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УВАГА!

Запрошуємо Вас, Ваших друзів, колег,
знайомих підписатися в "ютубі" на ітернет відео
канал Олександра Мороза "За правду і справедливість".
Дивіться щодня нові цікаві виступи Олександра Олександровича!

Відео - канал Олександра МОРОЗА
ОРОЗА
"За правду і справедливість"

ЖКГ: ТАРИФИ,
НЕСУМІСНі З ЖИТТЯМ
Судячи з усього, нестримне зростання комунальних
тарифів не зупиниться і в 2017-у році. Для цього
створені всі передумови, створені самою ж українською
владою: починаючи від "висмоктаної з пальця" формули
розрахунку вартості газу для населення, і закінчуючи суто
популістським, економічно безграмотним підвищенням
мінімальних зарплат.

ЩОБ ПІДПИСАТИСЯ,
ТРЕБА НАБРАТИ ТАК:

https://youtu.be/nAtl7mfegC4

Як зберегти
Україну
Олександр Мороз:
- Від імені політичних
однодумців я звернувся з
пропозицією до представників
більшості впливових партій
і громадських організацій з
приводу розгляду спільного
плану протидії небезпеці
втрати державності. Йдеться
насамперед про зміну системи
влади, зробивши ключовий
крок – проведення референдуму
щодо ухвалення нової редакції
чинної (підкреслюю: чинної)
Конституції. Передбачена
нею європейська модель
управління, сильне спроможне
самоврядування, ліквідація
реакційної «вертикалі»
виконавчої, точніше:
президентської влади,
гарантії захисту Конституції
і захисту прав людини – все це
передбачено в підготованому
ще три роки тому проекті.

Коли ж ви вже наїстеся?
Хоча ціна на газ в Україні
вже і так зашкалює, в 2017
році вона може підвищитися ще більше. Незважаючи
на те, що більше половини
споживаного "блакитного
палива" наша країна видобуває з власних надр,
ціна на нього чомусь формується за принципом "імпортного паритету". Тобто,
для кінцевого споживача
вона встановлюється на
підставі ціни імпортного
газу, який коштує в рази
дорожче газу власного видобування. Таким чином,
тариф для населення визначається по формулі:
вартість імпортного газу ×
курс долара + ПДВ + транспортування + розподіл +
націнка Нафтогазу.
У травні минулого року,
коли Кабмін ввів нинішні
тарифи на газ (6,88 грн /
куб), тисяча кубометрів
імпортного
блакитного
палива коштувала 185 доларів. Саме цю цифру і використовували у формулі
при розрахунку тарифу
для населення. Але зараз
нашим " батькам нації "
цього здалося вже замало:
згідно з бюджетом-2017, тисяча кубометрів імпортного газу буде коштувати вже
245 доларів. Крім того, завдяки старанням НБУ виріс
і сам курс долара. І навіть
якщо інші змінні в зазначеній формулі залишаться

тіж самі (а вони гарантовано зростуть), то одне лише
збільшення ціни імпортного газу і курсу долара різко
підвищать кінцеву суму.
За підрахунками енергетичного експерта Валентина Землянського, згідно з
цією формулою газ в 2017
році повинен подорожчати
з нинішніх 6880 до 9600
гривень за тисячу кубометрів (9,6 грн / куб).
Розрахунки
експерта
Інституту
енергетичних
стратегій Юрія Корольчука
хоча і не мають такої точності, але оптимізму теж
не додають: по його викладкам тариф на газ для
населення в нинішньому
році виросте на 25-60% - і
складе від 8,5 до 11,0 тисяч
гривень за тисячу кубометрів (8,5-11 грн за кубометр). Як бачимо, і в тому,
і в іншому випадку буде
"весело".
За
умовами
меморандуму з МВФ, до квітня 2017 року Україна
зобов'язується запустити
механізм, який дає можливість корегувати тарифи на
газ для населення і утримувати поквартальні показники. В результаті блакитне паливо для українців
може подорожчати вже в
кінці цього опалювального
сезону.
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ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
на 1 місяць
на 3 місяці
на 6 місяців

10,28 грн. + 0,95 грн. послуги пошти
30,84 грн. + 2,15 грн. послуги пошти
61,68 грн. + 2,60 грн. послуги пошти
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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,
сформоване її керівництво.
Головою партії обрано Олександра МОРОЗА,
заступником голови – Василя ЦУШКА.

+38 (073) 074-00-80
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“За правду і справедливість”

В Україні помітні намагання владців Трудовим кодексом
збільшити права власників, зменшити права у працівників

Партія

Продовжуємо публікацію матеріалів
“Шлях до справедливості” –
відповідей Олександра Мороза
та Василя Цушка на питання щодо
сьогодення та напрямків розвитку
нашої держави.
(Початок в № №2,3,4 за 2016 р.,
№ 1-2 за 2017 р.)

Соціальна справедливість кожним пояснюється по-своєму. Що партія вкладає в
це поняття і що для забезпечення справедливості слід зробити?
Це справді багатогранне поняття, але
воно людьми сприймається конкретно.
Відомо класичне: «В партійній програмі
повинно бути те, що є в реальному житті».
В нашому документі ми не займаємося теоретизуванням, намагаємося знайти відповіді на практичні питання, що справді
турбують людей сьогодні і в ближчий час.
Одним із таких питань є вартість людської
праці. Ні для кого не секрет, що невиправдані
доходи нових капіталістів значною мірою виростають із малих зарплат. Не будемо робити
детальних економічних викладок, згадаємо
лише, що в країнах «золотого мільярда» частина оплати праці в собівартості продукції
набагато більша, ніж у нас. Саме тому відбувається переміщення виробництва з великою
доданою вартістю (отже з додатковими робочими місцями) з розвинених країн до країн периферійного капіталізму, себто третього світу,
серед яких нині і Україна, на жаль. Тоді можна
обійтися меншими затратами, або взяти на роботу трудових мігрантів, котрі не скористаються впливом відповідних профспілок. Приклад
британських фермерів, що донедавна займалися прибутковим овочівництвом, показовий.
Після референдуму про вихід з ЄС фермери не
можуть залучати до роботи мігрантів. А своїм
треба платити інакше. Бізнес «горить».
Людська праця повинна цінитися. Тоді не
буде захмарних прибутків окремих «достойників», вілл і палаців на околицях українських
(і не лише) міст. Буде так, як в Норвегії, Швеції…, багаті там є, але не за рахунок злиднів
решти населення. І на багатство ніхто не
заздрить: хочеш бути заможним, – більше
працюй. Щоправда, аби було де. А для того є
влада, це один з її клопотів.
Для захисту прав трудящого велике значення має Трудовий Кодекс. В Україні помітні намагання владців кодексом збільшити права власників, зменшити права у
працівників. Зокрема, йдеться про права
робітників на страйк, про нефіксацію тривалості робочого дня і робочого тижня.
Ми проти будь-яких утисків працівників,
в тому числі проти збільшення робочого
часу зверх 8-ми годин.

Василь Цушко:
«В партійній програмі
повинно бути те, що є
в реальному житті»

В програмних документах мало уваги
приділяється тому, що найбільше турбує людей, – війна на Донбасі, тисячі
жертв. Чи є реальний варіант припинення бойні?
Вважаємо, що ця війна – тяжкий, масштабний, але, з огляду на перспективу розвитку держави, все-таки епізод. Ми ж торкаємося засадничих речей, на основі яких
країна розвивається тривалий період.
А війна на Донбасі, анексія Криму – події,
що підтверджують наявність грубих помилок у внутрішній і зовнішній політиці, щоб
не сказати про бездарність політики взагалі, про слабкість держави.
З початком війни (дивної, але все-таки
війни) виявилося, що в нас нічим і нікому
захищатись. Це не раз повторював президент, інші високопосадовці. Куди, ще раз
нагадуємо, поділася наймогутніша частина
колишньої армії СРСР, що дісталася Україні після 1991 року, загадки немає. Все розкрадено. За які заслуги присвоювалися генеральські звання і нагороди, коли війська
по суті своїй були потішними, хіба що для
парадів? Чому з оборонних підприємств нічого не закуповувалось для збройних сил,
а самі підприємства знищувались? Чому
руйнувалась система підготовки офіцерів,
а кращі в Європі військові ВУЗи за наполяганням президентів і міністрів оборони за-

кривались (Одеський інститут сухопутних
військ, Полтавський і Сумський інститути
для підготовки офіцерів-артилеристів і танкістів і багато інших)? Чому свідомо підривався престиж військового, найперше офіцера, який не відчував ні перспективи по
службі, ні турботи від держави про побут
його і його сім'ї? Чому свідомо спотворювалась історія, в якій славні сторінки писалися і кров’ю українських солдатів, офіцерів,
генералів і маршалів? Чому і сьогодні продовжується ганебна практика дискредитації тих, хто по праву має найбільше заслуг
перед українським народом, владою підтримується приниження його захисників?
Все це доведеться виправляти, відновивши, точніше: встановивши повний контроль над східним кордоном, припинивши
безглузду (з історичної точки зору) бойню
на Донбасі, призвідці якої – правителі найперше РФ (бо ми до них не йшли, на їхню
територію не посягали), не звертаючи вину
на будь-які геополітичні впливи.
Чи здатна Україна виграти у РФ військову
кампанію? Риторичне запитання. Герої, на
жаль, умирають, їх уже багато тисяч. Мінські
угоди при тому – погане маскування безвиході, яку бачимо ми, Кремль, весь світ.
Взагалі, треба знайти оптимальну форму
взаємин. Коли між сусідами спільний кордон
довжиною 2300 км, а вони ворогують…, перспективи нема для обох сусідів. Це очевидно,

Субсидии - избранным
Как будут украинцев отсекать от государственной помощи
Александр Полуянов
Судя по всему, 2017 год может
преподнести массу неприятных сюрпризов для миллионов
украинских семей, получающих
государственную помощь для
оплаты услуг ЖКХ. Как и предполагалось, система субсидирования населения уже стала
неподъемной ношей для тощей
украинской казны, и эту программу придется в значительной мере сворачивать. Каких
еще ноу-хау в этом направлении
следует ждать от правительства
– в нашей публикации.

Платить уже нечем.
Что делать?
Как неоднократно подчеркивали эксперты, система субсидий в
Украине в ее нынешнем виде изначально была разработана как

наглая и циничная коррупционная
схема в особо крупных размерах.
Ее суть достаточно проста: сначала правительство до нереальных
размеров повысило тарифы на газ
(соответственно – отопление и горячую воду) - чтобы значительная

часть населения оказалась не в
состоянии их оплачивать. А потом
таким семьям стали давать субсидии из госбюджета – но не напрямую, а непосредственно в карманы газовых олигархов. То есть, по
сути вся система субсидий – это

Контактні телефони

регіональних осередків політичної
партії Олександра Мороза
“ За правду і справедливість”
контактний
область
телефон
Вінницька
067-973-68-17
Волинська
067-361-48-28
Дніпропетровська
095-338-24-24
Донецька
073-074-00-80
Житомирська
098-233-59-53
Закарпатська
066-535-98-36
Запорізька
093-991-32-40
Івано-Франківська
050-689-09-59
Київська
063-736-26-61
Кіровоградська
098-470-54-07
Луганська
050-619-85-02
Львівська
067-710-97-45
Миколаївська
068-066-17-89
Одеська
067-328-63-84
Полтавська
067-749-54-99
Рівненська
096-028-46-55
Сумська
097-741-41-99
Тернопільська
067-350-01-00
067-424-85-06
Херсонська
050-641-01-56
Харківська
067-572-38-37
Хмельницька
066-227-22-87
Черкаська
067-434-34-38
м. Черкаси
0472-32-01-11
Чернівецька
067-576-57-63
Чернігівська
068-235-95-89
м.Чернігів
050-935-84-26
м. Київ
073-074-00-80
як і те, що лідери, керівництво, політика… –
річ суєтна, тимчасова. А народи – вічні, вони
мають природне право на суверенність своїх
держав. Виховувати ненависть до сусідів (з
якого боку це не було б) можуть лише дуже
недалекоглядні політики.
Перспектива єдина: позаблоковий нейтральний статус України, санкціонований
ООН. (Балачки владців про членство в НАТО
слід припинити хоч би тому, що це черговий
міф, за статутом альянсу Україні там не місце навіть у віддаленій перспективі.) Друге,
– скликання Європейської наради з питань
безпеки і співробітництва («Хельсінки-2»),
щоб нарешті домовитися, як жити країнам
у зміненому світі з новими викликами (політичними, економічними, енергетичними,
військовими, міграційними, терористичними, релігійними, етнічними, з потоками
контрабанди, наркотиків і т.п.). Нами давно
розроблена відповідна концепція, треба ініціювати її запровадження.

(Закінчення в наступному номері)

"распил" госбюджета между властью и олигархами, а власти еще
и выглядят при этом народными
благодетелями.
Так бы и жили, да вот незадача
- больно уж бюджет у Украины маленький: на 2017 год из необходимых 108 млрд гривен на субсидии
смогли наскрести всего 47 миллиардов. В таких условиях властям
придется либо частично приостановить выплаты (что приведет к
катастрофическому росту задолженностей и коллапсу всей системы ЖКХ), либо пойти по пути максимального урезания количества
субсидируемых – и тогда люди
останутся один на один с непомерной стоимостью коммуналки.
По всей видимости, выбран второй путь: тарифы не снижать, только платить по счетам в карманы
олигархов будут уже сами граждане, без помощи госбюджета. А уж
с госбюджетом господа депутаты и
министры сами разберутся. Чтобы
все выглядело цивилизованно и поевропейски, все упаковали в красивую обертку: энергоэффективность,
целевая помощь и монетизация.

Так, для начала в официальных
сообщениях Кабмина появились
ссылки на неких "экспертов Программы развития ООН в Украине",
которые якобы подсчитали: из 6,5
миллионов украинских домохозяйств, получающих субсидии,
только 13% (примерно 840 тысяч)
действительно в этом нуждаются.
Остальные, дескать, просто "пользуются упрощенной процедурой
оформления субсидий и не слишком строгой проверкой доходов".
Проще говоря – дурят родное государство, наживаясь на доверчивости властей. Что это за "эксперты",
и как они подсчитывали количество нуждающихся – это тайна,
покрытая мраком, только по стандартам той же ООН уже более 90%
населения Украины отброшено за
черту бедности (вынуждены жить
менее чем на 5 долларов в день).

Доходы, которых нет
Как же конкретно будут отсекать украинские домохозяйства
от субсидий?
Первый шаг в этом направлении уже сделан – это повышение
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Більше половини споживаного «блакитного палива» наша країна видобуває з власних надр,
але ціна на нього чомусь формується за принципом «імпортного паритету»
Олександр Градов
Судячи з усього, нестримне
зростання комунальних тарифів не зупиниться і в 2017-у
році. Для цього створені всі
передумови, створені самою ж
українською владою: починаючи від «висмоктаної з пальця»
формули розрахунку вартості
газу для населення, і закінчуючи суто популістським, економічно безграмотним підвищенням мінімальних зарплат.
(Початок на стор.1)

Причини і наслідки
Якщо тариф на газ встановлює
своєю постановою безпосередньо Кабінет міністрів, то вартість
інших комунальних послуг (крім
тарифу на утримання будинків та
прибудинковових територій - це
прерогатива місцевих рад) визначає НКРЕКП. Схематично це
виглядає так: постачальники послуг по всій країні розраховують
собівартість свого товару (води,
опалення) і подають документи
в Нацкомісію. Там їх вивчають і
приймають рішення про те, як і в
який бік переглянути тариф. При
цьому у кожного підприємства
собівартість різна - наприклад,
підігрівати воду можна як дорогим газом, так і за допомогою
більш дешевих енергоносіїв: вугілля, відходів сільгоспвиробництва, атомної енергетики та ін.
Однак головним енергоносієм
як і раніше залишається газ: переважна більшість підприємств
паливно-енергетичного комплексу для генерації тепла і підігріву води використовують саме
блакитне паливо, яке в структурі
вартості виробництва займає
від 60% до 80% і більше. Наприклад, в структурі вартості тепла,
виробленого КП «Черкаситеплокомуненерго», вартість газу
становить 86,4%. Доречно зауважимо, що за період з 2015 року
вартість газу для підприємств
паливно-енергетичного комплексу вже збільшилася більш ніж
в 5 разів (з 1300 до нинішніх 6879
грн). Таким чином, ще більше подорожчання блакитного палива
неминуче призведе до пропорційного збільшення тарифів на
опалення і гарячу воду.
минималки до 3200 грн, а также
увеличение зарплат учителям,
врачам и некоторым другим категориям бюджетников.
"Это ненормально, когда половина страны получает субсидии,
поэтому в дальнейшем принцип
субсидирования будет меняться.
В первую очередь, снизить количество субсидиантов станет возможно благодаря повышению
минимальной заработной платы,
чтобы граждане могли платить за
себя сами", - заявил в этой связи
директор департамента Минсоцполитики Виталий Музыченко.
Пока еще не до конца непонятно, когда именно будут делать
перерасчет субсидий в связи с повышением минималки. По ныне
действующим правилам (доход
берется за прошлый год), это
должны сделать только в 2018
году, однако есть все основания
полагать, что это произойдет уже
с началом отопительного сезона
2017-2018 г.г., то есть – этой осенью.
Нет нужды говорить, что для
официально работающих граждан такое повышение доходов

“За правду і справедливість”

Резонанс

ЖКГ: ТАРИФИ,
НЕСУМІСНІ
З ЖИТТЯМ
За прогнозами експертів, в нинішньому році
усі послуги ЖКГ різко подорожчають

Хай буде світло!
Прихід весни для українців
ознаменується ще одним подорожчанням електроенергії - відразу на 30%. Як відомо, ще в 2015
році НКРЕКУ постановою №220
затвердила поступове (в 5 етапів)
підвищення вартості електроенергії до «економічно обґрунтованого рівня». Чотири з них ми
вже «з горем навпіл» пережили,
і останній «дзвінок» повинен
пролунати 1 березня 2017-го. Тариф залишиться дворівневим:
при споживанні до 100 кВт / год
на місяць він підвищиться з нинішніх 71,4 до 90 копійок , а все,

будет означать или резкое уменьшение суммы субсидии, или ее
полную отмену. Но больше всего не повезет трудоспособным,
но официально не работающим
гражданам и их семьям. Ведь в
случае отсутствия официального
заработка субсидия насчитывается, исходя из дохода в размере
двух минимальных зарплат. Так
что этим людям будут пересчитывать субсидию, исходя из суммы в
6400 гривен, хотя по факту им такие заработки и не снились.
"Я работаю в частной фирме оформился на минимальную зарплату, потому что иначе на работу
не брали. Реально зарабатываю
около 4 тысяч. Сегодня владелец объявил, что оформленными
оставит бухгалтера, диспетчера
и пятерых рабочих. Остальным
предложил уволиться – естественно, фиктивно, только на бумаге.
Но ведь потом мне субсидию
будут насчитывать, исходя из
двойной минималки – то есть из
6400 гривен, а у меня жена безработная, и двое детей. Значит,
нам насчитают 12 800 дохода. Ну и

що понад 100 кВт - з 129 до 168
копійок. Для ілюстрації: якщо
сім’я використовує 200 кВт / год
на місяць, то до першого березня
вона платить за світло 200,4 грн,
а після 1 березня - 258 грн.

І все інше
Як водиться, подорожчання
електроенергії потягне за собою
вартість водопостачання та водовідведення - адже в структурі цих
тарифів світло становить від 30%
і більше.
Хоча тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій встановлюються органами

на какую субсидию при таких "доходах" я могу рассчитывать? Где у
нас такие деньги? Сказал об этом
нашему руководителю – он вроде
бы сочувствует, но сделать ничего
не может. Говорит, что если всех
переведет на новую минималку,
то вообще закрываться придется",
- сетует Юрий М. из Умани.
Кстати, уже сейчас звучат предложения о дальнейшем повышении минимальных зарплат – до 5
тысяч гривен. В частности, с такой
инициативой активно выступает
глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

Обложили, как волков
Еще один способ сэкономить
на субсидиях для народа – это
снижение социальных норм потребления. Как известно, весной
прошлого года их уже снизили (в
частности, норму газа для отопления квадратного метра жилплощади урезали с 7 до 5,5 куб. м), но
есть все основания полагать, что
и это – еще не предел. Правда, в
свое оправдание Минсоцполитики приводит довольно убедитель-

місцевого самоврядування, однак
всі вищезгадані фактори, плюс підвищення мінімальних зарплат до
3200 грн (відтепер той же двірник
вже не може отримувати менше),
подорожчання пального та ін. - все
це просто змусить місцеві ради
підвищити розмір квартплати (в
тому числі тариф за обслуговування ліфтів), а також вартість вивезення сміття.

Постскриптум
Також в 2017 році очікується
подальше зниження норм споживання, на які видаються субсидії, а восени - масовий перераный аргумент: получатели субсидий в основной своей массе не
склонны экономить и потребляют
коммунальных благ гораздо больше, чем те, кто платит за себя сам.
Например, согласно проведенным исследованиям, среднемесячные затраты на оплату газа (в
том числе и для отопления) в частных домах составляют 1638 грн у
субсидиантов, и 938 гривен у тех,
кто оплачивает энергоносители
из своего кармана. Аналогичная
картина наблюдается и в многоквартирных домах: 949 против
720 гривен.
А по данным НАК "Нафтогаз
Украины», реальное потребление
газа на отопление частного дома
(до 120 квадратов) в прошлом
отопительном сезоне составило
около 4 кубометров газа на квадратный метр. И есть данные, что
именно до этого уровня (с нынешних 5,5 куб/м) в следующем отопительном сезоне будет снижена
социальная норма для расчета
размера субсидии.
Кроме этого, планируется провести такие мероприятия:
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хунок субсидій у зв’язку з ростом
мінімальних зарплат. Можливо,
станеться часткова монетизація
субсидій. Про це - в наших наступних публікаціях.

І пробач нам
борги наші...
За даними Державної служби
статистики, з початком опалювального сезону борги населення за послуги ЖКГ збільшуються щомісяця зі швидкістю
снігової лавини. Платити перестали навіть ті сім’ї, які нещодавно справно оплачували рахунки за комунальні послуги.
Всьому виною не бажання людей збагатитися за рахунок держави, а той простий і вбивчий
факт, що грошей катастрофічно
не вистачає. Адже ціни на комунальні послуги зросли в кілька
разів, подорожчали продукти та
інші товари першої необхідності, а рівень доходів залишився
практично незмінним. В результаті, на сьогоднішній день українці сплачують близько 56% від
необхідної суми за комунальні
послуги в місяць, а це - критично мало. Але і це - середній показник, тоді як в деяких регіонах
заборгованість сягає 100-120%.
- Це наочно свідчить про те, що
тарифи для населення стали непідйомними. Саме зараз можна з
повною підставою стверджувати:
підвищення урядом Гройсмана
вартості газу - що і стало причиною такого різкого зростання
тарифів - це помилка, яка може
стати фатальною. Нагадаю, що в
Тбілісі центральне опалення "померло", коли народ заплатив тільки 30% ... У нас все йде до цього.
Наприклад, в Сумській області
рівень платежів вже знизився до
21,6%, а субсидії там отримують
64,6% (!) - відзначив в зв’язку з
цим директор аналітико-дослідницького Центру «Інститут міста»
Олександр Сергієнко.
Як повідомлялося, правом на
субсидію скористалися близько 40% українських сімей. Решта 60% повинні оплачувати
драконівські тарифи по повній
програмі, що незрівнянно з
доходами і несумісно з життям
простих українців.
*расширить перечень условий и
ограничений, при которых субсидия не назначается;
*расширить перечень видов дохода, которые учитываются при
назначении субсидии (например,
доход от депозита – в настоящее
время он не учитывается при начислении субсидии, однако в 2017
году власти планируют пересмотреть данную норму и выплаты
процентов по депозитам причислить к основному доходу);
*создать единую базу получателей субсидий и проверять реальное потребление коммунальных
услуг каждым домохозяйством;
*ужесточить процедуру верификации (проверки) получателей
субсидий;
*внедрить процедуру проверки
домохозяйств на реальный уровень доходов и расходов.
Возможно, после выполнения
всех вышеуказанных мероприятий количество домохозяйств,
получающих субсидии, действительно сократиться до 840 тысяч.
Только станут ли от этого богаче
украинцы?
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Патріотизм не потребує галасу і демонстрації. Він – у душі: або є, або нема

Держава

Олександр Мороз,
Голова Верховної Ради України II і V скликань
Переглядаючи інформаційні матеріали на телебаченні, в газетах та інтернеті, беручи зрідка участь в телепередачах, звертаю увагу на те, що майже всі сюжети для спілкування з суспільством за змістом своїм нагадують
репортерські матеріали. Вони торкаються різних біжучих подій і фактів, пропонуються для коментарів, але всі
вони ситуативні, відображають лише те, що є в буденному житті – суєту суєт. Думаю, такі відчуття переслідують
багатьох, і не тільки причетних до політики.

Люди живуть в країні, що переживає складні часи: йде війна,
батьківщину залишають мільйони
співвітчизників, а держава… її немає. Це не повторення кремлівських кліше, це наша дійсність,
видима з тих же репортажів: ліси
вирізують, бурштин вивозять,
контрабанда процвітає, Одеський
припортовий штучно банкротується, так звані активісти провокують зіткнення з поліцією та
судами (а судді і… майже всі, від
кого щось залежить, вимагають
хабарів), банки лопаються, перекладаючи кримінальні гріхи власників на громадян, розкручуючи
інфляцію, зростання цін і тарифів,
рейдерство щодо фермерів і дрібного бізнесу стало правилом… Це
держава? Держава зобов’язана демонструвати власною зовнішньою
і внутрішньою політикою перспективу для країни і для кожного
громадянина. Такої демонстрації
немає, бо немає політики. Влада
і народ мають різні інтереси, здебільше, протилежні. В такому стані
країна втрачає не лише перспективу на розвиток, а навіть надію
на існування.
Не можу за тим байдуже спостерігати, бо ще двадцять років тому,
остерігаючись такого стану, у
книжці «Куди йдемо?» пропонував
ті речі, без яких суверенна країна обійтися не може, до яких все
одно доведеться вдаватися, якщо
ми остаточно не втратили власну
гідність, не до кінця покрили поняття патріотизму тріскотнею про
нього, гаслами «Слава…!», перефарбовуванням у національні кольори тинів, виконанням де треба
і не треба гімну, та показушними
при тому, аж до сліз, зворушеннями.
Ясно, що це не патріотизм, а пародія на нього. Патріотизм не потребує галасу і демонстрації. Він
– у душі: або є, або нема. А підтвердження йому – праця на загальне
благо, в якому є і твоя частка.
Скажете, це демагогія… Можна
думати і так, хоч без праці нічого
не зміниться. Тільки «сродної», як
говорив Г.Сковорода, праці, близької і тобі, і корисної усім. Спрямування такої праці зобов’язана задавати влада. Якщо ж вона тим не
займається, то значить, це влада
чужа, її треба змінювати. Щоправда, практика років незалежності
показала, що зміна влади сама
по собі нічого не дає. Причини
того аналізовані вже багато разів,
повторюватись не стану, але загальний висновок незаперечний,
– треба змінювати систему влади.
Уявімо, що так і трапилося.
Перше, що доведеться визначити
владі, – місце України в сучасному світі, визнання того, що ми – не
«пуп» світового чи європейського
товариства, як намагаються проголошувати сучасні керівники, а
ними ж доведений до зубожіння
край зі злиденним і деградованим
населенням. Край, якого всерйоз
не сприймають ні на Заході, ні на
Сході, а щоб він менше морочив
інших, то йому треба інколи пода-

вати милостиню, а ще ліпше – прибрати під себе чи весь, чи ті його
частини, що ближче знаходяться
до сусідів або мали з ними в якісьто часи природну чи нав’язану
спільність.
Доведеться підлаштовуватися
під світові процеси, знаходячи в
них вигідні (за обставинами) моменти. Так, наприклад, як трапилося з набуттям незалежності.
Того добивалися і предки, і сучасники, віддамо їм шану. Були,
правда, борці і «борці». Коли
нічим зайнятися, будемо їх класифікувати, прославляти чи проклинати… Залежно від того, хто і
в який момент це робитиме. Користі від того ніякої, суспільство
тим не згуртовується, але видимість державницького чину є. Хоч
для невеликої частки людей, але
є, з’являється потреба шукати винних у невдачах, заглиблюючись
інколи аж у прадавні часи, хоч на
сьогоднішнє вони – всього лише
пам’ять. А ще займатись перейменуваннями, відмовляючись не
тільки від зайвого, а й від сторінок
історії, якими можна пишатися,

Перше, що доведеться
визначити владі, – місце
України в сучасному
світі, визнання того, що
ми – не «пуп» світового
чи європейського
товариства, як
намагаються
проголошувати сучасні
керівники, а ними ж
доведений до зубожіння
край зі злиденним
і деградованим
населенням.
від людей, що ту історію творили. Колізія щодо перейменування
проспекту Ватутіна у Києві, міста
на Черкащині, де він народився,
знесення бюста С.А.Ковпака… –
зразки принизливого невігластва
депутатів, чиновників, приклади
приниження держави.
Суверенний статус України і інших держав – більшою мірою наслідок світових протиріч, відомих
під назвою холодної війни, котру
Радянський Союз програв. В основі згаданих протиріч була різна
ідеологія і практика функціонування систем. Ми не скористалися
створеним шансом, підтримували
інерцію, розвинуту переможцями,
догідливо «викинули з ночвами
дитину». Згадаймо, як паплюжились права держави на власність,
як здавали ядерну зброю, рвали
кооперативні зв’язки в економіці, руйнували уклад в земельних
відносинах, розтрощували виробництво, висміювали цінності
колективізму, історичної пам’яті,
віротерпимості тощо. Багато чого
робилося (і робиться) не на розу-

мі і розрахунку, а на невідь звідки
взятій тупій ненависті.
Свіжий приклад недалекоглядності і примітивізму
– ситуація з перезахороненням Олександра
Олеся. Адже в Чехії є
наші дипломати, вони
мали б знати про
тамтешні порядки і
наперед самим ініціювати те, що не дозволило б ганьбити
країну, що сталося
тепер з примусу.
Ні, наші владці іще додають:
ось ми пантеон
з на м е ни то стей створимо,
з усього світу
їх звеземо… Зі
здорового глузду
це заявлено? Припустимо, звеземо. Де
розмістимо, який ритуал
запровадимо, хто його забезпечуватиме при зміні деяких персоналій у владі? Останки С.Петлюри привеземо разом з
плитою, на якій давно написано
«Президент України»? А якщо
інші держави не поступатимуться
пам’яттю про тих, хто і їм приносив славу (І.Сікорський, С.Лифарь,
В.Авраменко, О.Кошиць, родини
Антоновичів, Китастих… – нашого цвіту, як мовиться, по всьому
світу)? Будемо займатися переговорами, ввівши напевно посаду
віце-прем’єра з питань некролатрії? А тим часом нинішні перспективні співвітчизники, серед них,
не сумніваюсь, і нові генії, масово
тікають з України, дивлячись, як
вона зусиллями влади перетворюється на пустку.
Це прояви деградації духовності, профанації ідеологічної складової суспільного життя. Так, перетворення ідеології в інструмент
державного управління призводить до трагедії, що підтверджено
історичним досвідом не лише у
нас. Але… «спочатку було Слово».
Цього року минає 100 років від
Жовтневої революції. Догматична
трактовка та сліпе злочинне застосування ідеологічних та теоретичних засад за 25 тодішніх років
привели до жахливих наслідків,
до мільйонних жертв. Однак в той
же період здійснилися прориви в
модернізації виробництва, в освіті
і науці, в кіно, літературі, мистецтві, спорті… За нинішню чверть
століття щось подібне згадається?
Втрат і жертв вистачає, населення скоротилося більше, ніж тоді,
війна, злидні, розчарування людей… До речі, тоді привілейовані
прошарки населення виїхали, залишивши тут свої статки, князі
робили таксистами в Парижі. Нині
ж неродовита еліта привласнила і
вивезла народом створене багатство, придбала палаци на берегах
Сени і Темзи, залишившись тим
часом поміж нас, щоб і далі «доїти» країну.
В чому річ? Ми відмовились від
попередньої ідеології, на її місці

створився вакуум. А природа не
лише в фізиці вакууму не витримує. При відсутності розумних
ідей від владної верхівки вакуум
заповнюється сміттям: бездумством, споживацтвом, ницістю,
сурогатами культури, радикалізмом, цінностями зони…, взаємною ненавистю.
Влада не має права стояти
осторонь цього, вона мусить передбачати, як те чи інше явище
ідеологічного змісту відіб’ється
наслідками в житті суспільства, в
будівництві держави. Це обов’язок
влади, нормальної влади.
Треба сказати, що і диригенти
світового протистояння пропустили момент зміни причин, приводів
боротьби. Зникла найперше її ідеологічна підстава. Суспільний лад
переможців може тепер побачити
своє відображення в Україні, Росії, інших країнах. Тільки те відображення знаходиться аж на дні
однакової, що і в них, формації.
Бо ми діяли «до основанья…», по-

Бюджет 2017 року
і порядок його
схвалення лише
підтверджують, що
влада іншого інтересу,
крім власного, не
переслідує, що ніякого
зростання очікувати
нізвідки.
казуючи пальцем на тих, хто «Інтернаціонал» співав. Показували,
забувши, що в ньому проголошується руйнування світу насильства, а не руйнування основ життя. Ми так наторгувалися своїми
цінностями, що виявилося – «нічим давати здачі». Що насильства
тепер незрівнянно більше, ніж
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було в радянському «застійному»
минулому. Того не знають молоді,
а люди середнього і старшого віку
пам’ятають про власну впевненість у завтрашньому дні, котра
базувалась на гарантіях роботи,
соціального забезпечення, по-суті
безплатного житла, бюджетної
медицини, освіти…, а не лише на
хлібі (14-20 коп.), бензині (6 коп.),
квартплаті (близько 5% від сімейного бюджету), майже безкоштовному комунальному транспорті.
Теперішні злидні творять насильство над переважною більшістю
населення, воно не почувається
вільним, бо в основі свободи людини є свобода економічна, а її
якраз і бракує.
Поволі в свідомості людей відновлюється розуміння того, що
не ідеологія є причиною протистояння у світі, що війни супроводжували розвиток цивілізації завжди, і тоді, коли суспільний лад
в країнах був однаковий, а рівень
їх розвитку майже не відрізнявся.
Приклад – перша світова війна.
Отже, є інші рушії найбільшої біди
для людства. Вони видозмінюються щораз швидше, їх прискорює
глобалізація, сучасна науково-технічна і інформаційна революція,
зміцнюючи новими можливостями преваги одних суб’єктів над іншими. Іноді ці переваги всередині
суб’єкта – лідера створюють неочікувані негативні наслідки. Подібне спостерігається в найвпливовішій державі – США. Розвиток
транснаціональних
кампаній
імперіалістичного ґатунку призвів, з одного боку до їх шалених
прибутків, з іншого – до перекосів
у ринку праці, до проблем зайнятості, втрати містоутворюючих виробництв, появи «мертвих міст».
Це вимагало серйозної корекції
управління і стратегії економічного розвитку, що зумовлювало
зміну політичного курсу і кадрового оновлення. Чому не поміча-
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Загрозу суверенітету несе якраз українська влада, потоптуючи Конституцію,
нав’язуючи «добровільне» об’єднання громад вкупі з перетворенням землі в товар

зберегти
країну…
Цього року минає 100
років
від Жовтневої
революції… До речі, тоді
привілейовані прошарки
населення виїхали,
залишивши тут свої
статки, князі робили
таксистами в Парижі.
Нині ж неродовита еліта
привласнила і вивезла
народом створене
багатство, придбала
палаци на берегах Сени і
Темзи, залишившись тим
часом поміж нас,
щоб і далі «доїти»
країну.
ли такої об’єктивності у ініціатора
багатьох світових процесів представники влади в Україні? (За кілька місяців до виборів крім мене і,
здається, В.Куйбіди ніхто перемогу Д.Трампа не передбачав.) Тому,
що вони, перш за все, бізнесмени, вмонтовані в світову систему
економіки як сировинний її придаток. Тому їх власні інтереси не
дуже вразливі навіть при корекції
політики світового уряду. А як ця
корекція відіб’ється на внутрішній
ситуації в Україні – їх не обходить.
Тим часом вся Україна зі столицею
(з нею найперше) стрімко перетворюється в «мертве місто». Бюджет
2017 року і порядок його схвалення лише підтверджують, що влада
іншого інтересу, крім власного, не
переслідує, що ніякого зростання
очікувати нізвідки, навіть враховуючи падіння економіки до нульового рівня. Деградація не має
нижньої межі, – це мають знати не
лише економісти, а в першу чергу
політики, влада.
Оцінюючи рефлексивні жести
представників українського політикуму на наслідки виборів у США,
передвиборну ситуацію в країнах
Європи, виникає підозра, що вони
не помічають небезпеки переміщення України взагалі в «тіньову»
зону. В світло інтересів світових
гравців ми не потрапляємо, а балачки про можливість безвізового
режиму, благотворних інвестицій
тощо – дешева пропаганда влади
для самої себе. Від ефективних для
нас світових зв’язків ми відгородилися сировинним характером
стагнуючого виробництва, жахливою корупцією як інструментом
влади, авторитарною по суті формою правління. В таких умовах
світові гравці, маючи глобальні
цілі, можуть повністю знехтувати
Україною. Така небезпека реальна, можемо залишитися сам-насам і з проблемою війни та анексії
Криму, тим паче, що мінський процес – очевидна ширма для тих, хто
нічого не хоче вирішувати.

Чи спробував хто у владі бодай натякнути керівництву США,
опосередковано – світовому уряду – про вигоду для них (в першу
чергу для нас) позаблокового,
постійно нейтрального статусу
України, зокрема через зменшення фінансових, військових і т.д.
затрат на збереження балансу
протистояння, його географічного розмежування, налагоджуючи
нові зв’язки з Росією? Ці зв’язки не
важко спрогнозувати з огляду на
економічну експансію Китаю, потенціал якого напевно в світовому
уряді порахований, як враховується і його незалежна фінансова
політика. Впродовж майже двадцяти років я відстоюю потребу
такого статусу України. Влада (і
вона ж – криміналізований бізнес) того не помічає. Відчуваючи,
що високе наше керівництво зашорене попередніми вказівками
світового уряду і сліпо веде Україну до катастрофи, як мантру повторюючи слова про НАТО, ЄС
(де нас не чекають і, скоріше, не
хочуть бачити), від імені своїх політичних однодумців я звернувся
до Генерального секретаря ООН
А.Гутерреша з пропозицією обговорити згадану ідею з президентом США, оскільки їм обом, певно,
доведеться займатися проблемою
війни на сході України. Від зустрічей з А.Гутеррешом у попередні
роки в мене склалося враження
про нього як розумну людину,

Статус України,
Європейська нарада,
зміна системи влади,
вибори з відкритими
списками
і таке інше все одно
відбудуться. Шкода,
втрачається час, а з
ним – потенціал країни,
найперше – людський
потенціал.
що дивиться на життя зважено і
прагматично. Ясно, що звернення
українського пенсіонера для нього
важить небагато, чудово розумію
це, але… «свої» глухі. Майже 20
років тому за моєю ініціативою
бюро Парламентської асамблеї РЄ
ухвалило рішення про проведення
у Києві (!) зустрічі голів парламентів європейських держав з приводу скликання наради з питань
безпеки і співробітництва, умовно
– Хельсінки-2. Тодішній наш президент зірвав нараду, позбавивши
країну чи не єдиного шансу заявити себе справжнім суб’єктом міжнародного життя. Роком пізніше
ключовим лозунгом політичної
боротьби було проголошене гасло «Збудуємо Європу в Україні!».
Влада паплюжила мене і партію за
нібито надуманість гасла, хоч ми
підкріплювали його конкретним
планом перемін, необхідних Україні. Минуло кілька років і цей план

знайшов своє повторення в політичній частині угоди про асоціацію з ЄС. Від настійних пропозицій
підписати цю частину угоди навіть
в односторонньому порядку нові
владці відмахнулись, просторікуючи про колосальні вигоди від
очікуваної економічної співпраці.
(Політична частина все-таки підписана недавно, і це подано уже
як великий здобуток влади, хоч
справа не в підписанні, а в потребі робити те, про що в документі
йдеться і що загалом зводиться до
європейської моделі управління,
моделі чужої нашим зверхникам.).
Статус України, Європейська
нарада, зміна системи влади, вибори з відкритими списками і таке
інше все одно відбудуться. Шкода,
втрачається час, а з ним – потенціал країни, найперше – людський
потенціал. Через ці втрати мало
тішить те, що все більше людей
розуміє причину наклепів і шельмування мене і моїх однодумців.
Все те, що ми пропонуємо як шлях
до правди і справедливості, владі,
крупному бізнесу не потрібне, бо
в тому немає вигоди для них. Персональної вигоди. Але їхня вигода
тимчасова, ризикована. Сьогодні це стає все більш очевидним,
деяким олігархам теж. Та досить
було одному з них натякнути про
нейтральний статус України, як
відразу в провладних інформаційних і політичних сферах зчинився
лемент про загрозу суверенітету,
зраду інтересів України тощо. Та
ні, мотиви таких пропозицій з різних джерел можуть відрізнятися,
але їх зміст загрози суверенітету
не несе. Приклад Австрії, Швейцарії, Фінляндії значною мірою інших
скандинавських країн це підтверджує. Загрозу суверенітету несе
якраз українська влада, потоптуючи Конституцію, нав’язуючи
«добровільне» об’є днання громад
вкупі з перетворенням землі в товар. Оце і є фінал зрадництва. Відкритого, цинічного, лиховісного.
Від імені політичних однодумців я звернувся з пропозицією до
представників більшості впливових партій і громадських організацій з приводу розгляду спільного
плану протидії небезпеці втрати
державності. Йдеться насамперед
про зміну системи влади, зробивши ключовий крок – проведення
референдуму щодо ухвалення нової редакції чинної (підкреслюю:
чинної) Конституції. Передбачена
нею європейська модель управління, сильне спроможне самоврядування, ліквідація реакційної
«вертикалі» виконавчої, точніше:
президентської влади, гарантії захисту Конституції і захисту прав
людини – все це передбачено в
підготованому ще три роки тому
проекті. Все викладене вище пояснює чому очільні представники
влади не помічають такої потреби.
Вона, між іншим, є порятунком
від безвиході і їх самих. Ростов
врешті-решт не безрозмірний. А
керівником держави при пропонованих змінах може бути і нинішній президент, і будь-хто з чималої черги готових взяти булаву,
не відаючи, що з нею робити. Гірко
з цього приводу вдаватися до сарказму, але практика останніх десятиліть дає такі підстави.
Головне ж не це. Реформа системи влади дозволить включити в
політичний процес головну дійову
особу – громадянина, громаду, народ. Без такої зміни його статусу і
можливостей Україна не має майбутнього.
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З Ювілеєм!
16 січня 2017 року святкує свій 80 – річний ювілей

Віль Миколайович РОМАЩЕНКО,
один із засновників Соціалістичної партії України, Голова Ради
ветеранів СПУ, віце – президент Європейського Форуму Миру.

Щирі побажання міцного здоров’я, життєвих
радощів, сімейного благополуччя, подальшої
плідної роботи на благо побудови
соціалістичної України.
Політвиконком політичної партії
Олександра Мороза "За правду і справедливість",
Політвиконком Соціалістичної партії України

Операция
"монетизация"
Александр Михайлов

О монетизации субсидий в правительстве начали говорить еще во времена Яценюка. В идеале это означает,
что люди будут получать "на руки" всю сумму субсидии
("живыми" деньгами) и самостоятельно платить за коммуналку. В принципе, так и построена система льгот и субсидий в развитых странах, однако в правительстве признают: у нас это дело весьма отдаленной перспективы: мол,
нет базы данных, достаточного количества специалистов,
необходимых компьютерных программ и т.д.
Правда, эксперты утверждают, что главная причина задержки в
другом: до момента полной монетизации субсидий необходимо провести целый ряд мероприятий, чтобы под различными предлогами
максимально уменьшить как количество субсидиантов, так и размеры
выделяемой им помощи – иначе в госбюджете просто не хватит денег.
Зато монетизировать сэкономленные "остатки" субсидий Кабмин
готов уже в конце текущего отопительного сезона. "Монетизацию
сэкономленной суммы субсидии можно внедрить уже в апреле 2017
года. У нас есть возможность привлечь необходимые ресурсы и время, чтобы подготовиться технически", - заявил по этому поводу глава
НКРЭКУ Дмитрий Вовк.
Соответствующее заявление сделал и глава правления "Нафтогаза"
Андрей Коболев: "Если потребителю было начислено 100 гривен, а он
реально использовал только 80, то – по моему глубочайшему убеждению, и это подтверждает международная практика, - остаток в 20
гривен должен быть передан этому потребителю. Как бонус за то, что
он использовал меньше энергии и сэкономил".
Казалось бы, все правильно, вот только настораживает один пункт
официального сообщения: "В результате процесса монетизации правительство сможет более точно рассчитать, какой размер субсидии
необходимо предоставлять для эффективной работы и комфортной
жизнедеятельности". На практике это может означать следующее:
малоимущие бабушки и дедушки, поверившие правительству, будут
буквально мерзнуть в своих хатах и со страшной силой экономить газ,
чтобы получить хоть какую-то копейку по программе монетизации. А
правительство возьмет их показатели, и на их основе утвердит новые
нормы потребления для всей Украины: дескать, не с потолка же взяли,
а это реально экономные люди так потребляют.
Да еще неизвестно, заплатят ли за экономию. Напомним, что еще в
начале прошлого отопительного сезона (2015-2016 г.г.) тоже обещали
сэкономленную часть субсидий засчитать людям в счет обязательного платежа на отопительный сезон 2016-2017 годов. "Мы тогда в фуфайках дома ходили, в свитерах спали, сэкономили газа на 16 тысяч. А
потом нам объявили: все, что вы сэкономили – государство забирает,
а вам оставляет 100 кубов газа на 688 гривен, которые нужно использовать в летний период (постановление Кабмина №319, от 27.04.2016 –
прим. ред.). И после этого наши правители хотят, чтобы мы им верили!
Как говорил Станиславский: "НЕ ВЕРЮ!". Сейчас я уже не экономлю –
все равно заберут всю экономию", - рассказывает Николай Андреевич
Савин из Черкасского района.
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Налоги в Украине платят примерно 10,5 млн человек, тогда как граждан трудоспособного
возраста насчитывается порядка 21-22 млн

Уж мы их душили-душили,
душили-душили…
Как санкции против предпринимателей ударят по простым украинцам
Александр Полуянов
Власть бросила очередную порцию
камней в «огород» малого и среднего
бизнеса, который она на словах клятвенно обещала поддерживать. Теперь
за любые нарушения в сфере занятости и оплаты труда работодателей
ждут колоссальные штрафы, каждый
из которых равнозначен полному банкротству и разорению. И это в условиях,
когда большинство предпринимателей
и так едва сводят концы с концами.

Политика кнута
без пряника

Как всегда, все упаковано в «европейскую практику» и «заботу о простом народе».
«Если сравнивать с европейскими странами, то в большинстве из них налоги
платит половина населения, а у нас таких
граждан примерно четверть. Если бы все
Украинцы работали официально, сумма
уплаченных налогов выросла бы в два
раза», - заявил глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров.
Иными словами, налоги в Украине платят примерно 10,5 млн человек, тогда как
граждан трудоспособного возраста насчитывается порядка 21-22 млн. Но и это
еще не все: по подсчетам ГФС, из тех десяти с половиной миллионов, кто платит
налоги, около 40% их уплачивают с минимальной зарплаты (которая до 1 января
составляла всего 1600 грн). При этом ни
для кого не секрет, что значительная прослойка официально работающих (и уплачивающих налоги) граждан часть зарплаты получает в «конвертах». А в итоге все
это означает, что Госбюджет и Пенсионный фонд недополучают десятки и сотни
миллиардов гривен – отчего и все наши
беды: от низких социальных стандартов
до нищенских пенсий.
И вот руководство Украины решило
одним махом покончить с этой порочной
практикой: параллельно с повышением
«минималки» до 3200 гривен (то есть –
двукратным увеличением базы налогообложения), введены жесткие карательные
меры за нарушения со стороны работодателей в сфере занятости и оплаты труда.
В частности:
*Если работодатель отказался впустить
на предприятие инспектора – штраф до
трех минимальных зарплат (9600 грн).
*Если работодатель не допустил к проверке инспектора, целью которого было
выявить неоформленных работников или
выплату зарплаты в конвертах - штраф до
100 минимальных зарплат (320 000 грн).
*В случае выявления неоформленного
сотрудника – штраф в размере до 30 минимальных зарплат (96 000 грн).
По данным министра соцполитики Андрея Ревы, такие нарушения допускают не
менее 30 тысяч предприятий, которые работают преимущественно в сфере торговли, сервиса, сельского хозяйства и строительства. Что касается самих контролеров,
то для них за неправомерные действия
ответственность
не
предусмотрена.
Как отметил глава правительства Владимир Гройсман, штрафами в «сотни тысяч
гривен» будут караться и те предприниматели, которые переведут сотрудников
на полставки при полном рабочем дне.
Контроль за предпринимателями по всем
этим пунктам возложат на органы местного самоуправления (исполкомы), так
как именно они являются наиболее заинтересованной стороной. Ведь больше половины от налога на доходы физических
лиц оседает в местных бюджетах.

Паны дерутся – у холопов
чубы трещат

Борьба с теневой занятостью и зарплатами — дело хорошее и нужное, никто не
спорит. Только очень сомнительно, что
драконовские штрафы и санкции помогут легализовать миллионы работников и
вывести зарплаты из тени. Это ведь просто смешно: взяли - и одним росчерком
пера лихо покончили с практикой, которая укоренялась в Украине десятки лет.
Скорее всего, все пойдет по накатанной
схеме: «хотели как лучше, а получилось
как всегда»: малый бизнес загонят в еще
более глухой угол, и еще больше развяжут
руки коррупционерам. А все потому, что
малый бизнес в нашей стране пытается
обойти налоги и правила не по причине
своей врожденной порочности, а потому,
что налоги у нас неподъемные, а правила противоречат элементарному здравому смыслу.
- В Украине очень трудно вести честный
бизнес. Хотя «трудно» - это даже не то слово. Украинский предприниматель сталкивается не только с традиционными вызовами - высокими налогами, конкуренцией
или отсутствием спроса, самое страшное,
что он сталкивается с чиновником: наглым, циничным мародёром, который
действует… законно. И в этом трагедия народа и суть всего зла, которое творится на
просторах нашей родины. Писаные правила на практике являются исключениями. Законность существует за деньги или
по блату, а права гражданина становятся
предметом торга при каждом удобном
случае. Чиновники объединяются в банды
мародеров и безнаказанно грабят страну
и людей на абсолютно законных основаниях, - считает глава Центра конфликтологии и права Денис Цыпин.
По единодушному мнению экспертов,
драконовские штрафы не выведут зарплаты из тени, они просто дадут возможность чиновникам, занимающим нужные

кресла, «решать вопросы» за меньшие
деньги, но уже в интересах своего кармана, а никак не в интересах госбюджета.
- Понятно, что практику зарплат в конвертах этим законом не искоренить. Нет
экономических условий, чтобы малый
и средний бизнес мог вдвое повысить
официальные зарплаты и соответственно
увеличивать налоговые отчисления. Проще закрыть бизнес или полностью уйти в
тень. Однозначно, будут сокращать штаты, будут переводить на неполный рабочий день и так далее. Что будет дальше?
А дальше все просто - опять расцветет
буйным цветом вымогательство в контролирующих органах, - уверен экономист
Александр Клименко.
Но за всеми этими рассуждениями о
противостоянии власти и бизнеса, все
как будто забыли о судьбе миллионов
простых работников, которые трудятся
(легально, полулегально или нелегально)
у этих самых мелких предпринимателей.
Для примера возьмем малое предприятие с 10-ю работниками, которое действует где-нибудь в райцентре, и рассмотрим
основные варианты:
*Предприниматель будет действовать
исключительно в рамках закона. Но выплачивать новую «минималку» (и платить
с нее налоги) он будет не в силах, и ему
придется закрыть бизнес. В результате
все окажутся на бирже труда.
*Все десять работников будут переведены на полставки, и будут получать те
же самые 1600 гривен. Однако с этого момента страховой стаж им тоже будет идти
в половинном размере.
*Пятерым работникам установят зарплату в 3200 грн, а пять остальных переведут на нелегальное положение – с лишением всех социальных гарантий. И они
согласятся, потому что у них не будет выбора.
Ничего не скажешь – обалденная забота о «социальных правах» трудящихся.

Кстати
Напомним, что в результате нововведений правительства, с 1 января отдельные категории физических лиц-предпринимателей, в том числе II и III групп, должны будут платить
единый социальный взнос в размере 704 гривны в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли. Это вызвало настоящий «девятый вал» закрытия бизнеса по всей стране. По
предварительным подсчетам количество частных предпринимателей в Украине уже сократилось на 130 тысяч, причем совершенно очевидно, что большинство из них просто ушли
в «тень» и теперь будут работать «по-черному». По сути, украинская власть снова попала
в положение того незадачливого «фраера», которого «жадность сгубила»: хотели содрать с
бизнеса больше, а в результате не получат ничего.
Ранее ЧП, когда в определенном периоде имел прибыль, платил 5% налог и ЕСВ. В случае
отсутствия движения средств никто этот налог не выплачивал.

Что говорят
эксперты
К чему приведут эти нововведения,
и каковы шансы, что мелкий бизнес вообще выживет? Вот мнения ведущих украинских специалистов:
Александр Охрименко,
президент Украинского аналитического центра:
- Для наших предпринимателей
это
мелочи жизни, к
которым они уже
давно привыкли. Любой
проверяющий
всегда возьмет взятку. Все же прекрасно
знают, что его будет
интересовать только то, сколько он положит себе в карман. Понятное дело, что
никто официально малый бизнес как таковой
не закроет, люди просто будут работать нелегально, и это естественно. Это по-нашему.
А придет проверяющий, ему дадут на лапу,
и он уйдет. Никто же реально с этим всем
бороться не будет. Кто борется, тот не так
зарабатывает. В принципе тут ничего страшного и необычного я не вижу.
Юрий Макогон,
доктор экономических наук,
профессор:
- С «черными зарплатами» у нас борются
с момента появления
малого предпринимательства как такового.
И все равно теневая
экономика у нас только увеличивает свою
зону. Все эти попытки
запретить, ограничить,
поймать на чем-то –
только заставляют придумывать новые, более
сложные схемы. Поэтому, в отличие от других стран, все 25 лет независимости Украины
малый бизнес у нас и не развивается - как застрял в пределах 3-5%, то так и стоит. В головах всех, кто у нас приходит к власти, работает
схема «не пущать», и она не дает никакого позитивного результата. В итоге малый бизнес,
средний класс, который только начал поднимать голову, опять смят и раздавлен. Чтобы
реально бороться с негативными явлениями
в бизнесе, нужно решать проблему в комплексе. Метод штрафов может быть компонентом, но он не должен быть основным методом
в борьбе за легальную занятость и «белые»
зарплаты. Для этого должны быть созданы,
прежде всего, экономические условия.
Александр Жолудь,
экономист Международного
центра перспективных
исследований:
- Единственный способ заставить чиновника действительно
выписывать штраф, а не
договариваться с предпринимателем – это
выплачивать чиновнику часть этого самого
штрафа. То есть если,
условно говоря, чиновник будет получать
половину от каждого выписанного штрафа, то
он найдет у вас тысячу проблем, за которые
вам должны выписать штраф. Но при нынешних
экономических условиях это будет равносильно полному уничтожению бизнеса.
Если же чиновник ровным счетом ничего за это все не получает и максимум,
на который он может рассчитывать, — это
премия за большое количество штрафов,
то, естественно, ему будет выгоднее договориться с предпринимателем. Вывести
зарплаты из тени будет крайне сложно уже
хотя бы потому, что у нас это массовое явление. Даже такими штрафами тут не поможешь - тут нужно подходить комплексно.
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Соціальні гарантії громадянам передбачені
Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (№ 5000)
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Запитуйте-відповімо

Субсидії: Що? Як? Коли?
До редакції нашої газети продовжують надходити різноманітні
запити щодо нюансів призначення субсидій при різних обставинах. Пропонуємо відповіді на деякі з них.

1

Субсидію призначено
на підставі рішення
комісії з урахуванням
фактично проживаючих
зареєстрованих осіб.
Чи потрібно повторно
подавати документи для
розгляду питання на комісії
при призначенні субсидії
на наступний термін, якщо
не відбулося змін?
Рішення районної комісії про
призначення субсидії переглядається у разі зміни складу осіб, які
зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні
(будинку), а також у разі, якщо
будь-хто із зареєстрованих у
житловому приміщенні (будинку)
осіб (осіб, які фактично прожива-

ють), яким нараховується плата
за житлово-комунальні послуги,
протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії
здійснив купівлю або оплатив послуги (одноразово), на суму, яка
на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.
Тому, у разі відсутності змін,
розрахунок субсидії на наступний період здійснюється структурним підрозділом з питань соціального захисту населення без
повторного прийняття рішення
районної комісії.

2

Про які ще зміни необхідно
інформувати органи
соціального захисту
населення?

Громадянин, якому призначено
субсидію, зобов’язаний протягом
місяця поінформувати територіальне управління соціального захисту населення про зміну складу
зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (орендарі
- про осіб, які фактично проживають), їх соціального статусу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання,
виконавців житлово-комунальних
послуг, купівлю товарів або оплату
послуг на суму, що перевищує 50
тис. гривень та надати відповідні
документи.
У разі отримання структурним
підрозділом з питань соціального
захисту населення за запитом інформації про збільшення чисельності зареєстрованих у житловому
приміщенні осіб, субсидія припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни.

3

Чи підлягає перерахунку
розмір призначеної
субсидії?
Перерахунок субсидії у межах
установленого терміну її призначення без звернення громадян
здійснюється у разі:
‣ зміни цін і тарифів на послуги,
на оплату яких призначено
субсидію;
‣ встановлення Кабінетом Міністрів України нового розміру
частки витрат громадян на
оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
‣ коли рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або місцевої держадміністрації встановлено дату
початку (закінчення) опалювального періоду, відмінну від
дати початку (закінчення) опа-

лювального сезону, на який
розраховується субсидія.
‣ отримання за запитом уточненої інформації про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, забезпеченість
громадян житловою площею
та комунальними послугами,
доходи осіб;
‣ проведення перерахунку розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх
ненадання або надання не в
повному обсязі;
‣ зміни соціальної норми житла та соціальних нормативів
користування житлово-комунальними послугами;
‣ нарахування плати за послугу
з централізованого опалення у
разі відсутності засобів обліку
теплової енергії з урахуванням
фактичної температури зовнішнього повітря.

Які соціальні гарантії передбачено на 2017 рік?
Законом України «Про Державний бюджет України на
2017 рік» (№ 5000) передбачено, зокрема, наступні соціальні гарантії:
Мінімальна заробітна плата у
місячному розмірі з 1 січня 3200

грн, у погодинному — 19,34 грн.
Прожитковий мінімум на
одну особу в розрахунку на місяць:
◆ з 1 січня — 1544 грн;
◆ з 1 травня — 1624 грн;
◆ з 1 грудня — 1700 грн.

Полезные советы

Как вырастить рассаду

Пластиковые бутыли емкостью 5 л разрезаю пополам.
Дырочек для слива не делаю – в емкости и так видно, насколько проливается вода. На дно насыпаю 2-сантиметровый слой
измельченной скорлупы яиц, затем на 2 см песка, а сверху
на 10-12 см – хорошей земли. Пропариваю землю кипятком
(умеренно, не заливая), даю остыть и пинцетом равномерно раскладываю по 20 штук семян в пятилитровые емкости.
Если емкость больше, то и семян, соответственно, больше,
но у меня бутыли все пятилитровые. Затем слегка присыпаю
просеянным компостом, закрываю полиэтиленовым пакетом
и ставлю на шкафы, где теплее.
Семена сельдерея, перца и баклажанов начинаю сеять в середине февраля, в 20 числах марта сею помидоры.
Полезный совет: Полиэтиленом нужно накрывать обязательно. Это создает влажный и теплый микроклимат, в котором семена быстро дают дружные всходы.
Как только появились всходы, убираю полиэтилен и ставлю бутыли на окно. Полив провожу по мере надобности, это
хорошо видно через прозрачные стенки емкости, получается
примерно раз в пять дней, но можно и чаще – смотря как растет рассада.
Раз в неделю обязательно опрыскиваю раствором Байкала
и как можно чаще поворачиваю емкости к свету, не забывая
во время роста подсыпать землю.
Семена всходят очень быстро, рассада растет на окнах до
самой посадки в грунт. На грядки высаживаю следующим
образом – сдавливаю емкость так, что земля с рассадой
вываливается в миску с водой. Размываю аккуратно в воде
корешки и сразу высаживаю растение в землю.
Преимущества данного способа:
• не надо пикировать рассаду;
• соблюдается чистота, так как не требуется никаких поддонов;
• растения не травмируются, хорошо себя чувствуют;
• ускоряется приживаемость;
• преимущества в перевозке, например из квартиры на дачу;
• рассада принимается на все 100 %.

Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років:
◆ з 1 січня — 1355 грн;
◆ з 1 травня — 1426 грн;
◆ з 1 грудня — 1492 грн;
Прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 18 років:

◆ з 1 січня — 1689 грн;
◆ з 1 травня — 1777 грн;
◆ з 1 грудня — 1860 грн.
Прожитковий мінімум для
працездатних осіб:
◆ з 1 січня — 1600 грн;
◆ з 1 травня — 1684 грн;

◆ з 1 грудня — 1762 грн.
Прожитковий мінімум для
осіб, які втратили працездатність:
◆ з 1 січня . — 1247 грн;
◆ з 1 травня — 1312 грн;
◆ з 1 грудня — 1373 грн.

Бабушкина аптека

КАРТОФЕЛь В
ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ
Лечение ангины
картофельным соком
Свежему картофельному соку
дайте отстояться 1 час, тихонько
слейте его в другую посуду. Соедините в любой пропорции с клюквенным соком и пейте по 0,5 стакана в день.
Сильный кашель,
бронхит
Возьмите мелкий картофель, сгодятся даже картофельные очистки.
Варите их в небольшом количестве
воды, до состояния пара из картофеля, а не с воды. Это состояние
можно определить по характерному картофельному запаху.
Снимите сваренный картофель с
огня, помните, не сливая воду, добавьте таблетку валидола. Накройте
себя полотенцем и вдыхайте пар из
картофеля носом и ртом в течении
10 -15 минут. После ингаляции сразу
ложитесь в постель. Процедуры повторяйте утром и вечером.
Бородавки
Разрежьте сырой картофель пополам и приложите его половинки
поочередно срезом к бородавке. Затем соедините их вместе и закопайте так, чтобы он пророс. Некоторые
целители рекомендуют класть половинки в морозильную камеру.
Лечение артрита
Для того, чтобы снять боль в голенях и суставах, наложите на их компресс из позеленевшего, натертого
на терке, картофеля.
Компресс: картофель предварительно помыть, кожуру не снимать.
Измельчить на терке, потом эту массу положить в горячую воду (38t). Затем, не отжимая ложим картошку в
мешочек из полотна или мешковины.
Толщина компресса — 1,5 — 2 см.
Этим мешочком обворачивайте

больное место, накладывайте клеенку и бинт так, чтобы из компресса ничего не вытекало. Компресс
делайте на ночь, положив забинтованную ногу на подушку. Если
компресс не греет, значит вы его
плохо сделали. Обычно боль проходит минут через 20 — 30. Делать это
надо на протяжении недели.
Высокая
температура
Натрите на крупной терке 2 картошки. В полученную массу добавьте ложку уксуса и выложите ее на
широкую марлю, предварительно
сложенную в несколько слоев.
Компресс накладывать на лоб,
через некоторое время поменять
его на свежий. Процедуру продолжать пока не спадет температура.
Заусеница
Если у вас на пальце начала нарывать надорванная заусеница,
возьмите картофельный очисток и
белой стороной приложите к ране,
оберните бинтом. За день картофельный очисток следует поменять
три — четыре раза.
Алкогольное
опьянение
Для отрезвления натрите на мелкой терке сырую картошку в кожуре и съешьте.
Лечение кашля
Я уже давно использую лечение
картошкой кашля у своих детей.
Считаю этот рецепт лучшим народным рецептом.
Сварите несколько картофелин
или очистки, слейте воду, помните
их и выложите в плотную шерстяную
ткань. Заверните все это в махровое
полотенце и зафиксируйте на груди.
Если эту процедуру вы делаете ребенку следите, чтобы не обжечь его.
Подложите еще одно полотенце на

грудку. Прогревайте грудь один час.
После пары-тройки таких процедур кашель и хрипота проходят.
Очень действен этот метод для ребенка аллергика, которому противопоказаны горчичники. Предлагаю
вам посмотреть еще один рецепт.
Мешки под глазами
Сварите картофель в кожуре.
Еще теплую картофелину разрежьте пополам и прикладывайте к глазам на 30 минут. В это время желательно полежать.
Лечение картофелем
обморожения
Если у вас покраснели руки от
мороза, подержите их в теплой
картофельной воде.
Если обморозили участки кожи
на лице — используйте следующий
компресс: сваренную в кожуре
картошку быстро разомните и достаточно горячей на куске марли
приложите к обморожению. Пусть
остается там, пока не остынет. После компресса участок протрите
ватным диском, смоченным в разбавленном водой лимонном соке.
Лечим ожог
Если вы обожглись кипящим маслом или обварились кипятком, срочно разрежьте свежий картофель
вдоль и приложите к пораженному
участку. Новую дольку картошки меняйте через 2-3 минуты, пока боль не
затихнет. После такой процедуры на
месте ожога даже не появятся волдыри, боль утихнет, а сам ожог покроется защитной пленочкой из крахмала,
который желательно не мочить.
Очень полезно обожженный участок тела несколько раз на день
смачивать картофельным соком.
Если на месте ожога появляется
влага — посыпьте ожог картофельным крахмалом, в равных пропорциях смешанным с питьевой содой
(1 ложка крахмала + 1 ложка соды).
Укус насекомых
К месту укуса насекомых приложите дольку сырой картошки — зуд
быстро пройдет.
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Тайна происхождения Сфинкса уходит еще в допотопную историю.
Что мы знаем о тех временах? Практически ничего

Х-файлы

ЗАГАДКИ ЗЕМЛИ:
Когда заговорит Сфинкс...

По материалам: И.Царёв, http://x-files.org.ua

Алхимики Средневековья буквально молились на Гермеса Трисмегиста (Гермеса
Трижды величайшего). Согласно легендам, это был основоположник эзотерических
знаний, владевший секретами производства "философского камня", с помощью которого любой металл можно было превратить в золото. Служил "философский камень" и основой для производства эликсира бессмертия.
О личности самого Трисмегиста известно немного. Вроде бы был он сыном Египетского бога по имени Тот, и построил на берегу Нила первую пирамиду. Это и позволяет надеяться, что рецепт эликсира бессмертия до сих пор хранится там - рядом с
комплексом пирамид в Гизе. А если конкретнее - в недрах статуи Большого Сфинкса.
Загадочный Сфинкс, застывший у подножия пирамид, попал в их тень в прямом
и переносном смысле. Хотя это одна из
грандиознейших скульптур всех времен и
народов (высота более 20 метров, длина
57 метров), она теряется перед величием
усыпальниц фараонов. Возможно, именно поэтому исследователи всегда воспринимали странную статую' как нечто
второстепенное, сопутствующее древним
гробницам. Однако есть все основания
полагать, что Сфинкс хранит в себе несметные сокровища.
Сегодня Сфинкс болен. Время и люди
не пощадили его. Особенно постарались
люди. Один из правителей Египта приказал отбить нос у каменного изваяния. В
начале XVIII века другой самодур обстрелял лицо скульптуры из пушек. Наполео-

новские солдаты палили в глаза Сфинкса из ружей. Английские лорды отбили
гигантскую каменную бороду и увезли в
Британский музей...
В наши дни в поры статуи проникает едкий дым каирских и хелуанских заводов.
Разъедают камни выхлопы автомобильных моторов. В летнюю ночь 1988 года от
шеи Сфинкса откололся и с грохотом упал
вниз большой каменный кусок. Когда его
взвесили, он потянул на 350 килограммов.
После этого забили тревогу египетские
ученые и правительство, забеспокоились
эксперты ЮНЕСКО. Рядом с памятником
установили походную лабораторию с различными анализаторами. На своеобразный консилиум собрались специалисты из
Египта, Германии, США, Японии, Франции.
Начали работу с того, что ультразвуковыми

Подумай
и улыбнись

кроссворд
1

Сколько на человека не
кричи, а ударить – как-то
надежнее будет .
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ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Красота. 5. Шар. 6. Рык.
9. Автомат. 11. Портос.
12. Имение. 14. Абрикос.
16. Газманов.
17. Тенниска. 18. Котенок.
19. Андреева.
20. Авангард. 21. Котел.
24. Налив. 25. Цинга.
30. Тарелки. 31. Исчадие.
32. Изнанка. 33. Берег.

Студент советует студенту:
- Если сломалась мясорубка, или ее вообще нет
- чтобы помолоть мясо,
заморозь его и потри на
терке!
- Не любишь мыть тарелки – одевай на них кулечки!

2

22

23

24

25 26
28

27
29

30

31

32

ОТВЕТЫ:
По вертикали:
1. Красавка. 2. Авторство.
3. Отмыкание.
4. Артистка. 5. Шатание.
7. Клеенка. 8. Кошмар.
10. Викинг. 13. Каин.
15. Икар. 21. Конец.
22. Талон. 23. Левша.
26. Изречение.
27. Голодание.
28. Отличие. 29. Либерал.

Когда одержишь победу
в ссоре со своей женой,
что нужно делать – разумнее всего... извиниться
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Матеріали друкуються
мовою оригіналу

излучателями просканировали поврежденную голову. Внутри проявились опасные трещины. Мнение специалистов было
таково: за XX век Сфинкс был поврежден
больше, чем за предыдущие 4000 лет. Для
спасения скульптуры нужны сотни миллионов долларов.
Сделав такое заключение, члены консилиума разъехались. Деньги добыть так и
не смогли. Египтяне принялись реставрировать статую своими силами. Большие
трещины заделали, укрепили пьедестал,
нашли и поставили на место отвалившиеся фрагменты. От англичан потребовали
немедленно вернуть бороду и поставить
ее на место, чтобы укрепить 900-тонную
голову Сфинкса. Аварийное состояние и
начавшийся ремонт древней скульптуры вызвали новый интерес науки к загадкам Сфинкса. Наиболее любопытные
исследования провели японские ученые.
Они просветили эхолокаторами статую
сфинкса и ее окрестности. И пришли к выводу - камни скульптуры древнее блоков
пирамид. Специалисты имели в виду не
геологический возраст породы, из которой сделан "лев с человеческим лицом", а
возраст самой скульптуры, то есть время
обработки камня.
Затем токийские ученые выдали вторую
сенсацию: аппаратура показала под левой
лапой каменного изваяния узкий тоннель,
ведущий в сторону пирамиды Хефрена. Он
начинается на глубине двух метров и уходит
наклонно вниз. Дальше проследить его пока
оказалось невозможно. Через некоторое
время у пьедестала каменного льва расположилась команда гидрологов. И новая
сенсация: на основании статуи обнаружены
следы эррозии от большого потока воды.
Как только это сообщение было опубликовано в вашингтонском вестнике по исследованию природы новыми методами, в
прессе появилось сообщение, будто раньше
Нил был шире и обтекал скалу, из которой
вырублен Сфинкс. Но гидрологи возразили: "Скорее всего, тут следы не Нила, так
как могучий поток воды шел с севера на юг,
а... библейского потопа!" После анализов и
консультаций с геофизиками была названа
и вероятная дата события -8.000 лет до нашей эры.
Англичане, повторив анализ, отодвинули эту дату до 12.000 лет вглубь веков и
отметили, что следы водной эррозии приходятся и на обработанную часть скалы,
на которой зиждется Сфинкс. Значит, он
стоял там еще до потопа?
Французские археологи подметили: датировка египетского потопа совпадает с датой
гибели легендарной Атлантиды по Платону...
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Итак, тайна происхождения Сфинкса
уходит еще в допотопную историю. Что мы
знаем о тех временах? Практически ничего.
А мифы и легенды, сохранившиеся до наших дней, оставляют большой простор для
фантазии. Но с большой степенью достоверности можно предположить, что в глубине
веков уже существовала на нашей Земле
высокоразвитая цивилизация. И ее представители, естественно, могли предвидеть
надвигающуюся катастрофу и постараться
сохранить свои знания для потомков.
С этой точки зрения любопытны легенды
о "космическом" происхождении древнего
египетского государства, которое появилось
как бы вдруг и изначально было по уровню
цивилизации значительно выше всех окружающих долину Нила народов. Согласно
этим легендам, в долину Нила прибыли
боги на огненном шаре. Царь этих богов
по имени Тот был "руководителем корабля
Солнца". Об этом говорится в выбитых на
камне иероглифических текстах, дошедших
без повреждения до наших дней. Эти боги,
а их было девять, стали обучать аборигенов
азам медицины, земледелия, математики и
астрономии. Предания гласят, что они построили большой город с высоким зданием
маяка в центре, специальное сооружение
для измерения разливов Нила, нарисовали
на стене храма новый календарь... Все это,
если честно, мало похоже на поведение богов, скорее так ведут себя миссионеры, попавшие волею судьбы в дикие края. Такие
противоречия и породили массу гипотез,
что боги египетского пантеона - либо пришельцы из космоса, либо пережившие потоп представители Атлантиды.
Они принесли с собой удивительные
знания - египетские жрецы быстро освоили астрономию и могли рассчитать день
и минуту предстоящего затмения Солнца.
Археологи обнаружили аналоги современных гальванических батарей. Похоже,
что богам было ведомо и электричество.
На высокий уровень поднялась медицина
- есть запись беседы с Мемфийским жрецом, который утверждал, что во времена
Тота (его еще называли богом долголетия
и владыкой жизни) люди не ведали болезней и бремени старости.
Прошли века, знания, принесенные
богами, стали забываться, Если древние
египтяне знали, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца, то их потомки уже
считали ее плоской, как блин, а солнце
воспринимали как золотой диск, пришпиленный к хрустальной тверди неба. Были
утрачены секреты производства уникальных бронзовых и никелевых сплавов, которые производили древние. Забылся и
рецепт "эликсира бессмертия", который
знал бог Тот и его сын Гермес Трисмегист.
Эта легендарная личность, кстати...
Могли ли боги-миссионеры предвидеть,
что люди не сумеют сохранить подаренные
им знания и навыки? Скорее всего, да. Значит, они должны были позаботиться о том,
чтобы хоть что-то сохранилось, подстраховаться, сделать где-то тайник со "справочной
литературой" и учебниками. И если фигура
Сфинкса действительно сохранялась еще с
допотопных времен, то лучшего места для
тайника действительно трудно придумать.
Древняя пословица гласит: "Когда заговорит Сфинкс, жизнь на Земле сойдет с привычного круга". Возможно, это намек на сокровищницу знаний, которая действительно
может круто изменить жизнь обнаружившего ее народа. Но, возможно так же, что эти
знания представляют для нас не более, чем
историческую ценность, что наша цивилизация уже прошла повторно путь Атлантов
и даже намного опередила их. Есть, правда,
и еще один вариант, что нет в чреве Сфинкса
ничего, кроме холодного камня. Где же истина? Сфинкс пока молчит.
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