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60 хубави неща, или  

УКРАїНА ВДИГА ПЛАТНА  

«Украинцы, дорогие мои, держитесь! Вы уже показали миру 
свой патриотизм и волю, любовь к свободе и решимость ее 
отстоять. Весь мир видел удивительные, потрясающие 
кадры ваших стоических действий на легендарном Майдане. 
Вы тот единственный пример для народов всех стран. Мы, 
тысячи и тысячи, душою с вами. Спасибо вам.  

Краина, держись, милая!  

Наказан будет злодей!» 

                                        Россиянин 

 

 
Петро Порошенко - украински милиардер с български корени. 
Дали пък този път...? 

Въпреки Путиновата агресия, само за три месеца младата 
украинска власт е свършила 60 добри неща, посочени и подредени 
от Богдан Стасюк: 

1. Възстановена е Конституцията от 2004 г., с което е 
прекратена узурпацията на властта от президента. 

2. Конфискувани са Межгорие и други чиновнически имения, 
изградени с откраднати от хазната пари. 

3. Спрени са кортежите за държавни велможи и затварянето 
на улици и квартали.  

4. Освободени са всички политически затворници. 

5. Освободени са хората, незаконно осъдени по политически 
причини. 
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6. Демонтирани са загражденията и бариерите пред 
правителствените сгради. 

7. Ликвидирани са специалните подразделения „Беркут”, 
използвани от Янукович срещу мирни граждани. 

8. Украйна получи покана за членство в Европейския съюз. 

9. Организиран бе реверс на газ от Европа, с което 
количеството на купувания от Русия газ бе снижено три пъти. 

10. Европейският съюз предостави на Украйна 1 млрд. евро 
финансова помощ и 10 млрд. евро кредит с минимална лихва. 

11. При командировки в чужбина висшите държавни служители 
задължително ползват самолетни билети за икономична класа. 

12. Съпартийци и колеги постоянно и без охрана посещават 
жилищата на Арсений Яценюк и на Юлия Тимошенко. 

13. ЕС отвори границите си за украинските стоки, като отмени 
98 % от митата за тях. 

14. Бе забранена транслацията на подстрекателските руски 
телевизии на украинска територия. 

15. Създадена бе Национална украинска гвардия. 

16. На открит търг бяха разпродадени луксозните автомобили 
на чиновниците на Янукович. 

17. Съборени бяха десетки паметници на Ленин. 

18.  Украйна подписа политическата глава от Договора за 
присъединяване към ЕС. 

19. САЩ отпуснаха на Украйна помощ в размер на 1,6 млрд. 
долара. 

20. Предприятията от отбранителната промишленост получиха 
целогодишни поръчки за превъоръжаване на Украинската армия. 
Армията за първи път получи нови танкове „Плот”, системи „Булат” 
и др. модерна техника. 

21. Украйна напусна ОНД (СНГ) – Общността на независимите 
държави, използвана като механизъм за възкресяване на СССР и за 
прикритие на неоимперските амбиции на кремълската 
администрация. 

22. Започна подготовката за въвеждане на визов режим с 
Руската федерация (РФ). 
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23. Подписан бе указът за противодействие на диверсионните 
групи. 

24. С 10 % бе намален държавният дълг на страната. 

25. Япония обяви решението си да предостави на Украйна 
кредит от 10 млрд. дол. при годишна лихва от 0,1 % и срок за 
изплащане 40 години. 

26. Новият Министерски съвет отмени 158 акта на 
правителствата на Арбузов и Азаров. 

27. Отменен бе екоданъкът за автомобилите.   

28. В държавната нефтена компания „Нафтогаз” бяха 
ликвидирани престъпни схеми за кражби на групировката на 
олигарха Курченко. 

29. Украинската Върховна Рада прие законите, въз основа на 
които от началото на 2015 г. ще бъде въведен безвизов режим със 
страните от ЕС. 

30. Облекчен бе достъпът до публична информация. 

31. Започнаха процедури за съкращение на 24 000 държавни 
чиновници и за приватизация на държавните вили в района Конча-
Заспа. 

32. По време на Генералната сесия на ООН 100 държави 
подкрепиха суверенитета на Украйна и осъдиха агресията на Русия. 

33. Сметките на олигарха Медведчук бяха запорирани и бе 
закрит вестникът му „Вести”. 

34. Бяха арестувани бойци от подразделенията „Беркут”, 
обвинени в убийствата на цивилни граждани. 

35. Украйна започна да купува от САЩ ядрено гориво за 
атомните си електроцентрали. 

36. Правителството съвместно с фирми от сектора на 
информационните технологии даде старта на проект, в който се 
предвижда да бъдат разкрити 100 000 нови работни места и за 
модернизация на образованието да бъдат инвестирани 1 млрд. дол. 

37. Според оценката на Deloitte Украйна изпревари Русия по 
равнище на социалното развитие. 

38. Бе приет Закон за лустрация на съдиите. 

39. Цялата информация за държавните поръчки и покупки бе 
разсекретена. 
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40. В сравнение с миналата година постъпленията в 
държавния бюджет са с 9 % повече. 

41. Финансирането на армията бе увеличено с 5 млрд. 
гривена. 

42. Бяха забранени сепаратистките партии Русский блок и 
Русское единство. 

43. Министерският съвет сне забраната депутати да 
присъстват на заседания на правителството. 

44. На Киевската община бе върната собствеността на 
централния универсален магазин „Гостиный двор”, книжарница 
„Сяйво”, Дома на актьора, кардиологичния Центр сердца и стадион 
„Старт”. 

45. Към Министерството на правосъдието бе създадена 
комисия за разследване случаите на изтезания в затворите и в 
следствените изолатори. 

46. С решение на Министерския съвет от 1 октомври 2014 г. 
заплатите на държавните служители се повишават с 40 %.   

47. Посолството на САЩ в Украйна продължи с още 10 години 
валидността на визите за украински граждани. 

48. За първи път от 2005 г. насам САЩ класифицираха 
украинските летища с първа класа по ниво на сигурност, с което 
отвориха небето си за украинските авиационни фирми. 

49. Международният валутен фонд предостави на Украйна 
стабилизационен кредит в размер на 17 млрд. дол. 

50. САЩ извадиха Украйна от списъка на основните 
нарушители на интелектуална собственост. 

51. Украйна стана първата страна, нечленуваща в EС, която се 
присъедини към системата за прозрачно изобразяване на данни 
AGSI+ според стандартите на Асоциацията на европейските 
оператори на подземни газови хранилища (GSE). 

52. Предстои да бъде подписан Договор за съвместно 
въздушно прастранство между Украйна и ЕС. 

53. Приет бе Закон за обществената телевизия. 

54. Украинската национална банка емитира еврооблигации за 
1 млрд. дол. за срок от пет години, гарантирани от САЩ. 

55. За първи път от осем години насам украинският износ 
изпревари вноса. 
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56. Председателят на Върховната Рада Олександър Турчинов 
разпореди секретариатът на парламента да разработи нова система 
за гласуване, която да не допуска гласуване с чужди депутатски 
карти. 

57. НАТО отправи към Украйна покана за членство. 

58. До 1 септември т. г. на сайта на Националната банка 
трябва да бъде публикуван окончателният списък на истинските 
собственици на банки в Украйна. 

59. Министерският съвет предложи да бъде ликвидирано 
Управлението на държавната собственост.   

60. Открита е процедура за поставяне на комунистическата 
партия извън закона. 

Преди 2 500 години философът Лао Дзъ е казал, че работата на 
добрите правителства изобщо не се забелязва, лошите правителства 
ги мразят, но най-лошите са онези, на които хората се присмиват.  

Ще доживеем ли нявга и ние? 

говорим гитлер, подразумываем путлер!  

 

Отишло едно джудже при Путин за автограф и му казало: 
„Товаришч Путин, пораснах с вашите идеи!“. 

                 Подбор и превод: 

                        Васил Данов 

(Специално за „Морски вестник” от Панчаревската флотилия)  


