текила содержит кучу
вредных примесей, например метиловый спирт. В
сочетании с пивом не безобидная текилка обеспечит
вам страшное похмелье.

1. ПИВО И ВИНО

Популярное сочетание,
которое способно подарить
вам с утра зеленый цвет
лица! Кроме того, в подобных напитках содержится
огромное количество ароматизаторов и других примесей, что тоже скажется на
утреннем самочувствии.

2. ПИВО И ВОДКА

7. ВОДКА И КРАСНОЕ
ВИНО

Оба эти напитка не терпят
смешения в принципе. И
вину и пиву лучше не изменять в течение одного вечера, иначе можно закончить в
обнимку с унитазом. Кроме
того, подобное сочетание –
залог тяжелого похмелья.
Те, кто считают, что водка
без пива – деньги на ветер,
на самом деле очень смелые
ребята. Ведь это сочетание способствует быстрому
поступлению алкоголя в
кровь, как результат – сильнейшее опьянение.

5. ПИВО И СИГАРЕТКА НА
ПУСТОЙ ЖЕЛУДОК

Сигареты – сильнейшее
обезвоживающее средство,
но с пивом на пустой желудок это популярное сочетание подарит вам с утра еще
и диарею.

6. АНИСОВЫЕ НАПИТКИ
И МЯТНЫЙ ЛИКЕР

Самое жесткое сочетание!
Пока вино будет обезвоживать ваш организм, попутно
истончая слизистую, водка
усугубит все, что только возможно усугубить, молниеносно всасываясь в кровь.
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Возможно, что у Луны давно уже есть хозяева,
давшие понять: присутствие людей там нежелательно

Х-ФАЙЛИ

КТО ЗАПРЕТИЛ
ОСВОЕНИЕ ЛУНЫ?
ПОЛЕТЫ НА ЛУНУ
ОФИЦИАЛЬНО
ПРЕКРАТИЛИСЬ
В 1972 ГОДУ.
НИКАКИХ ВЫСАДОК
ЛЮДЕЙ НА ИНЫЕ
КОСМИЧЕСКИЕ ТЕЛА
ТАКЖЕ НЕ БЫЛО.

Нынешние технологии, которые
намного превосходят достижения
более чем 46-ти летней давности,
вполне могут позволить сделать
полеты на Луну обычным событием.
Так почему же в настоящее время
спутник Земли стал недоступен
для людей? Ни одно государство,
обладающее необходимыми
космическими технологиями,
не спешит разрабатывать
высокоперспективную программу по
освоению Луны. Политики, ученые,
историки и экономисты дают
довольно расплывчатые ответы на
этот вопрос.
Экономисты утверждают, что с финансовой точки зрения полеты на Луну
не выгодны, а политики считают, что
это нецелесообразно политически. Но
как в таком случае объяснить тот факт,
что сегодня разрабатываются невероятно дорогие проекты по освоению Марса, тогда как лунный вопрос стараются
обойти стороной? Почему внезапно так
приостановилось покорение Луны человечеством? Что могло помешать русским
или американцам закрепиться на Луне?
Внятных официальных объяснений на
этот счет нет, существует лишь множество догадок и неофициальных фактов.
Самой распространенной гипотезой
является то, что у Луны давно уже есть
хозяева, давшие понять, что присутствие
людей там нежелательно. В 1064 году появились первые источники, в которых
упоминается, что на спутнике нашей
планеты творится что-то непонятное.
В этих источниках отмечается звезда с
очень сильной яркостью, которая появилась на диске Луны через несколько
дней после того, как та отделилась от
Солнца. По мере того как развивалась
астрономия, сообщений о странных
аномалиях на Луне становилось больше.
В конце XIX века было отмечено самое
большое количество сообщений о непонятных явлениях на земном спутнике.
Так, в 1866 году произошло нечто удивительное – один из самых больших
лунных кратеров неожиданно изменил
свой вид. Еще одно необычное событие,
связанное с Луной, произошло в 1874
году. Астроном из Чехии Шафарик некоторое время наблюдал за движением
светящегося предмета по диску Луны,
который вскоре улетел. Через год после
этого наблюдения, астроном Шретер
также заметил на Луне светящийся объект, двигающийся в северном направ-

лении, а потом увидел и второй такой
же объект, который появился на юге.
Шретер даже смог вычислить скорость
их движения – 110км/ч. Подобные наблюдения странных объектов в XX веке
увеличилось во много раз.
Так, после того как в космосе появился человек, было снято огромное количество видеозаписей и фотоснимков.
Но ни одно официальное космическое
агентство не представляло никаких
видеозаписей и снимков лунных аномалий. Все, что касалось таких фактов,
держалось в секрете. Такие материалы
начали появляться только на страницах уфологических журналов и газет. А
с появлением интернета – на различных
сайтах, посвященных этой тематике.
Однако Аэрокосмическое агентство
США в 1968 году опубликовало каталог
аномальных явлений на Луне, в который
входило более 500 самых необычных и
значимых наблюдений на спутнике Земли на протяжении нескольких столетий.
Здесь упоминаются и различные движущиеся геометрические фигуры, появляющиеся и внезапно исчезающие купола
неизвестного происхождения, возникающие и исчезающие трещины, меняющие размеры кратеры и другие аномалии.
Многие к имеющимся на эту тему материалам относились скептически до 16
июля 1969 года. Тогда состоялся легендарный полет «Аполлона 11» к спутнику Земли и на ее поверхность высадились Эдвин
Олдрин и Нейл Армстронг. После этого
стало ясно, что люди практически ничего
не знают о Луне. Эдвин Олдрин сообщил
об огромных объектах, находящихся на
другой стороне кратера и наблюдающих
за людьми. Первая посадка на Луну показала, что на таком близком спутнике уже
есть хозяева. При условии, конечно, что
это не просто космическая байка, а подтвержденный факт. Астронавты рассказали о неземных космических кораблях,
которые стояли в ряд. Пленка кинокамеры астронавтов была засвечена каким-то
странным излучением, направленным из
этих космических кораблей.
Высадке людей на поверхность Луны
предшествовало сопровождение несколькими НЛО «Аполлона 11». Это
длилось около двух суток. Элвин Олдрин снял на пленку эти объекты. Поэтому морально американские астронавты были готовы к возможной встрече
с инопланетянами. Действия НАСА оказались вполне предсказуемыми – там не
подтвердили и не опровергли события,
которые произошли на Луне. Национальное космическое агентство, как и в

большинстве случаев, когда речь шла о
внеземных летательных аппаратах, хранило молчание. Были засекречены все
видеозаписи, фотографии и документы,
связанные с аномалиями Луны.
Большинство видеоматериалов и фото
на тему лунных объектов, которые стали
достоянием общественности, были сняты уфологами или астрономами-любителями. Так, японскому астроному в 90-е
годы с помощью 800-кратного телескопа
несколько раз удалось снять на видеокамеру огромные движущиеся объекты,
диаметр которых составлял 20-50 км.
Сенсационным стало сообщение Ричарда
Хоугленда – бывшего сотрудника НАСА.
Он утверждал, что достал фотоснимки,
которые были сделаны во время полетов
на Луну «Аполлона 10» и «Аполлона 16».
На снимках видны различные строения
в виде мостов, башен, лестниц и шпилей,
уходящие к дну кратера. Американские
инженеры Вито Саккери и Лестер Хьюз в
1979 году увидели в библиотеке Хьюстонского отдела НАСА фотографии лунной
поверхности. На них был изображен город с различными механизмами и строениями. Там были видны даже пирамиды,
похожие на древнеегипетские. На фотографиях также были видны летательные
аппараты, которые летали над городом
или находились на стартовых площадках.
Существует множество версий о таинственных явлениях на Луне. Самыми
интересными, распространенными и
достаточно правдоподобными являются две из них. Согласно первой гипотезе, Луна представляет собой сырьевую
базу пришельцев, в которой они добывают полезные ископаемые. Сторонники
данной гипотезы утверждают, что пик
активности загадочных явлений на Луне
наступает в момент прибытия на спутник очередной партии летательных аппаратов для вывоза сырья. Согласно второй гипотезе, Луна является гигантской
космической исследовательской базой
инопланетян искусственного происхождения. Сторонники этой гипотезы
уверены, что это огромная космическая
станция по непонятным причинам вышла из строя и нашла пристанище рядом
с Землей, став ее спутником. Существует мнение, что у Земли еще 10 000 лет
тому назад не было собственного спутника. Это обосновывают тем, что Луна
не указана ни на одной из древних карт
звездного неба.
Подобных гипотез может быть множество, однако утверждать что-то конкретное нельзя до тех пор, пока не начнется глобальное исследование Луны.
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В ТЕМУ

Еще в 1960 году американский
аналитический центр
в своем прогнозе
последствий космической
деятельности предполагал,
что человечество может
открыть разумную внеземную
жизнь. Центр рекомендовал
засекречивать всю
информацию об этом.
Последующие события подтвердили прогноз ученых: даже первые
исследовательские полеты к Луне
подтвердили факт существования на
спутнике Земли технологичной цивилизации. Когда на Луну приземлился корабль с астронавтами на борту,
NASA пришлось приложить максимум
усилий для сокрытия информации о
наличии на Луне следов деятельности
внеземной цивилизации.
Только в 80-е годы ХХ столетия просочились сведения, что все
астронавты, побывавшие на Луне,
подвергались после полета гипнозу.
Официальная версия этого действия
— помочь астронавтам четко вспомнить все, что происходило с ними в
экспедиции. Реально же это проводилось с целью блокировать воспоминания, чтобы секретная информация даже случайно не стала известна
общественности.
Возможно по этой причине, либо
из-за подписки о неразглашении сведений, первый американский астронавт Нил Армстронг прожил остаток
своей жизни отшельником.
Второй человек, побывавший на поверхности Луны — Эдвин Олдрин, хотя
и выступал на публичных мероприятиях, при, казалось совсем невинных вопросах о его ощущениях на Луне, вел
себя довольно странно: то впал в панику, в результате приходилось прерывать его выступление, то рассвирепел,
заявляя, что ничего не помнит.
Третий астронавт, командир корабля «Аполлон-12» Ч. Конрад, также,
как и его предшественник, не смог
ответить на подобный вопрос, уходя
от ответа непонятным восклицанием,
что вопрос ему очень понравился.
Пилот «Аполлона-14» Эдгар Митчелл
старался вспомнить все, что связано
с нахождением его на лунной поверхности. Но после многочисленных безрезультатных попыток обратился к
профессиональным гипнотизером с
просьбой «раскодировать» свою память. Но из этого ничего не вышло:
если на сеансе его просили рассказать,
что он чувствовал, находясь на Луне,
астронавт отказывался отвечать, говоря, что это не важно. Но все участники,
которые не могли вспомнить, что с ними
было на Луне, прекрасно удерживали в
памяти мельчайшие технические подробности полета. А когда Митчелу, спустя многие годы, показали фото, где он
был запечатлен на поверхности Луны,
стоящим под огромным темно-синим
стеклянным куполом, он ничего не смог
вспомнить.
Последний из астронавтов, побывавших на поверхности Луны Юджин
Сернан, в своем выступлении по случаю 25-летия полета «Аполлона-11»
эмоционально и с горечью сказал о
том, что помнит только то, что ему позволено.
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