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Новая корзина
Кабинет министров сделал соотечественникам дорогой подарок – утвердил новую потребительскую корзину. Учитывая ее откровенно издевательское содержание, нам на это можно было бы наплевать и забыть,
если бы не одно "но": оценочная стоимость товаров и
услуг, вложенных в "кошик", как раз и является размером прожиточного минимума. А от данного показателя, как известно, напрямую зависят размеры почти всех
социальных стандартов – пенсий, пособий и т.д.

Дождались!

По определению, потребительская корзина - это
тот минимальный набор
продуктов, товаров непродовольственного назначения и услуг, необходимый
для "сохранения здоровья и
развития человека" и "удовлетворения социальных и
культурных потребностей"
украинского
гражданина.
Судя из этого определения,
состав этой корзины должен
позволять украинцам болееменее полноценно питаться, покупать необходимую
одежду, соблюдать гигиену,
лечиться, и даже пользоваться определенным набором
сервисных услуг.
Немаловажно и то, что
по действующему законодательству, правительство
обязано пересматривать состав корзины раз в пять лет,
однако это сделано впервые
с 2000 года. И сделано не
добровольно, а после многочисленных исков общественных активистов и двух решений суда, которые обязали
правительство пересмотреть
состав "кошика" для народа.
Чем же, по мнению "государственных мужей", может
обойтись среднестатистический украинец?

Приятного
аппетита

После изменений, внесенных Кабинетом Министров,
продуктовая корзина украинцев несколько изменилась. Так, от барских щедрот
правительство
отвалило
рядовому гражданину 101
кг хлеба и 95 кг картофеля
в год. Очевидно, именно эти
продукты и должны составить основу нашего рациона
на ближайшие годы. Как циничное издевательство над
национальными чувствами
большинство
украинцев
восприняло 5,47 граммов
сала в сутки, которые можно
вкусить с 25 граммами лука.

Также в день нам полагается
по одному крошечному помидорчику (или огурчику
– выбирай на вкус) весом в
68 г, а свеклы, которая идет
не только на салаты, но и на
главное национальное блюдо – борщ, заложено всего 9
кг в год (24,5 г в сутки). Поэтому и неудивительно, что
большая часть населения
обзаводится
фазендами
или едет в села к родственникам, и пашет там все выходные.
Но не овощами едиными…
Также украинцу в день полагается 20 граммов свинины,
19 граммов рыбы, почти 25
г колбасы, около 10 граммов
сыра, 13,7 граммов сливочного масла, 13,7 граммов риса,
5,5 грамма гречки (было 3
грамма), 27 граммов творога,
19,5 граммов олии, чуть более половинки яйца (4 яйца в
неделю) и небольшой (164 г)
стакан молока.
Справедливости ради стоит отметить, что на этот раз
в составе продуктовой корзины произошел настоящий
прорыв: туда впервые "положили" чуточку кофе, чай,
соль и даже специи - 300 г
лаврового листа на год. Раньше ничего этого (даже соли!)
в "кошике" не было.
И, конечно же, в потребительской корзине принципиально
отсутствуют
сигареты и алкогольные
напитки, хотя в Украине
ориентировочно 12 млн
человек курят. По представлениям
чиновников,
если человек получает "минималку", то пить и курить
он вообще не имеет права.
Хотя в цивилизованных
странах в потребкорзину
входит и покупка автомобиля (один раз в несколько
лет), и посещения ресторанов, и корм для домашних
животных.
Продолжение на стр 2

Слово до читача
Ви тримаєте перший номер
газети «За правду і справедливість». В її назві – суть того,
що хотіли би ми передати Вам,
що з Вашою допомогою хотіли
б мати в Україні. Якраз тому
можете не сумніватися, що завжди в цьому виданні у наших
публікаціях Ви не зустрінете
фальші або лицемірства.
Сьогодні правда дорога у всіх
відношеннях. Її ви не почуєте
із телеящика або з більшості
інтернет-видань чи газет. Не
почуєте, бо їхні власники – олігархи, себто багатії з владою в
руках. А засоби масової інформації – їхня зброя для того, щоб
одурманюючи Вас, тримати Вас
у покорі, нав’язувати фальшиву
інформацію, сподіваючись вибілити те, що насправді має загрозливо темні відтінки.
В Україні біда, ллється людська кров,
а з телеекрана найвищий чиновник з
металом у голосі заявляє, що у нас одна
з найсильніших армій у світі. Чому ж у
такому разі держава не відстоює непорушність своїх кордонів, не принесла
мир у сім'ї не лише в Донбасі, а й спокій
у родини по всій території країни? Людей обурює інформація про економічне
зростання, коли кожен знаходить сотні
доказів, що це не так хоч би тому, що зміни в економіці завжди відбиваються на
добробуті сім'ї. То де ж воно – зростання? Хіба що в цінах на… все, в тарифах і
платежах. Вже третій рік по всіх каналах
ллється байка про щастя безвізового
режиму, без пояснень щодо змісту того
«щастя». Той зміст знають, звичайно, 643
українських власників закордонних баня. Прочитайте їх, задумайтесь. Ми говогатомільйонних доларових рахунків у
римо правду, небезпека страшна, запоофшорах, тисячі чиновників і політиків,
бігти їй можемо тільки разом.
котрі у своїх Е-деклараціях показали
Щоб відвести загрозу, ми звертаєчастинку свого «щастя». Їм безвізовий
мося до всіх політичних партій і грорежим – до шмиги. І Вам так само, хоч
мадських організацій з пропозицією
причини однаковості протилежні: у них
відкласти будь-які ідеологічні чи інші
– від неправедного багатства, у Вас – від
протистояння, об’єднатися і спільно
незаслужених злиднів.
протидіяти лиховісним намірам влади.
Наша газета обов’язково будитиме
А щоб люди краще розуміли, що дієтьВашу думку і совість, щоб ми всі разом
ся в державному і політичному житті,
не допустили катастрофи України. Катапросимо Вас поділитися інформацією
від нас зі знайомими, сусідами, друзястрофу свідомо (свідомо, підкреслимо
ще і ще!) готують владці. Її механізм – так
ми. Дайте їм почитати газету, у нас не
зване «добровільне» об’єднання громад
має змоги зробити її масовий тираж,
і запровадження ринку земель. Про нещоб роздавати скрізь, але ми потребезпеку обох напрямків політики влади
буємо Вашої уваги, Вашого розуміння
ми детальніше повідомляємо в партійних
всього, що відбувається тепер у країні.
документах, що є в цьому номері виданДопоможіть нам у цій справі.
			
								

Ми – продовжувачі соціалістичної
ідеології в Україні. Соціальна справедливість і правда – її підвалини. Газета
– один з інструментів консолідації усіх,
хто не байдужий до потреби правди і
справедливості. Мине час і прибічники
ідеї справедливості об’єднаються. Газета тому сприятиме, тим більше, що всі (і
Ви, зокрема) відчуваєте потребу такого
об’єднання.
Спільно ми доб’ємося таких перемін в Україні, щоб кожен громадянин
спроможний був творити краще життя в сім'ї, в громаді, в краї чи державі.
І щоб відчував власну відповідальність
за такі переміни. Цій меті служитиме газета і її засновник – партія «За правду і
справедливість».
Разом – до кращої долі!
Олександр Мороз
голова партії

ДО ТИХ, КОМУ НЕ БАЙДУЖА СОЦІАЛІСТИЧНА ІДЕЯ!
19 серпня 2016 року Міністерство юстиції зареєструвало
політичну партію Олександра Мороза “За правду і справедливість”.
Установчий з’їзд партії відбувся 30 липня 2016 року де були
ухвалені Програмна заява, Статут партії та сформоване її керівництво.
Головою партії обрано Олександра Мороза,
заступником голови – Василя Цушка.

Контактний телефон:

+38 (073)

074-00-80
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“За правду і справидливість”

резонанс

Потребительная корзина украинца прожить можно но ... не долго

Шановні читачі газети «Товариш»!
В квітні 1992 року вийшов перший
номер «Товариша». Свій шлях газета
розпочала напутніми словами Олександра Мороза:
«Звертаюсь до членів Соціалістичної
партії України, до їй співчуваючих, до всіх,
хто тримає в руках нову газету.
Вона виходить в світ в один з найскладніших періодів в історії України. В період суспільних перетворень, тривоги за майбутнє, пошуку правди та опори, віри і захисту.
Вам сьогодні важко, і хоч для вас це звичний стан, найважче переноситься невпев-

неність, сумніви, зневіра. Чи так все робиться в нашій державі? Чи стане кращим
життя? Чи тим шляхом йдемо?
Ми не дамо вам вичерпної відповіді на всі
запитання. Але разом з вами будемо добиратися до причин того, що вас непокоїть,
шукати виходу з лабіринтів політичних,
економічних та соціальних проблем…»
Газета «Товариш» завжди стояла і стоїть на
цих позиціях.
Не легкі часи наразі переживає Соціалістична партія України та її єдиний інформаційний
вісник – «Товариш». Більше двох з половиною
років в силу відомих обставин газета вида-

ється Черкаським обласним комітетом СПУ за
фінансової підтримки Олександра Мороза, Василя Цушка, Олексія Малиновського та небайдужих передплатників.
Добігає до кінця 2016 рік, але до цього часу
газета «Товариш» не внесена до реєстру періодичних видань на 2017 р. Це пов’язано з відсутністю спроможності фінансування з боку
Політради СПУ.
Разом з тим хочу повідомити, що 19 серпня
була зареєстрована Мінюстом політична партія «За правду і справедливість», яка є ідеологічним послідовником Соціалістичної партії
України. Очолив партію Олександр Олександрович Мороз.
Днями був зареєстрований друкований

орган партії – газета «За правду і справедливість». Це видання - ідеологічний послідовник
«Товариша», який збереже його основні засади, стиль. Випускати газету буде редакційний
колектив, що останні два з половиною роки
працював в газеті «Товариш» практично на громадських засадах.
Передплатний індекс газети ««За правду і
справедливість» - 60003
Вартість передплати на 1 місяць – 8,00 грн.
Подальшу
долю
газети
«Товариш»
зобов’язане вирішити керівництво Соціалістичної партії України.
З повагою,
в.о. редактора газети «Товариш»
Сергій Малиновський.

Новая корзина

мального уровня жизни. Также в
европейских странах при формировании потребительской корзины значительно больше выделяется расходов на одежду, сферу
услуг, отдых и культурные развлечения. У нас же в лучшем случае (и то – с большой натяжкой),
уровень прожиточного минимума
и содержимое потребительской
корзины может отражать лишь
самую низшую границу физиологических потребностей человека,
но уж никак не достойное существование, - считает экономический эксперт Владислав Доронин.
По уровню официального прожиточного минимума Украина
занимает последнее место в Европе. По сравнению с нашей страной, прожиточный минимум в
Польше выше в 4,7 раза, в странах
Прибалтики - в 2,7 раза, в России
- в 2,9 раза, в Беларуси - в 1,7 раза.

Нормы потребления

Александр Полуянов
Кабинет министров сделал соотечественникам дорогой подарок – утвердил новую потребительскую корзину. Учитывая
ее откровенно издевательское
содержание, нам на это можно
было бы наплевать и забыть,
если бы не одно "но": оценочная стоимость товаров и услуг,
вложенных в "кошик", как раз и
является размером прожиточного минимума. А от данного
показателя, как известно, напрямую зависят размеры почти
всех социальных стандартов –
пенсий, пособий и т.д.

(Начало на стр.1)

Девушкам до 18 лет уже
полагаются лифчики

В одежде также предполагается спартанская сдержанность,
доходящая до самоотречения.
Хотя, может это и к лучшему - не
придется тратить много времени
на шопинг. Мужчины должны довольствоваться одним свитером
и джинсами на три года, правда,
полагаются еще брюки (на 4 года).
Зимние сапоги, две пары туфель,
костюм-двойку и демисезонную
куртку нужно носить не менее
пяти лет. Зато рубашек теперь
разрешается купить аж 6 штук
(было 5), носков – 10 пар вместо
7, трусов – 6 штук вместо 5 и т.д.
Разрабатывая гардероб женщин, чиновники наверняка руководствовались народной пословицей: "гарнiй дiвцi гарно i в
ганчiрцi". Достаточно сказать, что
в обмундирование украинских
красавиц входят: одна куртка на
синтепоне на пять лет, одно паль-

то и два платья (или костюма) на
семь лет, шесть колготок на год и
т. д. Правда, многое зависит еще
от социального положения. Например, если трудоспособной
женщине предусмотрено шесть
пар трусов и один бюстгальтер
в год, одна юбка и пара зимней
обуви на три года, то для неработающих дам сроки службы этих
вещей увеличены вдвое. Из принципиальных новшеств можно отметить то, что впервые для женщин предусмотрели брюки, а для
девушек до 18 лет – бюстгальтеры.
Кроме того, женщинам, которые
не ходят на работу, неожиданно
"дали" одни рейтузы на три года.

люди. А в промежутках между
этими праздниками повышать
культурный уровень предписывается чтением книг – их в "кошик"
заложено тоже 6 единиц на год.
Претерпел изменения набор
товаров культурно-бытового и
хозяйственного назначения. Так,
если ранее на одну семью предполагался телевизор с диагональю в
51 см, то данным постановлением
экран уменьшился до 38 см.
К прочим удобствам можно
отнести и стиральную машину —
одну на 14 лет для семьи, четыре
люстры на 25 лет и один стационарный телефон на 20 лет.

Культбыт

Но даже при таком раскладе
содержание "кошика" вызывает
немало вопросов. Например, в
его перечне нет ни мобильного
телефона, ни интернета, не предусмотрены детские игрушки, и
много других необходимых вещей. Путешествия полагаются
только трудоспособным – да и то
в рамках поездок общественным
транспортом на работу и с работы. А пенсионеры, как следует из
перечня транспортных услуг, вообще должны сидеть дома.
Потребительская корзина не
предусматривает расходов на
медицинские услуги, в частности
на стоматологию, как не учитывает и расходов на оздоровление и
отдых даже для тех, кто много и
тяжело работает.
Судя по логике Кабмина, население Украины отличается богатырским здоровьем, а все наши проблемы в области здравоохранения
состоят лишь в том, что мы сбиваем
локти и коленки, иногда болеем
ОРЗ, и изредка у кого-то слегка при-

Можно только догадываться,
какие процессы происходят на
равнинах чиновничьих мозгов, но
по непостижимым для здравого
смысла причинам в новой корзине втрое урезали количество
постельного белья. Теперь украинцам предусмотрели лишь одну
подушку на 15 лет, две простыни на 4 года, два пододеяльника - на
5 лет и махровое полотенце - на 6
лет. Вместо электробритвы рекомендуется обычная бритва (одна
на три года) и, соответственно,
бритвенные лезвия (упаковки по
12 штук) — по две на год. Парикмахерскую все без исключения
группы украинского населения
должны посещать не более 6 раз в
год (раз в два месяца). Характерно, что посещение учреждений
культуры (театров, кинотеатров,
музеев, цирков, зоопарков и пр.)
тоже предусмотрено в количестве
6 раз в год. Наверное, в этом есть
скрытый смысл: постригся, стал
похожим на человека – вышел в

Будьте здоровы!

хватывает сердце. Кроме того, все
украинцы обладают стопроцентным зрением и не носят очки.
Так, в перечень необходимых
лекарств и медицинских изделий
попали: валидол - 5 пластинок (по
10 таблеток) в год, 10 таблеток валерианы и флакончик корвалола
- также на год, а также анальгин,
дротаверин, ибупрофен, активированный уголь и одна пачка
горчичников. Плюс – три пачки
ваты, три баночки йода и зеленки
и пять пакетов бинта.
Подводя итог, можно констатировать: на такой прожиточный
минимум прожить можно, но не
долго. Впрочем, расходы на ритуальные услуги в прожиточном
минимуме украинцев тоже не
предусмотрены.

Как у них?
По словам экспертов, в любой
западной стране потребительская
корзина формируется с учетом социальных и демографических особенностей, но основной критерий
– удовлетворение первоочередных
потребностей гражданина. Например, в Германии в этот список входят занятия в фитнес-клубах, пиво
и доставка пиццы, во Франции –
вино, поход в рестораны, салоны
красоты и услуги такси, в Бельгии –
заказы цветов, в Великобритании –
покупка шампанского, смартфонов
и т.д.
- Даже обновленная, наша корзина самая бедная среди бывших советских республик. А если
сравнить принцип формирования
потребительской корзины у нас и
в странах ЕС, можно сделать вывод: в Евросоюзе, в отличие от
нас, состав потребительской корзины является индикатором нор-

Наименование
товара
Хлеб ржаной
Хлеб пшеничный
Макаронные
изделия
Мука
Гречка
Рис
Пшено
Картошка
Капуста
Помидоры
и огурцы
Морковь
Лук
Буряк
Свежие фрукты
и ягоды
Молоко
Масло
Растительное
масло
Сахар
Сыр твердый
Сыр мягкий
Говядина
Свинина
Птица
Сало
Колбаса
Рыба
Селедка
Яйца
Чай
*Кофе
Соль

В год В день
39 кг
62 кг

107 г
170 г

4 кг

11 г

9,4 кг
2 кг
5 кг
1 кг
95 кг
28 кг

25,8 г
5,5 г
13,7 г
2,7 г
260 г
76,7 г

25 кг

68,5 г

9 кг
9,1 кг
9 кг

24,6 г
24,9 г
24,6 г

60 кг

164 г

60 кг
5 кг

164 г
13,7 г

7,1 кг

19,5 г

24 кг
3,5 кг
10 кг
16 кг
8 кг
14 кг
2 кг
9 кг
7 кг
4 кг
220
штук
0,4 кг
0,5 кг
3 кг

65,7 г
9,5 г
27,4 г
43,8 г
22 г
38 г
5,5 г
24,6 г
19 г
11 г
1,1 г
1,37 г
8,2 г

*Для иллюстрации: если учесть,
что на одну порцию эспрессо идет 7
граммов меленого кофе, то это означает, что правительство выделило
нам 71 чашку кофе на год, то есть
одну порцию на 5 дней.
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Влада для нас не самоціль, ми хочемо її повернути народу

ресурс майбутнього
Віталій Романченко,
голова Союзу Молодих
Соціалістів

Іноді ми говоримо про те, що в
Україні недостатньо ресурсів для
розвитку. Але яких саме ресурсів
потребує країна – золота, грошей,
сировини, технологій, території?

Сьогодні світ змінився! Він став
взаємопов’язаним, майже не залишилося ізольованих економічних
систем. Існує глобальний ринок,
який розподіляє природні та фінансові ресурси, спрямовує потік
робочої сили, визначає міграційні
процеси та структурну перебудову економік країн. Не є проблемою
сьогодні знайти капітал на глобальному ринку, не стоїть питання покупки за певну ціну якоїсь
сировини (нафти, газу чи рідкозему). Глобалізація, структурна
взаємопов’язаність економік країн,
відкритість кордонів та лібералізація міграційних процесів – це сьогодення, і ці процеси в майбутньому
ще більш прискоряться та посиляться. Тому боротьба майбутнього не буде спрямована на здобуття
«традиційних» ресурсів. Територія,
земля, сировина, торгівельні шляхи перестали бути критичним чинником розвитку держави. Навіть
технології та ноу-хау сьогодні дуже
швидко «мігрують» у світі. Боротьба
буде відбуватися за інший ресурс,
який обумовлює сталий та прогресивний розвиток країни!
Цей ресурс – це креативний клас.
Це люди, які здатні створювати
новий та якісний продукт на базі
сучасних потреб прогресивних суспільств як у сфері виробництва, так
і в сфері послуг: ІТ, біотехнології, індустрія розваг, урбаністика, «зелені
технології», енергетика, транспорт
та космос. Саме це буде в майбутньому визначати економічну, та
відповідно й політичну, могутність
держави – здатність створювати
сучасний продукт, який має попит у
сучасному суспільстві. Та чим більше таких креативних людей у державі – тим успішніше вона зможе
конкурувати на глобальному світовому ринку, до якого ми всі дуже
швидко рухаємося.
Але як держава зможе отримати
такий ресурс, як його «завоювати»
- адже це не земля чи територія, не
місце концентрації сировини (як вугілля чи нафти). Мова йде про вільних людей, які працюють в першу
чергу мізками та створюють щось
принципово нове, яскраве, те, що
змінює світ.
Можна створити якісну систему
освіти, яка буде інтегрована у сучасні галузі економіки та готувати
високоосвічені молоді кадри! Але…
у сучасному світі, коли кордони
майже відкриті, ніхто не дає гарантії, що після навчання та отримання
необхідного досвіду високоосвічені
та професійні кадри просто «втечуть» з країни у місця більш комфортного проживання. Як приклад
можна навести масштабну «втечу
мізків» на Захід з республік СДН
після розпаду СРСР.
Отже мова йде про те, що для
принципово нового стратегічного
ресурсу необхідно принципово нові
методи отримання чи завоювання
такого ресурсу! Мова йде про створення зони комфортного проживання! Саме це буде давати змогу
зберігати та залучати креативний
клас у країну! Адже для багатьох
сьогодні вже постає вибір у якій
країні жити: передовій чи відсталій.
Для прикладу, якщо в Україні сьо-

годні неможливо знайти достойної
роботи, постійні економічні кризи,
величезний рівень корупції, злочинності, деградації суспільства,
війна тощо, то молодій та креативній спільноті не комфортно тут
жити, вона шукає своє майбутнє в
інших країнах, умови проживання в
яких більш комфортні… Саме тому
сьогодні в Україні спостерігається
масштабна міграція молодих людей
не лише у країни «Золотого мільярду» (Німеччина, Франція, Англія,
США, Канада), але й такі екзотичні
як ОАЄ, Австралія, Туреччина, Китай, Нова Зеландія. Не рідкі навіть
випадки переїзду до Росії або Білорусії.
Тому вже сьогодні, а тим більш і
в майбутньому, для продуктивних
людей, здібності, досвід та вміння
яких вже потребує сучасна економіка, постає вибір – яке місце для проживання та роботи вони оберуть. І
держави почнуть конкурувати саме
в цьому – хто запропонує креативному класу кращі умови для його
представників та їхніх сімей.
В першу чергу йдеться про соціально-економічні умови країни.
Стабільність фінансової системи,
гнучкість економічного життя, гарантія прав власності, високий
життєвий рівень населення – все це
закладає підвалини для створення
«зони комфортного проживання».
Але й цього не достатньо!
Мова йде про доступність до сучасних базових потреб суспільства
– екологічні умови, перенаселеність, урбаністика, інфраструктурні
можливості, соціальне забезпечення, медичні та страхові можливості, якість різних побутових послуг,
умови відпочинку та розваг.
Не останню роль в цій конкуренції належить можливості швидкої
інтеграції у суспільство: безперешкодний переїзд на нове місце не
лише для себе, але й сім’ї, отримання таких же привілеїв, як і для інших
мешканців країни, аж до отримання
громадянства.
Все це обумовлює масштабність
державних стратегій та політик
щодо залучення креативного класу. Тому що від цього й залежить
стратегічна доля держав: або вони
зберігають та примножують страте-

гічний ресурс майбутнього, або, навпаки, його втрачають! І ця конкурентна боротьба вже розпочалась!
Звичайно, існує й інший, альтернативний варіант. Створити сучасну
систему освіти, яка буде забезпечувати економіку високоякісними фахівцями, але для запобігання міграції створюються перешкоди виїзду
людей. Цей шлях ми вже проходили
за часів СРСР. Фактично необхідно
буде обмежити виїзд громадян за
кордон, а це в свою чергу призведе
до створення закритого типу економіки. Через деякий час економіка
розпочне відставити від світового
рівня, країна буде ізольована від
світового ринку. За таких умов вона
фактично вилучається із загальної
системи розподілу ресурсів, труда
та капіталу, у ній відбуватиметься
деградація всієї соціальної системи. Таким чином, наведений альтернативний шлях залучення стратегічного ресурсу майбутнього не
ефективний. Він веде у стратегічний
тупик.
Отже, єдиним виходом для України є трансформування держави у
«зону комфортного проживання».
Лише так ми зможемо змагатися
за залучення стратегічного ресурсу
майбутнього – креативного класу. А
базовою умовою для початку такої
трансформації є адміністративноекономічна перебудова системи у
напрямку концепції «держави загального добробуту» (welfare state).
Лише це може загальмувати відтік
молоді та мізків за кордон, заохотити їх залишатися в Україні. Принципове розуміння, як це здійснити,
є – розпочинаючи від державноуправлінських реформ, закінчуючи
структурними змінами в економічному житті країни.
Але в першу чергу самі правителі
нашої країни повинні визначитися,
яку державу вони будують – для
людей(всіх громадян), або для кількох сімей (10-12 кланово-олігархічних груп). І якщо нас не влаштовує їх
вибір, можливо варто вже змінити
цих правителів на більш достойних,
адже джерелом влади в Україні є
народ. І нам визначати наше майбутнє та майбутнє наших дітей, нам
будувати зону комфортного життя в
Україні.

“За правду і справидливість”

партія
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Не допустити
стратегічної помилки
ЗАЯВА
політичної партії Олександра Мороза
«За правду і справедливість»

Важливі сюжети в інформаційному просторі: продовження військових дій в умовах неоголошеної війни, злочинства в банківській сфері, непідйомні тарифи і комунальні платежі, сумнівного
походження статки в електронних деклараціях політиків і чиновників, нерозслідування очевидних злочинств (розстріли на Майдані і жертви в Одесі, розкрадання бурштину і лісу, терористичний
акт щодо «Інтеру», організований розбій на Одеській митниці і
блокування переходів у Закарпатті, вбивства журналістів Бузини
і Шеремета, демонстрація затримань корупціонерів, дебоші в судових засіданнях…) переконливо формують уявлення населення
про занепад державного ладу, безпорадність офіційної влади. Таке
сприйняття держави і влади не перекривається обіцянками про
збільшення мінімальних зарплат, про уявне економічне зростання, про «епохальне» значення здобуття безвізового режиму. Люди
відгукуються на заклики щодо акцій протесту, не будучи переконаними в їх ефективності, хоч при певних умовах це може привести до суспільного збурення з такими ж невтішними наслідками, як
і після Майданів.
В сучасній Україні бізнес, влада і кримінал – фактично тотожні речі. Відчуваючи загальні настрої, влада намагається скоріше
задовольнити саме бізнесові інтереси, підлаштовуючи для того
систему управління і економічне підґрунтя. Через це блокується
зміна виборчого закону, нав’язується «добровільне» об’єднання
громад. Внаслідок об’єднання людина ще більше віддалятиметься
від публічної влади, послідовно знищуються системи освіти і охорони здоров’я, прискорено розвивається деградація і занепад поселенської мережі.
Одночасно з відстороненням громадян від будь-яких важелів
впливу на державне життя уже неприховано популяризується
згода влади прислужитися МВФ в його давньому бажанні перетворити українську землю в товар. Реалізація цього наміру вкупі
з фактичною неконституційною адміністративно-територіальною
реформою остаточно знищує суверенні підвалини державності.
Не бачити це можуть лише ті, хто збирається збагатитися на наймасштабнішій афері, тобто влада і ті з більше 600 «достойників»,
що мають рахунки в офшорних зонах. Разом з хабарниками в чиновному апараті вони зможуть на вторинному ринку землі привласнити більше півтрильйона доларів, заволодівши перед цим,
по-суті, безплатно усією землею, як це сталося із заводами і фабриками. При тому їхніх нинішніх неправедних статків не вистачило б
на десяту частину земель за реальною їх вартістю. Це додатково
свідчить, що ринок землі організовується не для України і не вирішує жодної проблеми життя та перспективи держави, суспільства,
кожного українця.
Усвідомлюючи небезпеку фактичної втрати державності, політичні партії, громадські організації, усі небайдужі громадяни зобов’язані (попри ідеологічні, програмні і т.п. розбіжності)
об’єднатися для порятунку країни, збереження перспективи державі та людям.
Ключ для розв’язання цієї проблеми – зміна системи влади, перехід до європейської моделі управління з розвинутим самоврядуванням, однаковим для всіх територій України. Гострота небезпеки диктує послідовність перетворень:
• підготовку і проведення референдуму для ухвалення тексту
оновленої Конституції України (опублікований у «Юридичному
віснику» в жовтні 2013 року)*;
• зміну виборчого законодавства на основі принципу відкритих
списків;
• реформу податкового і бюджетного законодавства відповідно до
нового статусу самоврядних органів і територіального принципу управління;
• сприяння розвитку бізнесу і підприємництва, найперше в рамках
створення вітчизняної економіки.
Значну частину цієї роботи здатен виконати нинішній парламент,
готуючись, можливо, одночасно до дострокових виборів. Нові
завдання під силу будуть зміненій владі, ці завдання об’єктивно
сприятимуть згуртуванню сил різних політичних орієнтацій, бо
альтернатива цим пропозиціям одна, – втрата державності, остаточне перетворення України в колоніальний сировинний придаток розвиненого світу, в місце конфлікту світових інтересів.
Сподіваємося, що керівні структури партій і громадських організацій розглянуть ці пропозиції і об’єднають свої зусилля для порятунку держави.
Ухвалено на засіданні Політради
політичної партії Олександра Мороза
«За правду і справедливість»
3 грудня 2016 року
			
*• йдеться про вдосконалений текст чинної Конституції, де, зокрема, фіксуються:
• головна влада на місцях представницьких органів, ліквідація адміністративної «вертикалі»;
• реформа судової системи і органів прокуратури у відповідності
з рекомендаціями Венеціанської комісії;
• новий розділ «Захист Конституції» передбачає, що ніхто від
влади не може втручатися в зміст Основного закону; зміни вносяться лише спеціальним уповноваженим органом ( засідає раз
на рік) з представників місцевих громад і парламенту в складі
3000 чол.;
• європейська модель влади: парламентсько-президентська республіка.
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Комуналка

За опалення квартири в 50 кв. м нічим необґрунтоване збільшення оплати
в жовтні склало близько 500 грн

Как разбогатеют украинские
пенсионеры с 1 декабря

Как уже сообщалось, в связи с плановым увеличением размера прожиточного минимума (с 01.12.2016), пенсионерам массово пересчитают пенсии, а также
некоторые виды надбавок, повышений и помощи. Между тем, эти повышения коснутся не всех, а конкретный размер повышения у каждого пенсионера определяется в индивидуальном порядке.

С 1 декабря 2016 года, в соответствии с Законом Украины от 25.12.2015 №928 «О
государственном бюджете Украины на 2016 год», установлены новые размеры прожиточного
минимума, в частности:
• Для трудоспособных лиц – 1600 грн;
• На одного человека в расчете на месяц (в среднем) - 1544 грн.;
• Для лиц, утративших трудоспособность (пенсионеры, инвалиды) - 1247 грн (было 1130 грн).
Исходя из размера ПМ, увеличены:
• Минимальные размеры пенсии по возрасту - при наличии полного страхового стажа.
Этот стаж составляет: 20 лет для женщин, 25 лет для мужчин - для пенсий, назначенных до
01.10.2011, и 30 лет для женщин, 35 лет для мужчин - для пенсий, назначенных после 01.10.2011.
• Минимальные размеры пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца;
• Размеры надбавок и повышений, которые зависят от размера прожиточного минимума,
установленного для нетрудоспособных (надбавки за сверхнормативный стаж, повышения к
пенсии ветеранам войны, жертвам нацистских преследований, надбавки к пенсии донорам,
пенсии за особые заслуги, помощь на уход за инвалидом войны и пр.).
• Минимальные размеры пенсионных выплат шахтерам, инвалидам войны, участникам
боевых действий, а также инвалидам, пострадавшим вследствие Чернобыльской
катастрофы.
• Минимальные размеры пенсий, назначенные в соответствии с Законом Украины «О
пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, а также некоторых иных лиц».
Перерасчет вышеуказанных выплат проведен в автоматическом режиме, он не требует
дополнительного обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда.
Исходя из размера ПМ для нетрудоспособных, НЕ проводится перерасчет:
• Работающим пенсионерам в части доплаты к минимальному размеру пенсии и доплаты
за сверхнормативный стаж;
• Повышений лицам, имеющим статус «ребенок войны», в соответствии с Законом Украины
«О социальной защите детей войны»;
• Дополнительных пенсий за вред, причиненный здоровью и компенсационной выплаты
за потерю кормильца в соответствии с Законом Украины «О статусе и социальной защите
граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».
Также, НЕ увеличивается размер пенсионной выплаты в случаях, когда:
• Размер повышения перечисленного размера пенсии меньше возможной текущей
индексации в месяце перерасчета. В этом случае устанавливается фиксированная
индексация, которая определяется как разница между возможной текущей индексацией и
суммой повышения пенсии;
• Размер повышения перечисленного размера пенсии меньше размера фиксированной
индексации, установленной 01.12.2016 года.
Выплата пенсий работающим пенсионерам производится в размере 85% от
назначенного размера, но не менее 150% прожиточного минимума, установленного для
нетрудоспособных граждан. С 1 декабря эта сумма составляет 1870,50 грн. (1247 х150%).
То есть, если пенсия работающего пенсионера не достигает этого показателя, то она
выплачивается в полном размере.
Кроме того, пересматривается размер ежемесячной государственной адресной
помощи, предусмотренной постановлением Кабинетом Министров Украины от 26.03.2008
№265 «Некоторые вопросы Пенсионного обеспечения граждан», если получатели пенсий
не являются инвалидами, детьми-инвалидами и НЕ получают пенсию в случае потери
кормильца.
Налог на доходы физических лиц и взимание военного сбора проводится с суммы
пенсионных выплат (или ежемесячного денежного содержания), размер которых превышает
десять ПМ для лиц, утративших трудоспособность (в расчете на месяц), установленного на
1 января отчетного налогового года, - с суммы такого превышения. Таким образом, с 1 июля
2016 года налогами облагаются пенсии, размер которых превышает 10 тыс. 740 грн.

Урядовий
тепловий у

Українці з острахом очікують наступних п
Олександр Полуянов
Квитанції на оплату тепла за жовтень викликали справжній шок, і внесли чимале занепокоєння в уми і душі співвітчизників - особливо тих, хто не оформив субсидію, і в чиїх
будинках немає теплових лічильників. На
адресу тепловиків і влади всіх рівнів посипалися прокляття і звинувачення в брудних
маніпуляціях, шахрайстві, а то і геноциді
власного народу, - і вже тоді багато експертів
прогнозували, що уряд дасть "задній хід".

Ось тобі, бабуся, і Юріїв день!
В принципі, до підвищених тарифів нас готували ще з 1 травня, але ніхто не очікував, що
за відносно теплий і неповний жовтень (16-18
опалювальних днів) сума в платіжках досягне
таких значень.
- У мене 3-кімнатна квартира (66,8 кв м),
лічильника тепла в будинку немає, тариф виставили 23,4 грн за кожен метр житлоплощі, і
в підсумку нарахували 1565 гривень. І це при
тому, що температура на вулиці була значно
вище нуля. А що ж буде, коли на вулиці будуть
лютувати морози? Я для порівняння взяв старі
платіжки. Так, в жовтні 2015 року я заплатив за
опалення 661 гривню, в листопаді - 1207 грн, а
в січні 2016 сума платежу склала 1 253 гривні.
Якщо слідувати цим же пропорціям, то за листопад цього року мені доведеться заплатити
вже 2860 гривень, а за січень - майже три тисячі
(2970). А це - майже вся моя зарплата. І це тільки за опалення, крім усього іншого, - розводить
руками Сергій Михайлович Квітка з Черкас.
Таких відгуків - маса. Крім того, з'ясувалося, що
суми до оплати в будинках з лічильниками тепла,
де оплата йде по фактичному споживанню, як
правило, значно нижче, ніж в будинках без лічильників. І вже одне це свідчить про те, що тарифи в
розрахунку на квадратний метр дуже сильно завищені. Багато людей все ще тішать себе надією,
що отримані ними грабіжницькі рахунки - якась
трагічна і безглузда помилка, але ми змушені їх
розчарувати: це не так.

"Політика партії"

Языком цифр
• Из общего количества пенсионеров Черкасщины (416 тыс. чел.), пенсии пересчитаны почти 360 тысячам человек (86%) в том числе 14 тысячам военных пенсионеров.
• До декабря среднестатистическая пенсия в Черкасской области составляла 1615 грн. При этом
выплаты до 1 тыс. грн получали 4% пенсионеров, от 1 до 1,5 тыс. – 65%, от 1,5 до 3 тысяч – 26%.
• Средний размер повышения (с декабря) составляет 96 грн 82 коп.
• Месячные затраты на выплату пенсий в области выросли на 35 млн гривен и достигли
порядка 725 млн гривен.
• Надбавка к пенсиям детям войны является фиксированной величиной, и на данный момент остается неизменной - 66 грн 43 коп.
• Из 74 тысяч работающих пенсионеров Черкасщины, 12,8 тысяч ощущают ограничения
в пенсионных выплатах (то есть, их пенсии больше 150% прожиточного минимума для
нетрудоспособных).
• Пенсионеры, которые имеют право на повышенные пенсии, выплаты в новом размере
получат уже в декабре.
По информации Главного управления Пенсионного фонда в Черкасской области

Щоб прояснити ситуацію, і розібратися, яким
чином формуються ціни на опалення, ми звернулися до Черкаського підприємства "Теплокомуненерго":
- У будинках, де є тепловий лічильник, його
показання множать на вартість гігокаллоріі -. У
нас це близько 1271 грн, - пояснює заступник.
директора з економіки Алла Гуц. - Потім суму
ділять на всі квартири в залежності від площі
- так і виходить сума платежу для кожного конкретного споживача.
Якщо ж лічильника немає, то оплату розраховують за методикою, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України №1037
(від 19.12.2015). Цим документом оплата за теплову енергію розраховується з урахуванням
температури навколишнього середовища. При
цьому важлива не стільки сама середньомісячна температура, скільки її відхилення від заданої. Наприклад, для Черкас в тарифі на жовтень затверджена температура +7,9 градусів, а
фактично вона була +6,5. Тобто, місяць вийшов
холоднішим, ніж передбачено Кабміном - відповідно і коефіцієнт (він також розраховується
за певною формулою, затвердженою урядом)
вийшов підвищуючий – 1,494.
Виходячи з цього, розраховується тариф на
кожен місяць. За жовтень ми маємо наступне:
беремо базовий тариф (затверджений НКРЕКУ) - 30 грн 39 копійок, ділимо на 31 (загальна
кількість днів у жовтні), множимо на 16 (кількість опалювальних днів), і множимо на наш
коефіцієнт - 1,494. Таким чином, тариф для будинків без лічильників вийшов 23 грн 43 копій-

ки за квадратний метр. І якщо площа квартири
становить 66,8 кв. метрів, то сума до оплати
дійсно буде тисяча п'ятсот шістьдесят п'ять гривень.
Але при цьому слід врахувати, що жовтневі
суми за опалення - це ще не показник для інших місяців. Наприклад, в тариф за листопад у
нас закладена температура +2 градуси, і якщо
фактична середньомісячна температура буде
вище, то температурний коефіцієнт при обчисленні тарифу буде вже понижуючий (тобто,
остаточний тариф буде менше 30 грн 39 коп.).
Для грудня температурна норма складе вже 2,7 градуса і т.д. Я підкреслюю - тут немає ніякої
нашої самодіяльності, ми все робимо в суворій
відповідності з постановою Кабміну, виходячи
з наявної вартості газу (який з 2014 року подорожчав у 5,2 рази - з 1390 до 6880 грн за тисячу
кубометрів) і тарифу, затвердженого Нацкомісією , - підсумувала Алла Гуц.
Точно за такою ж схемою розраховується
вартість послуги з централізованого опалення
всій Україні - різниця тільки в базових тарифах
(які НКРЕКУ стверджує для кожного теплогенеруючого підприємства) і в температурних коефіцієнтах (вони будуть відрізнятися в залежності від погоди в регіонах).

Як до жирафа
Виходячи з цього, стає ясно: основна причина шокуючих цифр в платіжках - це безпрецедентне підвищення цін на газ (відповідно - опалення), проведене урядами Яценюка і
Гройсмана. Злий жарт зіграла і Методика Яценюка (на перший погляд - правильна, а по суті
- явно антинаукова) розрахунку тарифу з урахуванням температури навколишнього середовища, коли за основу розрахунків береться не
фактична температура, а лише її відхилення від
"правильної", яка спала на думку чиновникам.
Тому в даному випадку логічно звернути увагу саме на цей одіозний документ, "справедливість" якого можна оцінити навіть неозброєним
оком.
Для ілюстрації візьмемо приклад, наведений
відомим економістом Володимиром Дейнегою:
- В одному з будинків ( "хрущовка") тепловий
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Декларації, а здебільшого величезні суми готівки, вказані нардепами,
стали гарячою темою для обговорення українців

удар

платіжок за опалення

лічильник встановлений тільки для половини
квартир, а друга половина залишилася без лічильника. Відповідно, там, де є прилад обліку,
вартість опалення двокімнатної квартири згідно квитанції склала 143 грн, а для такої ж квартири з іншої половини будинку (без лічильника)
- (!) 1340 грн. При цьому НКРЕКУ (Д.Вовк) доводить правильність зазначених розрахунків,
хоча тут навіть першокласнику ясно, що в даному випадку тариф на тепло повинні були визначати по тій частині квартир, де встановлено
прилад обліку.

За опалення квартири в 50
кв. м нічим необґрунтоване
збільшення оплати в жовтні
склало близько 500 грн. На
5-7 мільйонів таких квартир в
Україні це додатково 2,5-3, 5
мільярдів гривень. Це і є ціна
"помилки", яка закладена в
методиці, затвердженій урядом.
А оскільки більше 6 млн
домогосподарств оформили
субсидію, це означає, що
мільярди з бюджету будуть
необґрунтовано перераховані
газовим олігархам. Це
фінансове шахрайство,
корупційна схема, розроблена
урядом Яценюка і газовими
олігархами
Судячи з усього, ця проста істина нарешті
дійшла до "світлих голів" Кабміну. Днями уряд
видав постанову, згідно з яким рахунки за тепло для сімей, в будинках яких немає лічильників тепла, будуть формуватися за середніми

показниками тих будинків (того ж населеного
пункту), де такі прилади встановлені. Простіше кажучи, жителі будинків, де немає лічильників тепла, будуть платити приблизно
стільки ж, скільки і мешканці житла з лічильниками. Правда, це нововведення стосується
тільки тих міст, де тепловими лічильниками
обладнано більше половини всього житлового
фонду. На думку чиновників, цей 50% -й поріг
і дасть можливість визначати середнє споживання тепла в населеному пункті з прийнятною точністю.
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Любителі кешу

Палка з двома кінцями

Інструкції по конкретним розрахункам доручено розробити НКРЕКУ - очікується, що вони
з'являться до кінця грудня. Правда, прем'єр Володимир Гройсман вже пообіцяв, що платіжки
за жовтень, коли почався опалювальний сезон,
теж перерахують за новими правилами.
У Кабміні таку щедрість пояснюють справедливістю: "Через низький рівень оснащення
приладами обліку багатоквартирних будинків,
який в кінці 2014-го становив лише 32%, протягом останніх десятиліть порушувалося право
споживачів на отримання коректного і справедливого розрахунку за спожиту послугу", йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну.
Фахівці припускають, що при введенні нової
системи розрахунків суми в платіжках можуть
знизитися. По-перше, в будинках з лічильниками НЕ діє вищевказана Методика, тобто не застосовується температурний коефіцієнт. Хоча
і тут не все однозначно: адже в окремі місяці
розрахунки за Методикою можуть бути навіть
вигідні мешканцям. Так, якщо фактична середньомісячна температура виявиться вище, ніж
закладена в тарифі - то базовий тариф множиться на понижуючий коефіцієнт, і платити
доведеться менше. У той же час, не рідкість
випадки, коли після установки лічильника доводиться платити більше - якщо, наприклад,
будинок втрачає багато тепла через "дірявих"
стін, вікон, щілин. Тому доцільно встановлювати не просто лічильник, а лічильник з регулятором, а паралельно впроваджувати енергозберігаючі технології.
В цілому ж аналіз Держенергоефективності
показує: якщо встановити на будинок прилад
обліку тепла з регулятором, то споживання
скорочується на 15-20%, в результаті мешканці
платять за комуналку менше. "Лічильники також не дозволять переводити наднормативні
втрати в мережах на споживачів", - зазначають
автори документа.

Не варто подяки
Експерти в основній своїй масі позитивно
оцінюють нововведення Кабміну, оскільки
воно дозволить уникнути необґрунтованих нарахувань за опалення.
- За опалення квартири в 50 кв. м нічим необґрунтоване збільшення оплати в жовтні склало
близько 500 грн. На 5-7 мільйонів таких квартир в Україні це додатково 2,5-3, 5 мільярдів
гривень. Це і є ціна "помилки", яка закладена
в методиці, затвердженій урядом. А оскільки більше 6 млн домогосподарств оформили
субсидію, це означає, що мільярди з бюджету
будуть необґрунтовано перераховані газовим
олігархам. Це фінансове шахрайство, корупційна схема, розроблена урядом Яценюка і газовими олігархами, - стверджує економіст Володимир Біленький.
У той же час, є претензії і до нової системи
розрахунків. Так, на думку екс-міністра ЖКГ, голови Союзу власників житла , Олексія Кучеренка норму про 50% -ве оснащення житлофонду
лічильниками треба скасувати, "інакше половина України буде як і раніше переплачувати відповідно до Методики".
І все ж, за всіма цими нюансами не варто
забувати про головне: навіть якщо за новою
схемою доведеться платити на 20-30% менше,
то і ця ціна буде залишатися грабіжницькою по
своїй суті - через безбожно завищені ціни газу.
- Це елементарний психологічний прийом:
спочатку довести стан людини до повного
кошмару, потім трішки послабити зашморг
- і він уже щасливий, від щирого серця дякує
"благодійника". Точно так само діє і влада
України по відношенню до власного народу
- прикладів тому безліч. Я не виключаю, що і
цей хід був продуманий заздалегідь - щоб збити хвилю обурення з приводу нереальних тарифів на опалення, - вважає політолог Віктор
Золотарьов.

За матеріалами http://www.pravda.com.ua/
Проаналізувавши усі подані парламентарями декларації,
"Українська правда" порахувала грошові кошти, що зберігають депутати і члени їх сімей.
Звісно ж, до уваги не брався невдалий жарт Сергія Мельничука з групи "Воля народу", котрий вказав трильйон
гривень у своїй декларації.
Окрім гривні, свою готівку українські нардепи зберігають
головним чином у євро, американських і канадських доларах, швейцарських франках і британських фунтах.

Схованки
для грошей

Найбагатшою фракцією
виявилася найбільша –
"Блок Петра Порошенка". Її
депутати та члени їх сімей
мають майже 2,7 мільярдів
гривень готівки.
Найменше
– фракція
"Самопоміч" мера Львова
Андрія Садового. На руках
у нардепів і членів їх сімей
лише 67,8 мільйонів гривень.
Це майже в 20 разів менше грошових статків позафракційних нардепів, котрі
задекларували близько 1,3
мільярдів гривень.
Декларації, а здебільшого величезні суми готівки,
вказані нардепами, стали
гарячою темою для обговорення українців.
Так у братів Дубневичів,
фракція БПП, 700 мільйонів готівкою. Однак кількістю нулів в сумах готівки
у цій фракції можуть похвалитися не тільки брати
Дубневичі. Руслан Демчак,
який до обрання депутатом був засновником багатопрофільного холдингу
Ukrainian Business Group,
вказав в декларації 133
мільйони гривень готівки.

Фронтові мішки
Є чим, а точніше – ким відповісти і в партнерів БПП у
коаліції, фракції "Народний
фронт".
Загальна сума статків вісімдесяти одного нардепа,
які входять до її складу, –
724,7 мільйонів гривень.

Для порівняння: на проведення "Євробачення" в Україні виділили 455 мільйонів
гривень, тож за бажанням
депутати від НФ могли б
провести цей пісенний конкурс два рази поспіль.
Одна з зірок фракції – Ігор
Котвіцький. Цей депутат,
про якого "наші гроші" писали, що той нібито вивів з
України понад 40 мільйонів
доларів, є одним із найближчих соратників і колишнім
бізнес - партнером міністра
МВС Арсена Авакова.
Котвіцький задекларував
готівкою у гривнях більше
230 мільйонів, а ще 500 тисяч доларів і 250 тисяч євро.
Окрім чималих сум, депутат запам'ятався кількома брендованими одежинами в його декларації.
На його думку, у людей не
мало б бути бурхливої реакції на його декларацію.
– Я заплатив всі податки,
я задекларував 20 мільйонів податків. У нас ніхто не
дивиться, що хтось сплачує податки. Усі дивляться,
хто що купив, це не правильно, – додав нардеп.

Кошти опозиції
Трохи не дотягли до мільярду гривень готівкою
нардепи від "Опозиційного
блоку". Хоча і в їхніх деклараціях є, на що подивитися.
Нестор Шуфріч задекларував 25 мільйонів гривень готівки, старовинні
книги й ікони.
Не дуже відстав від ньо-

Міністерські кеші (в млн грн)
• Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (заощадження в євро, доларах, гривнях) 35,3
• Ігор Насалик, міністр енергетики та вугільної промисловості
України (заощадження в гривнях, доларах і євро) 33,9
• Тарас Кутовий, міністр аграрної політики (заощадження
в доларах і євро) 17
• Павло Петренко, міністр юстиції (заощадження в доларах
і євро) 16,2
• Арсен Аваков, глава МВС (заощадження в доларах і євро) 15,3
• А також секретар РНБО України Олександр Турчинов
(сбержения в гривнях, доларах та євро) 20,7

го й Михайло Добкін, який
задекларував готівкою 12
мільйонів гривень, а також
470 тисяч доларів і 300 тисяч євро.
Його колега Олександр
Вілкул теж задекларував
чимало готівкових коштів:
612 тисяч доларів, 310 тисяч
євро і 300 тисяч гривень.
Серед опозиційників є й
такі, що живуть скромніше, але не бідують.
Приклад – фракція "Радикальної партії Олега Ляшка",
статки депутатів якої певною мірою виявилося неочікуваними.
Отже, сам Олег Ляшко
задекларував 740 тисяч доларів і 90 тисяч євро готівкових коштів. На додачу ще
"безцінні" для нього вила.
Як влучно зазначив у
Facebook заступник міністра з питань тимчасово
окупованих територій і
внутрішньо переміщених
осіб Георгій Тука, електронна декларація народного
депутата-радикала Олега
Ляшка є " розводом десятиліття". “Радикальний радикал, який, на мою думку,
цілком заслуговує на гранпрі в номінації " розвод десятиліття", трошки показав
скільки можна заробити,
водячи корів навколо Ради.
Не дивує. Чекаю відповідь
на питання про вартість
"простих людей".
Один із найближчих соратників Ляшка, Андрій
Лозовий вказав 800 тисяч
гривень, 50 тисяч доларів і
150 тисяч євро готівки. На
додачу у власності нардепа колекція вин, картин, зброї, а також хрестенколпіон ХІІІ століття зі
Святими мощами.
Декларація Лозового викликала подив, адже нардеп раніше не займався
бізнесом, працював у партії Ляшка і декларував, що
живе лише на депутатську
зарплату.
– Офіційно я працював
лише помічником депутата. Були бізнеси, до яких
мав відношення, але до їх
засновників я не відношуся. Є гроші, от хата-спадщина в селі Новоукраїнка,
я її продав в 2013 році за 50
тисяч доларів – вона мого
діда, – пітніючи, пояснював нардеп УП.
Продовження на СТОР.6
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“За правду і справидливість”

Ухваливши цей закон, влада "нейтралізувала"
значну частину вкладників банку "Михайлівський", якими є пенсіонери

суспільство

Закінчення
Початок на СТОР. 5
Він детально розповів,
що має родинні ікони, а
якщо й купує – то тільки
недорогі. Найдорожча коштувала 360 євро, її нардеп
придбав на горі Афон. Що
стосується зброї – її Лозовий дуже любить. За його
словами, щось дісталося
від діда, щось – дарували
друзі, а щось купував і сам.
Зміг здивувати і ще один
соратник Ляшка, Ігор Мосійчук, який так само не
займався бізнесом – але
його декларація містить відомості про 780 тисяч гривень готівки, 183 тисячі доларів і 145 тисяч євро.
– Гроші заробив за життя.
Мені ж не 18 років, і в парламенті я лише два роки. До
цього я жив, працював, займався сільським господарством, займався рекламним
бізнесом. В декларації є кошти, що отримав у спадок
від рідних, і є кошти, що
були в обороті моїх друзів.
Забрав після обрання нардепом, – пояснив Мосійчук.
На відміну від фракції
Ляшка, фракція "Батьківщина" виглядає значно
скромніше: її депутати мають всього 56,7 мільйонів
гривень готівкових коштів,
що навіть менше, ніж у ви-

щезгаданої "Самопомочі".
Лідерка фракції Юлія
Тимошенко вже котрий рік
поспіль вказує підкреслено скромні статки в своїй
декларації і має лише 318
тисяч гривень готівки.

Групова готівка

Не соромляться статків
депутати з груп "Воля народу" і "Відродження".
Першу з них давно
пов'язують з Адміністрацією президента, а другу з
олігархом Ігорем Коломойським. У принципових для
АП голосуваннях ці групи
– своєрідні милиці коаліції.
Як виявилося, там чимало яскравих особистостей.
"Воля народу" може похизуватися більш як 600 мільйонами гривень готівки на
дев'ятнадцятьох депутатів,
які входять до її складу. Наприклад, Олесь Довгий задекларував більше 1 мільйона 700 тисяч гривень,
1,5 мільйони доларів, 100
тисяч євро і 35 тисяч британських фунтів на додачу.
Є що показати у цій групі й
Степану Івахіву, колишньому
бізнес-партнеру загиблого
Ігоря Єремєєва. Івахів тримає готівкою 15 мільйонів
гривень, 700 тисяч доларів і
1,6 мільйонів євро.
Однак Віталій Хомутин-

ДО РЕЧІ
7,5 мільярдів гривень. Саме стільки готівки зберігають народні депутати і члени їх сімей.
Із чим можна зіставити цю суму? Наприклад, з нестачею фінансування Міноборони у 2016 році.
7,5 мільярдів гривень цілком вистачить, щоб покрити річні
витрати на підняття мінімальної зарплати з 1550 до 3200 гривень для майже 400 тисяч людей.
Або ж, 7,5 мільярдів гривень – це половина бюджету, закладеного на будівництво і ремонт доріг у проекті Держбюджету
на 2017 рік.
Цього б вистачило на весь обсяг підтримки стратегічної
для України аграрної галузі. На це в проекті Держбюджету-2017 закладено 5,5 мільярдів гривень.

нік їх перевершив. Керівник
депутатської групи "Відродження" задекларував вдвічі більше готівки. Зокрема,
32,7 мільонів гривень, 570
тисяч доларів і 850 тисяч
євро. Загальна сума готівки
депутатів його групи – більше 80 мільйонів гривень.
Не приховують своїх статків і позафракційні нардепи. Готівкові статки сорока
шести нардепів менші, ніж
великої фракції БПП, але
складають немаленьку суму
– а саме 1,3 мільярди гривень. Близько 28% цієї суми –
а саме 14,7 мільйонів доларів
або 374,7 мільйонів гривень
готівкою має В'ячеслав Константіновський.
Вдягнений "з голочки",
у світлу блакитну сорочку
і темно-синій піджак, він

показував журналістам в
кулуарах парламенту своє
звернення.
– Ось, написав на антикорупційний комітет, НАБУ,
щоб мене викликали, і щоб
я міг пояснити, – показував
він папірець формату А4. –
Ми продали "Індексбанк"
за 270 мільйонів і отримали
дохід. Це все є у відкритому
доступі.
З числа них вже встигли
запам'ятатися і декларації
Олександра Фельдмана та
Сергія Тарути.
Суми готівкових коштів –
це лише невелика частинка
в деклараціях українських
нардепів, котра привертає
увагу і вже встигла здивувати й Захід, у якого Україна –
в особі тих-таки депутатів і
міністрів невпинно просить

Банк «Михайлівський»:
Що? Як? Коли?
Українці заплатили 1,2 мільярда за «тих хлопців» і Порошенка
За матеріалами: ОЛЕКСАНДР
МОЙСЕЄНКО , http://www.
epravda.com.ua
Держава відшкодує кошти
вкладникам банку «Михайлівський», які свідомо чи несвідомо розміщували вклади
на рахунках не самого банку, а
пов’язаних з банком фінансових
компаній.

Що сталося?
15 листопада Верховна рада
прийняла Закон «Про внесення
змін до деяких законів України
щодо відшкодування фізичним
особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у
сфері банківських та інших фінансових послуг №5390».
Якщо перекласти це на людську мову, то це означає, що держава відшкодує кошти вкладникам
неплатоспроможного
банку «Михайлівський». Тим
вкладникам, які свідомо чи несвідомо розміщували вклади
на рахунках не самого банку, а
пов’язаних з банком фінансових
компаній.
Закон був внесений до Верховної
ради президентом Петром Порошенко. Через день після ухвалення
закону Радою він його підписав.
Закон приймався з однією основною метою — надати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
підстави для виплат коштів вкладникам банку «Михайлівський», а
точніше навіть не банку, а вкладникам фінансових компаній — ІРЦ
та КІЦ.
Банку було заборонено залучати депозити фізичних осіб, тому
він у своїх приміщеннях залучав

кошти до афілійованих фінансових компаній, які не є учасниками
системи гарантування вкладів, та
відповідно не робили ніяких внесків у Фонд гарантування.
Витрати Фонду на відшкодування становитимуть близько 1,2
млрд грн. Відшкодування отримають близько 15 тисяч осіб.

Чому саме вкладникам
«Михайлівського»
вирішили допомогти?

Всі вкладники усіх банків отримують компенсації у розмірі до
200 тис. грн. Повертає ці кошти
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Тобто більшість ошуканих
вкладників це вкладники 200+, а
вони, зазвичай, не схильні до протестів.
Інша справа — вкладники «Михайлівського». Більшість з них
мала депозити до 200 тис грн.
Серед вкладників чимало пенсіонерів. Вони несли в банк свої
останні кошти.
У випадку ухвалення відповідного закону цю частину вкладни-

ків, найбільш загрозливих, можна
було «нейтралізувати». Саме так і
сталося.
Що поганого в тому, що люди
отримають свої кошти?
Нічого. Проблема в тому, що за
недбалість держави знову заплатять платники податків, а не ті,
хто вкрав ці кошти. Не дивлячись
на те, що президент обіцяв, що
винних у цій афері буде покарано,
а гроші буде знайдено.
Зрештою, у цьому є провина і
самих вкладників, які погнались
за високими ставками, і не вивчили детально договори, які власноручно підписали.

А в чому тут недбалість
держави?

В тому, що банк «Михайлівський» працював майже за принципом типової «фінансової піраміди». Він був одним з лідерів за
витратами на рекламу та пропонував найвищі процентні ставки
за депозитами на ринку.
Гроші, зібрані з вкладників, в
багатьох випадках виводились
через механізми кредитування на

фінансової допомоги.
Свідоцтво здивування –
численні публікації у провідних світових виданнях
з приводу статків, зазначених в деклараціях.
Але це ще не кінець.
З першого квітня 2017 року
українців і міжнародну спільноту очікує чергова хвиля
електронного декларування.
В тему

Маятник
хитнувся

Реакція іноземних ЗМІ на
мільйонні статки українських чиновників

Декларації українських
топ-чиновників уважно читають не тільки українці, а й
іноземні ЗМІ та міжнародні
організації.
"Антикорупційна
реформа, яка вимагає, щоб
українські топ-чиновники
декларували
багатство
онлайн, показала величезну різницю між доходами
політиків і станом тих, кого
вони представляють", – так
починається стаття на сайті
агентства Reuters.
Журналісти видання переглянули декларації членів
Кабміну і відомих нардепів
і, як і українці, були вражені
мільйонами в державі, де

компанії, пов’язані з акціонером
компанії Віктором Поліщуком.
Активи, які щось коштували, теж
були виведені з банку.
НБУ, як регулятор, часто заплющував очі на таку діяльність
банку.

Чи будуть покарані
винні?

Навряд чи. В Україні дуже мало
подібних прецедентів. «Глава банку заарештований, буде засуджений, вкрадені гроші будуть знайдені, вилучені, використані для
виплати вам (вкладникам, ЕП)»,
— обіцяв Порошенко.
Минуло з того часу уже кілька
місяців, але гроші не знайдені.
Главу банку дійсно заарештовано,
проте ще не очевидно, що його
буде засуджено. Більшість опитаних ЕП банкірів вважають, що глава банку навряд чи отримає обвинувачувальний вирок, оскільки
«занадто багато знає і може розповісти на суді».
Не виключно, що його зізнання
можуть привести, в тому числі, до
нинішніх представників нинішньої влади.

Де власник банку?
Це достовірно невідомо. Правоохоронці стверджували, що
Віктор Поліщук залишив Україну.
Сам Поліщук спростовував цю інформацію.
Принаймні, нам точно відомо,
що він на свободі. Враховуючи,
що Поліщук виступав переговірником від Петра Порошенка в
процесі придбання телеканалу
«112», важко уявити, що правоохоронці зможуть його покарати.
Але ж було заарештовано ТРЦ
«Гуллівер», який належить Поліщуку…
Цей арешт більше схожий на
політичний. По-перше, скоріше за
все Поліщук не є власником цього
ТРЦ і арешт доведеться зняти.
По друге, цей об’єкт може також
бути забезпеченням за кредитами, наданими державними банками. Кілька років тому «Ощад-

середня зарплата не перевищує двісті доларів. Втім,
найбільше Reuters дивує,
що зберігають гроші у готівці, мовляв, це ж треба так
не довіряти українським
банкам. У підсумку, новинне агентство пророкує падіння рейтингів політиків.
Між
тим
агентство
Associated Press не може не
дивуватися, що ж декларують політики:
"... з самого ексцентричного майна, задекларованого чиновниками і законодавцями є православна
церква, мощі святих і квиток у космос ...".
А ось в ООН обіцяють підтримувати подальшу боротьбу з хабарниками.
"Вірю, що міжнародне
співтовариство, включаючи ООН, буде з Україною
під час наступних кроків.
Е-декларування – це початок. Те, що буде після,
може виявитися ще складніше", – заявив директор
Програми розвитку ООН в
Україні Ян Томас Химстра.
Між тим у Фонді Карнегі
за міжнародний мир не виключають, що українські
політики спробують саботувати систему. Втім, маятник
хитнувся занадто далеко,
щоб їм це вдалося, роблять
висновок в організації.

банк» видав компанії «Три О», яка
управляє столичним ТРЦ «Гулівер» 460 млн дол.кредиту
Вартість цього об’єкту сьогодні
навіть не покриє збитки держбанків від неповернених кредитів. Звичайно у Поліщука є інше
майно, наприклад ТОВ «Техенерготрейд» — мережа магазинів
«Ельдорадо», проте у неї так само
є великі борги.
Загалом, важко пояснити дії
ГПУ.
Звідки у Фонду гарантування
кошти на виплату «ошуканим
вкладникам»?
Фонд гарантування має декілька видів надходжень: 1) збори з
банків учасників системи Фонду
гарантування. 2) надходження
від банків, які потрапили під його
опіку.
А у випадку «Михайлівсього»
це фактично надруковані гроші
у вигляді облігацій внутрішньої
державної позики. ОВДП випускає Мінфін, а потім дає їх Фонду
гарантування в обмін на векселі
Фонду. Тобто Мінфін збільшує
державний борг, який є «тягарем»
для всіх платників податків.
Тому саме за рахунок платників податків президент і «вирішив
проблему».

Фонду непотрібно
повертати свої борги?

Потрібно. Основні позики Фонд
буде повертати через 10-15 років.
Втім можливість для Фонду гарантування вкладів повернути
гроші, які він виплатить вкладникам банку «Михайлівський»,
лежить у площині діяльності правоохоронних органів та судових
процесів.
Як показує практика, держава
поки що не дуже зацікавлена у покаранні винних. Зараз важко сказати, за рахунок яких надходжень
Фонд буде повертати кошти, які
він виплатить вкладникам «Михайлівського».
Враховуючи резонанс цього
банкрутства, не виключено, що
ми побачимо нові прецеденти.
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Польза риса не только в его питательных свойствах,
этот продукт помогает буквально на каждом шагу!

ДОМАШНІЙ КЛУБ

Запитуйте – відповімо!

готовим сами

Як рахується субсидія тим, хто став пенсіонером в 2016 році?
Пенсіонерам, які перестали працювати у цьому році і не мають інших доходів, крім пенсії, при розрахунку розміру субсидії
не враховується дохід за весь минулий рік, а береться до уваги
лише розмір щомісячної пенсії
Цим рішенням Уряд відреагував на чисельні звернення українців, які у 2015 році працювали і отримували заробітну плату,
або, скажімо, зарплату і пенсію, а у 2016 році з тих чи інших при-

чин залишили роботу і отримують єдиний вид доходу – пенсію.
Дане рішення ухвалено на засіданні Уряду 8 вересня 2016
року. Таким чином, усім непрацюючим пенсіонерам, які
звернулися за призначенням житлових субсидій з вересня
цього року, субсидія призначається за новими правилами виходячи лише з розміру щомісячної пенсії, а не сукупного
доходу за весь 2015 рік.

Чи компенсуються комунальні витрати тим сім’ям,
які не встигли оформити субсидію?
Тим сім’ям, які не встигли оформити
житлову субсидію до початку опалювального сезону, Уряд компенсує жовтневі витрати на комунальні послуги. Буде також
компенсовано витрати на комунальні
послуги за листопад у разі звернення за
допомогою протягом двох місяців з дати
початку опалювального періоду.
Незалежно від виду опалення - централізоване теплопостачання чи індивідуальне газове або електричне опалення
– у разі надходження заяви про призначення субсидії, до прикладу у грудні, без-

поворотна допомога Уряду буде призначена з початку опалювального сезону.
Тобто держава відшкодує комунальні витрати родини за два місяці.
Крім того, у разі подання заяви на призначення субсидії протягом трьох місяців
з моменту підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, субсидія призначається з дати підвищення тарифів. Тобто, якщо у жовтні змінюється тариф на
один з видів послуг, наприклад холодне
водопостачання та водовідведення, субсидія буде призначена з 1 жовтня, навіть

якщо звернення надійде значно пізніше,
скажімо у грудні.
Відповідне рішення зафіксовано у Постанові Кабінету міністрів України № 848
«Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива». Рішення
про дату початку (закінчення) опалювального періоду приймають виконавчі органи
сільської селищної, міської ради або місцеві
держадміністрації.

Які зміни в соціальних нормативах для надання субсидій
в опалювальний період 2016-2017 року?
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 № 317
внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
06.08.2014 № 409:
Норми житла: 13,65 м2 на кожну зареєстровану особу +
35,22 м2 на сім’ю (48,87 м2 ).
нормативи споживання електричної енергії:
• 65 кВт год. на 1 м2 площі
‣ на опалення в опалювальний коригуючий коефіцієнт:
період
0,982 – 1-2 поверхові будівлі,
0,573 – 3 і більше поверхів,
• 130 кВт год. на сім’ю з однієї особи + 30
кВт год. на іншого члена сім’ї (за наявності центр. постачання гарячої води),
‣ у будинках, обладнаних стаці• 150 кВт год. на сім’ю з однієї особи
онарними електроплитами
+ 30кВт год. на іншого члена сім’ї (за
відсутності центр. постачання гарячої води),
• 90 кВт год. на сім’ю з однієї особи + 30
кВт год. на іншого члена сім ’ї (за наявності центр. постачання гарячої води),
‣ у будинках, не обладнаних ста• 120 кВт год. на сім ’ю з однієї особи
ціонарними електроплитами
+ 30кВт год. на іншого члена сім’ї (за
відсутності центр. постачання гарячої
води),

Нормативи споживання природного газу:
5,5 м3 на 1 м2 площі
‣ на опалення в опалювальний коригуючий коефіцієнт:
період
0,982 – 1-2 поверхові будівлі,
0,573 – 3 і більше поверхів,
‣ на газову плиту (приготування
4,4 м3 на одну особу;
їжі)

‣ постачання холодної води

‣ постачання гарячої води
‣ водовідведення

• 2,4 м3 на одну особу ( за наявності
центр. постачання гарячої води,
• 4 м3 на одну особу ( за відсутності
центр. постачання гарячої води та
у разі перерви у наданні послуг з
централізованого постачання гарячої води (більш як на 14 діб) ),
• 1,6 м3 на одну особу,
• 4 м3 на одну особу;

нормативи теплопостачання:
У разі використання теплової енергії для централізованого
опалення абонентами, житлові будинки яких обладнані будинковими та/або квартирними приладами обліку, — 0,0548 Гкал
на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період, коригуючий коефіцієнт:
0,573 – 1-4-х поверхові будівлі,
0,386 – 5 і більше поверхів.
нормативи вивезення твердих побутових відходів – 0,4167 м3 на одну особу на місяць;
нормативи вивезення рідких побутових відходів –
— 4 м3 на одне домогосподарство на місяць;
Розмір обов’язкового платежу залежить лише від доходів сім’ї.
Розмір житлової субсидії дорівнює різниці між вартістю житлово-комунальних послуг та обов’язковим платежем домогосподарства.

цем. Взбалтывай воду с рисом в чайнике на протяжении 1 минуты. После этой
волшебной процедуры налет от чая исчезнет полностью!

Спасение утонувшего
телефона

Вертикальная прозрачная емкость и
рисовая крупа — всё, что понадобится
для создания удобной подставки для
ножей. Рис отлично впитывает влагу, потому при таком хранении ножи точно не
заржавеют и не заплесневеют, как это
иногда происходит в случае использования деревянных подставок.

Если твой телефон упал в воду или другую жидкость, немедленно помести его в
емкость с сухим рисом! Предварительно
вытри телефон сверху, достань из него
SIM-карту и карту памяти, аккумулятор.
Оставь бедняжку на 24 часа в рисе, и ты
спасешь любимый гаджет! Это один из
самых эффективных способов.

Очищение посуды
с труднодоступными
для мытья зонами

Выпечка песочной основы
для пирога

Чайник с узким носиком не так-то просто
вымыть до идеального состояния! Хорошо,
что существует этот простой лайфхак.
Насыпь в заварник 1 ч. л. риса, добавь несколько капель моющего средства и горячей воды. Закрой чайничек
крышкой, а отверстие в носике — паль-

РЕЦЕПТЫ
НОВОГОДНИХ САЛАТОВ
Ты уже придумала, какие блюда подашь
на праздничный новогодний стол? Если
нет, встречай подборку новых модных
салатов!!

СВЕКОЛЬНЫЕ ЕЛОЧКИ

Ингредиенты на 6 порций: 6 небольших
свекол, 150 г мягкой брынзы, 1 авокадо, 1 ч. л.
густой сметаны, 1 ч. л. лимонной цедры, 1 ч. л.
лимонного сока, соль, перец, зелень по вкусу.
Приготовление: Свеклу отвари в мундире, остуди, очисти от кожуры. Нарежь пластами
толщиной 3 миллиметра. Посоли, поперчи по
вкусу. В одной миске смешай брынзу с цедрой
лимона, измельченным чесноком и молотым
перцем. В другой посуде смешай мякоть авокадо, добавь сметану, молотый перец и тщательно
разомни вилкой. Сделай елочки двух видов
с разной начинкой. Выкладывай на каждый свекольный кружочек немного начинки, взяв за основу самый широкий пласт, чтобы елочки получились устойчивыми.
Каждую конструкцию скрепи при помощи
шпажки.
Готовые елочки укрась зеленью.

нормативи споживання гарячого, холодного водопостачання та водовідведення:

Все ли вы знаете о рисе?
Декоративная подставка
для хранения ножей

Удиви гостей!

‣ на газову плиту (приготування
7,1 м3 на особу;
їжі і підігрів води
‣ на газову плиту і водонагрівач 14 м3 на одну особу;

хозяйке на заметку

Польза риса не только в его
питательных свойствах, этот продукт
помогает буквально на каждом шагу!
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При помощи риса очень легко приготовить безупречную основу для пирога!
Помести тесто в форму, прикрой его пергаментом, в углубление высыпь рис так,
чтобы он полностью заполнил форму.
Выпекай песочную основу как обычно.
Благодаря этому способу тесто хорошо
пропечется!

После этой процедуры высыпь рис в отдельную банку, чтобы и далее использовать его для выпекания открытых пирогов:
кашу из такой крупы готовить уже нельзя.

Освежитель воздуха
Из риса можно сделать замечательный
освежитель воздуха для туалета или ванной комнаты. Возьми половину стакана
рисовой крупы и накапай туда примерно 20 капель своего любимого эфирного
масла. Перемешай зернышки.
Со временем аромат может становиться чуть слабее: не забывай периодически встряхивать мини-освежитель! Мне
нравится, что можно подобрать любой
аромат по своему вкусу. Я предпочитаю
эфирное масло корицы…

Проверка температуры
масла на сковороде

Брось на сковороду с маслом примерно
5 рисинок. Если они утонут, то масло всё
еще холодное. Если же рис всплывет и начнет пузыриться, это означает, что масло
разогрето до нужной температуры и можно смело начинать готовить! Гениальный
способ, никаких брызг.

РИСОВЫЙ САЛАТ С ПЕЧЕНЬЮ

Ингредиенты на 5-6 порций: 1 ст. отварного риса, 500 г говяжьей печени (можно заменить
телячьей или куриной), 4 вареных яйца, 200 г
твердого сыра, 1 банка консервированной кукурузы, мука для панировки, растительное масло
для жарки, 180–200 г майонеза.
Приготовление: Подготовленную печень
(очищенную от пленки и вымоченную в молоке)
нарежь на куски толщиной 1 сантиметр. Обваляй каждый в муке, солить не нужно.
Сильно разогрей на сковороде растительное
масло, выложи кусочки печени, обжарь в течение 30 секунд и переверни. Затем еще раз обжарь печень по 1,5–2 минуты с каждой стороны.
Обжаренную печень выложи на бумажное полотенце и промокни, устраняя излишнюю жирность. Подготовленные куски печени нарежь
как можно мельче. Удобно натереть печень на
терке. Из банки с кукурузой слей жидкость.
Вареные яйца раздели на белки и желтки и натри по отдельности. Сыр натри на мелкой терке.
Выложи салат на блюдо слоями: говяжья печень,
рис, кукуруза, сыр, яичный белок и желток. Слои
печени, риса и сыра смажь майонезом.
Помести салат в холодильник на 2–3 часа для
пропитки.

САЛАТ «КРЕВЕТКИ
НА СНЕЖНОЙ ПОДУШКЕ»

Ингредиенты на 4 порции: 200 г твердого
сыра, 4 вареных яйца, 400 г креветок, листья
салата.
Ингредиенты для соуса: 7 перепелиных
яиц, 150 мл растительного масла, 1 ч. л. горчицы,
1 ч. л. сахара, сок 1/2 лимона, цедра 1/2 лимона,
соль, перец по вкусу, кинза, укроп по вкусу.
Приготовление: Сыр натри. Красивее будет,
если сделать это на терке для корейской моркови.
Вареные куриные яйца раздели на белки и желтки
и натри по отдельности. Сыр смешай с желтками.
Креветки отвари в течение 3–5 минут в подсоленной воде, охлади и очисти. Для соуса: соедини
сырые перепелиные яйца, сахар, соль и горчицу,
взбей миксером. Не прекращая взбивать, тонкой
струйкой введи растительное масло. Взбивай до
состояния плотной массы. Добавь лимонный сок,
рубленую зелень и молотый перец.
Выложи на блюдо листья салата, сверху сформируй «снежную» подушку из тертых белков, затем
сырно-желтковую смесь и креветки. Соус подавай отдельно.
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“За правду і справидливість”

Почему материалы экспедиции Барченко до сих пор под семью замками?

Х-файлы

Совершенно секретно:
экспедиции Барченко

Спецотдел советской разведки изучал мистику и НЛО
задолго до гитлеровской «Аненербе»
Саамские колдуны и бурятские шаманы, знатоки криптографии и
древних ядов, гипнотизёры и экстрасенсы, телепаты и ясновидящие – кого только не принимали на работу в специальный отдел
ОГПУ, которым руководил Глеб Бокий.
Консультировал спецотдел светило отечественной психиатрии академик Владимир Бехтерев, а одним из его ключевых сотрудников
был не кто иной, как знаменитый Яков Блюмкин, фаворит главы ВЧК
Феликса Дзержинского и прототип Максима Исаева – Штирлица…

В начале Великой Отечественной войны агенты абвера по
личному распоряжению Гитлера
разыскивали выживших сотрудников расформированного к
тому времени спецотдела НКВД
и предлагали им баснословные
деньги – 50 тыс. рейхсмарок
только за то, что они подробно
ответят на два-три десятка вопросов. По современному курсу
это полмиллиона долларов. Вот
так ценились сотрудники Спецотдела Глеба Бокия!
Летом 1918 года – уже после
убийства германского посла Мирбаха, но ещё до своего бегства
на Украину – начальник личной
охраны наркомвоенмора Троцкого Яков Блюмкин знакомит Глеба
Бокия с академиком Владимиром
Бехтеревым и Александром Барченко, сотрудником бехтеревского
Института мозга.
Оказалось, что все четверо верят в потусторонние силы, практикуют оккультизм и не прочь поставить свои эзотерические знания
на службу молодому советскому
государству. Невероятно, но этим
четверым таким разным людям,
удаётся заинтересовать главу ВЧК
Феликса Дзержинского предложением создать особый отдел,
который занимался бы исследованием разного рода мистических
явлений.
И в 1921 году абсолютно не
верящий в разную чертовщину
атеист до мозга костей Дзержинский подписывает постановление о создании при ОГПУ
специального отдела. Для конспирации его назвали шифровальным – ну не назовёшь же его
в открытую отделом мистики,
чтения мыслей и колдовства?
Возглавить специальный отдел предложили Глебу Бокию. Заместителем Бокия «по научным
исследованиям» стал Александр
Барченко. В начале 20-х годов
Барченко организует свою первую
экспедицию – в центр Кольского полуострова. Цель – изучение
массового гипноза, «полярного
бешенства», которое поморы именовали «меряченьем», а эскимосы
– «зовом Полярной звезды».
Многие исследователи Севера
сталкивались с этим явлением –
в том числе знаменитый Руаль
Амундсен. Участники северных
экспедиций слышали «голоса»,
призывающие их совершать кажущиеся безумными поступки,
и даже нападали друг на друга
с топорами и ледорубами – «по
зову Полярной звезды». До сих
пор материалы этой экспедиции

остаются засекреченными, но,
по всей вероятности, Барченко
и его компаньонам сопутствовал успех. Ведь сразу же после
отчётного выступления в Институте мозга заместителю Бокия
предлагают место учёного консультанта Главнауки.
Бокий и Барченко получают на
свои исследования колоссальные
по тем временам средства – средняя стоимость одной операции
спецотдела составляла порядка
100 тыс. рублей (в пересчёте на сегодняшний курс это примерно 600
тыс. долларов). Следуют ещё несколько экспедиций на Кольский
полуостров – и в окрестностях саамского Сейдозера Барченко обнаруживает древние пирамиды.
Находка подтверждала версию
Барченко о том, что древняя Гиперборея существовала именно в
этих местах.
Следующая экспедиция спецотдела должна была отправиться
в Тибет, но о планах Бокия становится известно начальнику иностранного отдела ОГПУ Мееру
Трилиссеру, крайне ревниво относившемуся к тратившему непомерные средства спецотделу. Трилиссер убеждает Дзержинского
доверить тибетскую миссию его
людям. Но в качестве «прицепа»
от спецотдела к экспедиции в последний момент «пристёгивают»
вездесущего Якова Блюмкина, который переодевается тибетским
ламой и следует инкогнито за
Николаем Рерихом – именно ему
Трилиссер и поручил руководство
миссией в Лхасу.
По возвращении ни Рериху, ни
Трилиссеру от руководства СССР,
что называется, не обломилось –
собранные ими данные признали
«малозначимыми». Зато Блюмкина, Бокия и Барченко ждали высокие правительственные награды.
За что же их наградили? За то, что
Блюмкин представил некие доказательства существования мифической Шамбалы. Какие именно – станет ясно после того, как
архивные материалы тибетской
экспедиции рассекретит Служба
внешней разведки. Сделать это
там собирались ещё в 1993 году,
а затем ещё раз, в 2000-м. Но
отчего-то эти материалы так и не
рассекретили.
В 1926 году по личному распоряжению Дзержинского Барченко предпринимает экспедицию
в Крым. Цель – поиски входов в
древние города покинутых цивилизаций, раскопки Неаполя Скифского и Мангуп-кале. Через два
года следует экспедиция на Алтай

– там ведут наблюдения за неопознанными летающими объектами
(впервые в советской истории!),
а затем Барченко ждёт возвращение на Кольский полуостров.
Там Барченко отыскивает некий
«камень с Ориона», или «каменьГрааль», якобы накапливающий и
передающий на расстояние психическую энергию и обеспечивающий контакт с космосом.
Бред? Тогда почему материалы
этих экспедиций всё ещё под семью замками? Кстати, о находках
Барченко стало известно всего
лет 25 назад из рассекреченных
документов гитлеровской тайной
организации «Аненербе». Известно и то, что за 15-летнюю историю
существования специального отдела в финансировании Бокию
отказали один-единственный раз.
В те немного наивные времена
такой практики, как «распил бюджета», не существовало в принципе, равно как и практики всевозможных «откатов». Невозможно
допустить даже мысли о том, что
огромные средства годами выделялись бы советским руководством на заведомо безнадёжное
дело. Значит, итоги экспедиций
спецотдела всё-таки были достаточно убедительными?
В 1935 году, сразу же после создания «Аненербе», её генеральный секретарь Вольфрам Зиверс
подписывает приказ об изучении
результатов экспедиций, организованных ведомством Бокия. Но
откуда немцы вообще прознали,
что Советский Союз проводит подобные эзотерические исследования? Возможно, утечка произошла во время контактов Бокия и
Барченко с профессором Карлом
Хаусхофером, имевших место ещё
в середине 20-х годов.
По слухам, Барченко и Хаусхофер вообще состояли в одной
масонской ложе, но, так ли это
на самом деле, мы с вами можем
только гадать. Хаусхофер и Зиверс
всерьёз считали, что тот, кто владеет Тибетом – «сердцем мира»,
– владеет и всем миром. А спецотдел Бокия такими секретами располагал. Так или иначе, к немцам
попало немало секретных материалов – то ли от самого Барченко, то
ли по каким-то иным каналам. И в
годы войны германские спецслужбы развернули настоящую охоту
за сотрудниками расформированного отдела – стремились пополнить свои познания за их счёт.
Бокия и Барченко арестовали
в 1937 году – не исключено, что
с подачи крайне ревностно относившегося к спецотделу Трилиссера. В том же году Бокия расстреляли, а Барченко казнили
лишь через год, после того, как
он оставил подробное описание
проделанной спецотделом работы. Из 189 сотрудников «шифровального» отдела к началу войны в живых осталось не больше
полусотни человек.
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НАХОДКА, О КОТОРОЙ
ПРИКАЗАНО ЗАБЫТЬ

О «тисульской принцессе» в научной
прессе публикаций нет
Официальная наука не желает обсуждать тисульскую находку,
поскольку один только факт обнаружения захоронения человека в толще угля, возраст которого исчисляется миллионами
лет, необъясним. Но молчание вовсе не означает, что этой находки не было.

5 сентября 1969 года начальнику участка угольного разреза Александру
Масалыгину доложили: горнорабочий Карнаухов обнаружил в угольном
пласте саркофаг. Масалыгин работал на угольных шахтах не первый день и
слыхал, что порой шахтеры находят в угле предметы, которых там не должно быть по определению.
Винт, цепочка, металлический шарик или какой иной предмет искусственного происхождения в угольном пласте, возраст которого исчисляется миллионами лет – да этого не может быть, потому что не может быть никогда!
Но среди шахтеров десятилетиями ходят байки о найденных в угле
необычных артефактах, и каждый горняк в тайне мечтает отыскать хотя бы
гвоздик. А тут целый саркофаг!
Масалыгин приказал остановить все работы, поднять находку с 70-метровой глубины на поверхность и принялся звонить в район, спеша доложить о
необычной находке и прося прислать кого-нибудь как можно скорее.
А в это время к необычной находке сошлись рабочие. Пошли разговоры:
«Вот приедут городские, заберут все себе. А нам, нашедшим, оставят шиш
да кумыш и даже не расскажут, что было внутри». Уже кто-то притащил ломик и принялся долбить замазку, чтобы приподнять крышку.
Долго долбить не пришлось. Под воздействием воздуха и света замазка
потекла. Один из любителей экстрима взял на палец каплю, лизнул и тут же
выплюнул: «Гадость». (Этого оказалось достаточно: спустя неделю у него началось психическое расстройство. Через полгода он уже совсем ничего не
соображал и замерз у стены своего дома – не смог найти дверь.)
Мужиков охватил азарт и не обращая внимания на вопли начальника
они приподняли крышку и сбросили ее на землю. Вздох разочарования
вырвался из груди добытчиков: золота и драгоценных камней в саркофаге
не оказалось. И все же там было на что посмотреть.
В мраморном ящике (250Х80Х90см толщина стенок 15см.) лежала молодая женщина европейской внешности, 25-30 лет, ростом 170-180см. Большими открытыми глазами она смотрела в высокое небо. На ней было белое
кружевное платье длиной чуть ниже колен. Гроб был заполнен розоватой
жидкостью напоминающей слабый раствор марганцовки.
Через несколько часов прилетел вертолет, из которого вышли молодые
люди плотной комплекции в одинаковых сереньких костюмах. Они отогнали всех от саркофага (заразно!) и переписали всех присутствующих. Затем
погрузили находку в вертолет и улетели.
Спустя несколько недель в Ржавчик прибыл профессор из Новосибирска,
который прочел в местном клубе потрясающую лекцию.
Оказалось, что «Тисульской принцессе» несколько сот миллионов лет, химический состав жидкости и ткани одежды красавицы ученые определить
не могут, что в гробу в изголовье был найден предмет неизвестного назначения. Что эта находка перевернет науку и скоро в местной газете будет
напечатана огромная статья.
Жители села только ахали и качали головами. Следующую неделю они
читали местную прессу от корки до корки, выискивая статью о Тисульской
принцессе. Статья действительно появилась, но к разочарованию сельчан
это была краткая заметка, что у села Ржавчик найден интересный артефакт,
который с интересом изучают ученые.
А скоро в Ржавчик приехали уже знакомые молодые люди в серых костюмах,
которые объяснили, что профессор еще тот фантазер и редактор газеты, напечатавшей эту ахинею, уже сурово наказан. Затем они вместе с участковым милиционером прошли по всем домам и где за деньги, а где угрозами (участковый
знал, кого чем припугнуть) изъяли все номера крамольной газеты.
Спустя 4 года в село вновь заявились нежданные гости. Теперь приехала
целая экспедиция в составе группы специалистов и нескольких десятков
рабочих. В 6 км. от места обнаружения саркофага в окрестностях и на островах о. Берчикуль начались масштабные раскопки.
Сельчан съедало любопытство, но район раскопок был оцеплен солдатами.
Однажды несколько рабочих с раскопок заглянули в Ржавчик – мужики
были навеселе и пришли за добавочной порцией горячительного. Один из
них и проговорился, что найдены еще три саркофага.
Экспедиция работала все лето и часть осени. После нее осталось огромная буквально перепаханная территория.
Но никто не спешил рассказать жителям Ржавчика, что же нашли недалеко от их села.
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи поглядів авторів, які несуть
відповідальність за достовірність наведених фактів, імен тощо. Рукописи і фотознімки не рецензуються і не повертаються. Анонімні листи не розглядаються.
Редакція зберігає за собою право скорочення і літературного редагування
прийнятих для публікації текстів.
Передрук матеріалів – тільки за наявності посилання на газету “За правду
і справидливість”.
Листування з читачами – лише на сторінках газети.
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