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Кушать подано!

Какими будут цены на основные
продукты питания?
Судя по данным отечественных социологов и
экономических экспертов, жизненный уровень
"пересичного" украинца вошел в крутое пике, и все
большему количеству наших граждан не хватает денег
даже на самое необходимое. Одна из крупнейших
торговых украинских сетей недавно опубликовала
информацию, что стоимость среднего чека за два года
уменьшилась на 54 процента.

Як розбагатіють

пенсіонери
в 2017-му?

Эксперимент на людях
Пошел третий месяц
с тех пор, как в Украине
запущен "пилотный" эксперимент (с 1 октября) по
отмене государственного
регулирования цен на социальные продукты питания. Перед его началом в
Кабмине утверждали: мол,
ничего страшного не случится, цены не повысятся,
а на некоторые товары
– даже снизятся. Однако
всем уже давно известно:
все, что обещает наше правительство, сбывается с
точностью до наоборот.
В итоге цены на еду в
Украине словно сорвались
с цепи и продолжают бить
рекорды, что документально подтверждает и Украинская ассоциация поставщиков торговых сетей
(УАПТС). Ее специалисты
провели уже второе исследование после начала
эксперимента и выяснили:
с этого момента стоимость
продуктов питания стала
стабильно увеличиваться.
Так, всего за два месяца
цены на масло выросли
на 23%, сметану — на 20%,
молоко подорожало на
12%, сахар — на 10%, яйца
– на 50% и более. В большей или меньшей степени
подорожали практически
все товары, относящиеся к
социальной группе: мясо,
сало, колбасы, крупы, хлеб,
сахар, мука, картофель.
- Тем не менее, инициаторы рапортуют об

успешности данного процесса, Госстат рисует оптимистические цифры, из
чего можно заключить,
что с 1 января 2017-го эксперимент станет нормой
– регулирование цен на
продукты питания однозначно будет отменено. А,
если учесть, что производители еды говорят только
о "разминке", накануне "настоящего" повышения цен,
находя все новые и новые
оправдания своим аппетитам, можно предположить,
что в обозримом будущем
эта "корзина" подорожает еще больше, - считает
глава Ассоциации Алексей
Дорошенко.
Впрочем, не стоит "вешать всех собак" на производителей и торговцев:
свой неоценимый (в прямом смысле) вклад в дело
подорожания продуктов
внесло и правительство.
Об отмене государственного регулирования мы
уже сказали, а уже в начале 2017 года одной из
главных причин роста цен
станет повышение минимальных зарплат до 3200
гривен (это по любому
нужно отбивать за счет
покупателей), удорожание
коммунальных услуг, а также налогов и сборов – что
также прямо вытекает из
повышения "минималки".
Продолжение на стр.3

Держава офіційно визнає, що мільйонам українським пенсіонерам доведеться і далі
"заслужено відпочивати" з подачкою, яка в 2,5 рази нижче за межу бідності.
Але днями Президент Порошенко зробив приголомшливу заяву, вселивши масу надій
в душі розлючених і зубожілих українських пенсіонерів. Виступаючи в Тернополі, він
заявив, що вже в найближчому майбутньому пенсії підвищаться - але станеться це після
того, як бюджет Пенсійного фонду різко розбагатіє за рахунок радикального збільшення
надходжень, викликаного дворазовим підвищенням мінімальної заробітної плати.
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ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
на 1 місяць

10,28 грн. + 0,95 грн.

на 3 місяці

30,84 грн. +

послуги пошти

2,15 грн. послуги пошти

на 6 місяців 61,68 грн. + 2,60 грн. послуги пошти
на 12 місяців 123,36 грн. + 4,00 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 справидливість”

Ми виступаємо за соціальну ринкову економіку, але проти суспільства,
підпорядкованого ринку. Наша мета – створення соціальної держави

Партія

Шлях

Продовжуємо публікацію відповідей Олександра
Мороза та Василя Цушка на питання щодо
сьогодення та напрямків розвитку нашої держави.
(Початок в №2 від 14.12.2016)

до справедливості
Тим, кому не байдужа
соціалістична ідея

В Україні усі роки незалежності відчувався помітний вплив лівоцентристської партії – Соціалістичної
партії України. Через її опозиційність до всіх владних режимів вона постійно піддавалась утискам від
влади, але незмінність її позиції щодо соціальної справедливості, практична діяльність, спрямована
на захист прав і свобод трудящої людини, найперше людей найманої праці, дозволяла партії успішно
функціонувати, відстоювати свої програмні цілі.

Децентралізація,
безвізовий режим…
Що для конкретної
людини передбачають
дії влади в цих
напрямках?
Нічого. Децентралізація підмінюється нав’язаною адмінреформою, щоб іще далі від людини був орган публічної влади,
щоб легше було на виборах маніпулювати їх фальшивими результатами.
А дешевинка безвізового режиму («щоб українці безперешкодно подорожували») – курям
на сміх, бо нічого спільного з
офіційним працевлаштуванням
за кордоном, як того очікують
люди, воно не має. Кому треба
подорожувати, тому віза – не
перешкода, а 90 відсоткам населення тільки подорожування
не вистачає – хоч би до найближчого базару. Злидня туризм не
цікавить.
Ганьба держави, приниження
чоловіків – сотні тисяч українок
(цифру не називаємо, бо соромно) зайняті в сфері секс-послуг за
кордоном, поки ми «…пануєм… у
своїй сторонці».
Ухвалюючи Акт про незалежність, ми такої хотіли держави?

Є ж і об’єктивні
труднощі: анексія
Криму, війна на
Донбасі…

Є, але в цій біді влада і винна.
Сильна держава з відповідальною владою своїх територій не
втрачає. У нас же були «патріоти» президенти, міністри, генерали. Були паради і навчання… У
нас була найбільша частина військової потуги колишнього СРСР.

Де все те поділося? Якщо продали, то наскільки зміцніла казна?
Ні на копійку. Отже, розкрадено
все. А де ж кримінальні справи?
«Ворон ворону…», як мовиться.
Два роки йде унікальна війна
на Донбасі. Тисячі і тисячі полеглих, тисячі зниклих безвісті. Цей
жах подається, як статистичні
дані, а йдеться в кожному випадку про загибель цілого світу в
конкретній сім’ї, в конкретній молодій людині. Там є присутність
Кремля? Так. А що далі? Мінські
угоди, як прикриття злочинства,
як пропагандистська база для
спекуляцій?

Але ж є партії,
вони ведуть
боротьбу за зміни…
Партії, майже всі, – політична
оздоба кланів, кланами, як правило, і утримуються. Провладні
чи опозиційні, – в сучасній Україні це відносно. Сьогодні одні
клани при владі, вони – «державники», «патріоти». Ті, що їм опонують, – «опозиція». Завтра вони
помінялись місцями і помінялись
оцінки: провладні чи опозиційні.
Насправді вони однакові, опозиційності нема, є конкуренція за
владу, за можливість відповідному конкуренту для своєї вигоди
використовувати інструменти
влади: відомства, силовиків, місцеві адміністрації, прокуратуру
тощо.

В чому ж причина
такого змісту
партійно-політичної
структури?

Основна причина – зрощення
бізнесу і влади. В українському
варіанті це зрощення бізнесу,
влади і криміналу. Влада, йдучи

назустріч потребам кланів, обходить закони, бізнес працює напівлегально, приховуючи статки,
уникаючи податків. Таке можна
забезпечити впливом на податкові та інші служби. Впливи
можуть бути різними: вказівка,
кадрові перестановки, хабарі,
відкати… Все переплетено. Купка людей жирує, більшість населення поневіряється. Економіка
при тому більш як наполовину
знаходиться в «тіні», доходи кланів приховуються, в тому числі в
офшорах.
В таких умовах клани накопичують приховані прибутки в
астрономічних масштабах. Є на
що утримувати партії, підкуповувати виборців, членів комісії,
з допомогою адмінресурсу відстоювати позиції можновладців.
Сприяє тому і виборче законодавство. Воно – предмет
змови між фракціями в парламенті, отже між партіями-конкурентами. Після чергових виборів
на різних шоу їхні представники
шельмують виборчий закон, домагаючись ніби зрозумілих змін,
а перед виборами змовляються
про рівень бар’єру, розмір застави, порядок формування виборчих комісій. В комісії, як правило, входять їхні представники,
або представники партій-клонів.
Іншим членство не перепадає,
здійснюється так зване «жеребкування». Над усім цим шахрайством наглядає недремне око
держадміністрацій.

А яким повинен бути
виборчий закон?

Закон з відкритими партійними списками. Є різні модифікації
такого закону, суть же приблизно одна: партія дає список кан-

дидатів у ЦВК, але проти кожного виставляється закріплений за
ним округ. Депутатом стає той,
хто одержав найбільшу підтримку виборців, а не той, хто у «верхній» частині списку. Таким способом за пару каденцій можна
принципово оновити парламент
і місцеві ради людьми, яким довіряють виборці і які виборцями
(та відповідною партією) контролюються.
Не зайвим було б передбачити, щоб депутатом обиралася
людина, що живе в окрузі хоч би
5 років, знає його особливості,
працює тут, має там свою сім’ю.
Такий же порядок передбачити
і щодо формування районних
та обласних рад. Не кажучи вже
про сільські, бо в нас є приклади,
коли депутатами і головами сільських рад обирають гастролерів,
погоджених адміністраціями.
Тоді це буде самоврядування.
Коли воно справжнє, то люди
живуть пристойно, відповідально ставляться до всього. Візьміть
для прикладу Ісландію. Всього
330 тисяч населення, територія
– вичищений парк, люди почуваються гідно, за натяк на офшорний інтерес прем’єр на другий
день подав у відставку. Навіть у
футболі «нагнули» Англію – законодавця футбольної традиції. Це
не аргумент «з нагоди». Це доказ
відповідальності кожного за державу, в якій розумно організована влада.
При зміні виборчого законодавства і голоси виборців
купувати набагато складніше,
бізнесмену корисніше займатися своєю справою, не «лізти» у
владні структури.
До речі, це пряма вимога чинної Конституції – бізнесмен, не
повинен бути у владі. Вона свідомо порушується владою, її ланками, зокрема ЦВК, прокуратурою, судами…

На початку
незалежності
поширеною була теза
про переваги ринкової
економіки, правила
і принципи якої нібито
все відрегулюють,
зроблять ефективною
економіку…
Це дешева байка. Країни зі
стабільною ринковою економікою планують свій розвиток, регулюють взаємини поміж собою (приклад взаємин
в системі ЄС). Вони утворили
своєрідний «золотий мільярд»,
куди входять США, країни ЄС,
Австралія, Японія, ще декілька країн. Там інтенсивно розвиваються транснаціональні
кампанії, прискорюється науково-технічний прогрес, запроваджуються передові технології. Що характерно, в структурі
затрат на вироблений товар
в цих країнах достойно представлена ціна праці, витрати
на соціальні фонди. «Мільярд»
міцно тримається своїх переваг, в умовах глобалізації він,
природно, ще більш потребує
ресурсів, ринків збуту, дешевої робочої сили. Цю потребу
якраз і задовольняють нові капіталістичні країни, Україна в
їх числі. Це країни так званого
«периферійного капіталізму»,
стан периферії за ними фіксується надовго, власне, назавжди. Ніхто ж, наприклад, не
сумнівається в капіталістичних (у нас скромно вживаєть-

ся слово «ринкових») відносинах в Непалі, Бангладеш, Індії,
Бразилії, ЮАР… Чому ж вони
бідують? Бо вони «периферійні» стосовно країн так званого
Центру, котрий, крім того, регулює валютні курси, ціни на
основні компоненти економіки
(енергоносії, енергію, хімічні
матеріали…).
Не випадково українські клани осідлали якраз сировині
галузі, зруйнувавши при допомозі влади (а вони ж владою і є)
через приватизацію всі виробництва вищого технологічного
укладу (верстатобудування, радіоелектроніку, авіа-і-космічне
виробництво,
тракторо-ісільгоспмашинобудування, суднобудування, легку промисловість – всього більше 50 тисяч
підприємств…). Чому? Тому, що в
цих виробництвах висока частка
праці, а значить, затрат на неї,
там і робочі місця. Конкурувати
такими товарами на світовому
ринку складно, прибуток ризикований, а він – прибуток – основна мета капіталіста.
З простішими товарами (нижчих технологічних переділів,
меншою доданою вартістю, меншими затратами праці): метал,
руда, зерно, ліс, хімія, енергія…
надійніше, вигідніше. Прибуток
тут забезпечується стабільним
попитом на світовому ринку
і низькими зарплатами у нас,
отже затратами. Причому, прибуток формується за межами
України, збуваючи там своїм
проміжним фірмам товар, а потім реалізуючи його агентам
світового ринку. Виручка осідає
за кордоном, офшори тут якраз
і необхідні.
Таким чином представники
«капіталізму периферії», себто
наші клани (їх півтора-два десятки основних «сімей», вони ж
– влада) і є головні винуватці деградації економіки, безробіття,
бідності держави і людей.
Це і є гальмо в розвитку країни, причина бувалої трудової
міграції, знищення села як продуктивної сили, багатьох інших
негараздів.
Як розуміти гасло : «Так – ринковій економіці, ні – ринковому
суспільству!»?
Це гасло давно сповідують
європейські соціалісти і соціалдемократи. Вони переконались у
його важливості.
Ми виступаємо за соціальну
ринкову економіку, але проти
суспільства, підпорядкованого
ринку. Наша мета – створення соціальної держави. Така держава
забезпечує умови для створення справедливого суспільства,
подолання бідності і нерівності,
підтримку
малозабезпечених
верств населення. Ми виступаємо категорично проти того, щоб
принципи нерегульованого ринку переносилися на суспільство.
Ми проти того, щоб в країні заради отримання прибутку зневажалися принципи людської
гідності та моралі, свободи,
справедливості, взаємодопомоги та рівності.
Гідність людини, її безпека,
здоров’я, культура, освіта, охорона навколишнього середовища –
в цих та інших суспільно важливих сферах життя відносини не
повинні будуватися на ринкових
принципах купівлі-продажу.

(Продовження
в наступному номері)
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Пошел третий месяц с тех пор, как в Украине запущен «пилотный» эксперимент
по отмене государственного регулирования цен на социальные продукты питания

Кушать подано!

Какими будут цены на основные
продукты питания?
Александр Михайлов
Судя по данным отечественных социологов и экономических экспертов,
жизненный уровень «пересичного»
украинца вошел в крутое пике, и все
большему количеству наших граждан
не хватает денег даже на самое необходимое. Одна из крупнейших торговых
украинских сетей недавно опубликовала информацию, что стоимость среднего чека за два года уменьшилась на 54
процента.
(начало на стр.1)

Экономим
на хлебе и сахаре

Производство и потребление хлеба и
хлебобулочных изделий в Украине только за последний год (по сравнению с ноябрем-2015) упало на 10,5% - до 94 тысяч
тонн. При других условиях это могло бы
быть и хорошим знаком – ведь известно,
что в рационе граждан богатых стран
хлеб занимает достаточно скромное место – за счет большого разнообразия
других продуктов. Вот только к нам это
не относится – по оценкам специалистов,
потребление снизилось совсем по другим
причинам.
- Во-первых, в целях экономии стали
меньше покупать относительно дорогие
хлебопродукты – булочки, сдобу и пр. Вовторых, стали бережнее относиться к хлебу, а многие стали печь его сами. Кроме
того, из-за низкой рентабельности резко
сократились объемы производства так
называемого «социального хлеба» - и на
фоне снижения покупательской способности украинцев это также повлияло на
уровень потребления, - считает эксперт
потребительского рынка Валентина Кудрявцева.
Однако наиболее убедительно прощание со «сладкой жизнью» демонстрирует потребление сахара: в этом году
украинцы его купили почти вполовину
(на 42,5%) меньше, чем за аналогичный
период 2015-го. Хотя дефицита этого продукта не наблюдается – даже наоборот,
в текущем году его произвели больше,
чем в прошлом. Впрочем, производители
не унывают: их продукция нашла новые
рынки сбыта. Так, украинский сахар впервые стали покупать Мьянма, Шри-Ланка,
Афганистан, ЮАР и Македония, возобновлены поставки в Бенин, Израиль и Ливан.
В целом, экспорт увеличился в 2,6 раза,
поэтому удешевления сахара на внутреннем украинском рынке ожидать не стоит.
Напротив, эксперты утверждают, что в
ближайшее время он «подрастет» еще как
минимум на 10%.

Яйца станут
доступнее

После оглушительного подорожания
яиц в октябре (с 12-13 до 22 гривен и более
за десяток), украинцы очень болезненно
следили за ценовыми колебаниями этого товара, искренне радуясь «скидкам»
в 1-2 гривны. При этом эксперты с самого
начала утверждали, что никаких оснований для такого резкого подорожания нет
(средняя себестоимость десятка яиц не
превышает 8-9 грн), а производители просто наглеют, пользуясь отменой госрегулирования.
- Производителям куриных яиц просто
хочется «запрыгнуть» в повышении цен
на свой продукт как можно выше, чтобы
потом опускать цены постепенно и незна-

чительно, не теряя при этом 200-300%-й
рентабельности. Следует отметить и то,
что корма для птиц, зерновые и комбикорм в нашей стране стоят значительно
дешевле, чем за рубежом, - комментировал этот процесс Алексей Дорошенко.
И вот, наконец, появились оптимистические прогнозы: из-за проблем с экспортом
в Украине наблюдается переизбыток товара, поэтому цены на яйца будут снижаться.
- Украинские производители из-за куриного гриппа снова лишились нескольких
экспортных рынков, в частности – крупного рынка Ирака, и мы сейчас ожидаем настоящий «ценопад» на этот продукт. Цены
будут падать до конца декабря – вплоть
до уровня сентября (12-13 грн за десяток),

и как минимум до марта 2017-го останутся
на этом же уровне, - прогнозирует эксперт
потребительского рынка Богдан Кошевой.

Молоко:
Запад нам поможет

Еще недавно даже в горячечном бреду
невозможно было вообразить, что Украина окажется не в состоянии обеспечивать
себя молоком и молокопродуктами. Однако «реформы» бездарных правителей
делают невозможное: на данный момент
Украина обеспечивает молоком лишь 55%
потребностей своего внутреннего рынка,
остальная же продукция этого типа экспортируется из Европы. «Более того, с
учетом того, что в Европейском союзе
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Гречка уходит в ЕС
Для многочисленных любителей гречневой крупы есть плохая новость: если в
Европе до последнего времени она не котировалась, то сейчас нашу гречку распробовали в Литве, Испании, Италии, Франции
и Польше. В результате, экспорт крупы в
эти страны значительно увеличился – и это
только «цветочки».
«Ситуация свидетельствует о существенном росте спроса на гречку, что делает
европейский рынок достаточно привлекательным для украинских производителей,
которые сейчас ориентированы исключительно на нестабильный внутренний
рынок», - информирует Украинский клуб
аграрного бизнеса (УКАБ). Что это означает
– понять не сложно: рост цен, а возможно и
дефицит на внутреннем рынке.
в последнее время наблюдается значительный рост производства молока, мы
можем прогнозировать, что в ближайшие
два года европейская молочная продукция может полностью захватить украинский рынок», - приводит выводы УАПТС
Алексей Дорошенко.
По его словам, основной причиной такого положения вещей стало резкое сокращение количества малых молочных
ферм и частных крестьянских хозяйств,
которым в сложившейся экономической
ситуации просто невыгодно вести хозяйство. Больно ударило по «молочникам» и
резкое сокращение экспорта.
- Украинская молочная отрасль всегда
была экспортно-ориентированной. Например, до 50% сыра, который производился в стране – это были экспортные
объемы. Если посмотреть на сегодняшний
день, то объемы экспорта катастрофически сократились. Каждый год идет падение как производства, так и экспортного
потенциала. В первую очередь, это связано с падением экспорта в Российскую Федерацию и как следствие – уменьшения
объемов производства в отрасли в целом.
На сегодняшний день нет полноценной
альтернативы этому рынку, – отметил эксперт рынка Олег Волошин.
Эксперты уверены, что для увеличения
производства молока в Украине нужна адекватная экономическая политика
властей, а также огромные финансовые
вложения и дешевые кредиты. Однако
внутри страны денег на это нет, а европейские инвесторы сейчас массово бегут
с украинского рынка.
Как отметил президент Украинской
аграрной конфедерации Леонид Козаченко, в таких условиях говорить о какомлибо наращивании производства молока
в стране не приходится. Скорее всего, в
ближайшие несколько лет производство
молока останется на нынешнем уровне,
а его нехватка будет компенсирована за
счет европейского импорта. Естественно,
что при таком раскладе молокопродукты
будут только дорожать.

А в то же время…

Красиво жить
не запретишь
На сером и безрадостном фоне украинского потребительского рынка, ярким пятном выделяется сообщение
о том, что в Украине на целую треть увеличилось потребление элитных морепродуктов.
Около 60-65 тонн устриц, 15 тонн лобстеров, 10 тонн крабов и
почти 2 тысячи тонн королевских креветок съели «непересичные»
украинцы с начала года – в целом на 32% больше, чем год назад. А вы
говорите – борьба с коррупцией, инфляция, девальвация, тарифы и
бедность… По сообщениям дистрибьюторов, даже в самые тяжелые времена объемы поставок элитных морепродуктов не снижались. Кому же они по карману?
Существует легенда, что знаменитый герой-любовник XVIII

века Казанова на завтрак ежедневно употреблял по 50 устриц –
мол, этим и объясняются его амурные успехи. Сегодня в Украине
самый дешевый моллюск стоит 30-35 гривен (самые дорогие –
под 200), и «завтрак Казановы» украинскому казаку обошелся бы
в кругленькую сумму от 1750 до 10 тысяч гривен. Правда, стандартная ресторанная норма рассчитана на 6-10 устриц, что обойдется гораздо дешевле.
Другой символ красивой жизни – лобстер (это гастрономическое
название крупных морских раков - омаров и лангустов). Самые маленькие из них (категория «чикс», весом 480-500 г) стоит в ресторане
300 гривен за 100 граммов. То есть, по самому минимуму лобстером
можно полакомиться за 1,5 тысячи гривен. Более крупные (от 1 кг и
более) идут уже по цене 500 грн/100г и больше.
Еще один редкостный морепродукт – живые крабы, самыми вкусными среди которых считаются камчатские. Они – самые крупные
среди промысловых ракообразных, доставляются в Украину нелегально, и даже «малыш» весом 2-3 кг стоит от 10 тысяч гривен и более. Впрочем, как видно из е-деклараций депутатов и чиновников,
для многих из них это не деньги.
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суспільство

Держава офіційно визнає, що мільйонам українським пенсіонерам доведеться і далі
«заслужено відпочивати» з подачкою, яка в 2,5 рази нижче за межу бідності

Коммунальный капкан
Украинцы массово влезают
в долги по коммуналке

Александр михайлов
Как и ожидалось, "гвоздем программы" в платежках за ноябрь стали счета
на тепло за полный месяц. Чуда не произошло, а реакция на цифры получилась вполне ожидаемая: люди в своем большинстве ропщут, власти советуют оформлять субсидии или платить в рассрочку, а эксперты разразились
новой порцией оценок и комментариев.

А Васька слушает, да ест
По сообщению пресс-службы Кабмина,
средний суммарный коммунальный платеж
по Украине уже превысил 50% средней заработной платы. "Это очень много, — открыл Америку министр социальной политики Украины Андрей Рева. — Мы должны
его снизить для потребителей через систему субсидирования". И напомнил, что средний платеж за коммуналку при наличии
субсидии сегодня составляет всего 10% от
совокупного дохода семьи. Минсоцполитики в свою очередь информирует, что по
предварительным оценкам правительства
за помощью должны были обратиться не
менее 9 миллионов семей, однако на сегодняшний день субсидии получают "всего
лишь" 6,5 миллионов.
Судя по всему, эту разницу в 2,5 миллиона
составляют именно те семьи, которые по разным причинам (и реже всего - в связи с высокими доходами) не могут оформить субсидии.
В итоге они вынуждены платить по полной
программе, и единственным спасением для
них было бы установление действительно
справедливых, адекватных тарифов.
Эксперты привели уже бесчисленное
множество расчетов, неопровержимо доказывающих грабительскую сущность
коммунальных тарифов в Украине. На днях
результаты своего исследования опубликовал и экономист Всеволод Степанюк: по
его данным, в тарифы на централизованное
отопление заложены нереальные расходы
энергоносителей (в расчете на мороз -50
градусов), а также 100% прибыли. А по мнению бывшего члена НКРЭ Андрея Геруса,
власти грабят население и с помощью безбожного завышенных цен на газ, которые
на 60% выше стоимости импортного голубого топлива.
Не намного лучше ситуация и по другим
показателям. Например, оптовая стоимость электроэнергии в Украине на 30-40%
выше, чем в европейских странах, однако в
НКРЭКУ упорно твердят, что наш тариф все
еще не достиг экономически обоснованного уровня.
- Розничные тарифы на электроэнергию
для населения в нашей стране выше, чем скажем в странах Скандинавии, Канаде и США. Тарифы для промышленных предприятий выше
чем в России на 10-40% и выше чем в Казахстане на 20-70%. Между тем именно эти страны являются основными конкурентами отечественных металлургов на мировом рынке,
где от 10% до 40% себестоимости продукции
составляет именно электроэнергия. – говорит
Андрей Герус.
Плохо лишь то, что все эти экспертные
оценки остаются "гласом вопиющего в пустыне" – не оказывая ни малейшего воздействия на тех, от кого в конечном итоге и
зависят цифры в наших платежках.

Половина населения
не платит

По имеющимся данным, платежи населения за коммунальные услуги в октябре составили только 56,9% от всех начисленных
по стране сумм. Это – самый низкий показатель за два последних года. И это несмотря
на то, что 6,5 млн. (!) домохозяйств "сидят"
на субсидиях. Это значит, что платить перестал другой сегмент населения, которому
субсидия не положена. Почти половина
этих людей не платит.
Не спасает и предложенная правительством мера – платежи в рассрочку, с возможностью заплатить за отопление недоплаченные 50% от начисленной суммы
в неотопительный сезон. Скорее всего, у

людей попросту нет денег, чтобы заплатить
даже половину стоимости отопления в холодное время года – а без этого договор на
рассрочку не заключишь.
Очень сомнительно, что и с оплатой за
ноябрь ситуация с платежами улучшится –
ведь платежки за отопление пришли уже за
полный месяц, а 40% домов в Украине попрежнему не оборудовано общедомовыми
счетчиками тепловой энергии. Конечно же,
не спасет ситуацию с платежами и произошедшее с 1 декабря 10%-е повышение социальных стандартов.
- Если власть хочет, чтобы люди платили
за услуги ЖКХ, ей следует внедрить прозрачные, справедливые тарифы и обеспечить 100% населения счетчиками газа,
тепла и воды. Тогда люди будут знать, что
получили счет за действительно потребленную услугу, а не платят за прорывы,
дырявые трубы и еле теплые батареи. Нужно понимать и то, что сегодня население не
считает действующие тарифы ни справедливыми, ни экономически обоснованными.
Долги по ЖКХ грозят отправить большую
часть предприятий отрасли в процедуру
банкротства. Граждане все меньше способны оплачивать стремительно дорожающие
коммунальные услуги, а государство не в
состоянии предложить им адекватную тарифную политику, - заявил эксперт в сфере
ЖКХ Владимир Миняйло.
Кстати

За снижение показаний
счетчиков – на 5 лет

Такая норма предусмотрена в очередном законопроекте, который подготовили народные депутаты. Этим документом предлагается дополнить Уголовный
кодекс новой статьей 188-2 следующего
содержания:
Статья 188-2. Изготовление, сбыт или
использование устройств, снижающих
показания счетчиков электрической или
тепловой энергии.
- Изготовление, сбыт или использование устройств, снижающих показания
счетчиков электрической или тепловой
энергии наказываются штрафом до 500
необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на
срок до 2 лет. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному
сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения, наказываются штрафом от 500 до
1000 необлагаемых минимумов доходов
граждан или лишением свободы до 5 лет.
Законопроект уже поддержан профильным парламентским Комитетом по
вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Глас народа
По данным опроса компании Research
& Branding Group, более трети украинцев
(36%) уверены, что не смогут оплачивать
коммунальные услуги. Еще 47% выразили
надежду, что "с грехом пополам" смогут
оплачивать "коммуналку" (хотя в этом и не
уверены), и лишь 7% жителей Украины не
испытывают беспокойства по этому поводу.
А по данным социологической группы
"Рейтинг", всего 8% украинцев считают новые коммунальные тарифы экономически
обоснованными, тогда как подавляющее
большинство (86%) с этим категорически
не согласны.

Олександр градов
Днями Президент Порошенко зробив приголомшливу заяву, вселивши масу надій в
душі розлючених і зубожілих українських
пенсіонерів. Виступаючи в Тернополі, він
заявив, що вже в найближчому майбутньому пенсії підвищаться - але станеться
це після того, як бюджет Пенсійного фонду
різко розбагатіє за рахунок радикального
збільшення надходжень, викликаного дворазовим підвищенням мінімальної заробітної плати.

Як розб
пенсіо

Пенсії підвищать. Наскільки?
«Тоді ми перейдемо до підвищення пенсій.
Упевнений в тому, що в України в цьому фантастичне майбутнє.», - Пафосно заявив глава
держави. Однак не уточнив, наскільки саме розбагатіють пенсіонери. Спробуємо розібратися.
Судячи із заяв уряду, в 2017 році українських
пенсіонерів чекає два підвищення виплат. Поперше, пенсії проіндексують на 10,1% - правда,
невідомо коли. Але коли це станеться (можливо - в наступному грудні), то аналогічно підвищаться і всі інші пенсії і виплати, розрахунок
яких проводиться виходячи з розміру «мінімалки».
Однак в Кабміні пообіцяли, що на цьому не
зупиняться. За словами міністра СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ Реви Андрія, на сьогоднішній
день 40% всіх платників ЄСВ декларують
мінімальну зарплату 1600 гривень, з якої і
платять внески до Пенсійного фонду. Звідси, мовляв, і його хронічний дефіцит. Однак
в наступному році, після того як мінімальна
зарплата досягне 3200 гривень, відрахування
в ПФ автоматично подвояться. За попередніми підрахунками уряду, це «доважок» складе
15 млрд гривень, що дасть можливість провести осучаснення пенсій.
- Детально про це розповісти не можу, тому
що рішення ще не прийнято. Але що таке осучаснення пенсій? Це і є, по суті, рішення тієї
проблеми, коли новопризначені пенсії набагато вищі за ті, які призначені раніше. Щорічно в
Україні призначається близько 450-500 тисяч
нових пенсій, і всі ті, які були призначені до
початку 2016 року, вже відстають від новопризначених пенсій. Осучаснення якраз і передбачає підведення «старих пенсій» до нових. Яким чином це вийде зробити - відразу
або поетапно - це питання ще обговорюється
... У нас 12 мільйонів пенсіонерів, ви можете
порахувати, скільки нам потрібно осучаснювати, - розповів заст. голови Пенсійного фонду України Микола Шамбір.
За роз’ясненнями Мінсоцполітики, осучаснення пенсії - це її перерахунок з урахуванням
середньої зарплати за останні три роки (у 2017
році для розрахунку візьмуть середні заробітки в країні за 2014-2016 роки). Розмір середньої
зарплати потім примножать на особистий
трудовий коефіцієнт пенсіонера, що враховує
заробіток і стаж. Останній раз осучаснення
пенсій проводили в 2012 році, хоча по закону
Кабмін зобов’язаний це робити щороку.
Якщо все пройде так, як обіцяє влада, то
найбільше від такого «осучаснення» виграють
ті, хто пішов на пенсію чотири і більше років
тому. Справа в тому, що в 2011 році середня
зарплата в Україні, виходячи з якої розраховували пенсію для цих людей, становила 2633
грн, а в 2015-му - вже 4195 грн.

Диявол криється в деталях
При цьому слід врахувати, що і індексація, і
осучаснення торкнеться далеко не всіх.
- Осучаснення буде робитися індивідуально
по кожному пенсіонеру, в залежності від заробітної плати та стажу. Хочу відразу зазначити, що не всі отримають підвищення, тому
що найчастіше за рахунок різних доплат пенсія виходить більше, ніж буде при осучасненні, – уточнив Микола Шамбір.

За попередньою оцінкою, в рамках цього
процесу пенсії перерахують лише 5 мільйонам пенсіонерів з 12-ти, отримувати вони будуть в середньому на 300 гривень більше, але
при цьому великі пенсії зростуть більше, ніж
маленькі (через індивідуального коефіцієнта).
Тобто пенсіонеру з пенсією 1400 грн можуть
додати 50-70 грн в залежності від його стажу
роботи, а має 4000 грн - 400 грн і більше. В
цілому ж, для переважної кількості простих
пенсіонерів (з числа зазначених 5 мільйонів)
сума підвищення в рамках осучаснення складе від 50 до 150 гривень. Решта 7 мільйонів
взагалі залишаться «при своїх інтересах».
Втім, не виключений варіант, що осучаснення не буде взагалі і ні для кого - адже його
планують здійснити за рахунок додаткових
надходжень до Пенсійного фонду, які там нібито з’являться після дворазового підвищення мінімальних зарплат. Однак економісти
і експерти не поділяють такого оптимізму і
стверджують: бізнес буде запекло пручатися і
всіляко ухилятися від податків (всі можливості для цього є) - відповідно, не буде і додаткових надходжень.
Але навіть при самому сприятливому сценарії будь-якого істотного поліпшення добробуту українських пенсіонерів не передбачається. «Звичайно, ми розуміємо, що мінімальна
пенсія в Україні недостатня», - визнав Гройсман, і пообіцяв, що уряд буде регулярно (в
міру економічних можливостей) повертатися
до питання підвищення пенсій.
Від себе додамо: «недостатня» - це дуже
м’яко сказано. Так, якщо до нинішньої мінімалки в 1247 гривень додати обіцяні 10% індексації, то вийде 1372 гривні - тобто близько
$ 1,7 в день за нинішнім курсом (хоча в 2017-м
економісти очікують подальшої девальвації
гривні). Тоді як поріг бідності, встановлений
Світовим банком, становить $ 1,9 в день.- Після кожного анонсованого підвищення пенсії я з нетерпінням чекаю, що і мені перепа-

До речі
Яркий приклад того, як працюють задумки уряду на практиці - це пріснопам’ятне зниження ставки
єдиного соціального внеску з 37% до 22%. Зменшивши податкове навантаження на бізнес, чиновники
очікували збільшення заробітних плат для працівників і, відповідно, збільшення надходжень до Пенсійного фонду. Однак все сталося з точністю до навпаки: надходження різко знизилося, а дефіцит Пенсійного
фонду зріс з 80 до 145 мільярдів гривень. За оцінками експертів, аналогічний ефект може дати і дворазове
підвищення мінімальних зарплат.
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А вору дай хоть миллион – он воровать не перестанет.
						
Н. Крылов

багатіють
онери в 2017-му?
істотної девальвації. Але у нас тільки після
Євромайдану національна валюта обвалилася в три з гаком рази - і такі стрибки в корені вбивають будь-які реформи в пенсійній
сфері. Якщо брати період з 1996 по поточний
момент, то за 20 років гривня девальвувала
більш ніж в 13 разів. А так як внески на персональний пенсійний рахунок здійснюватимуться в гривні і виплати пенсії теж будуть
в гривні, то девальвація за 20-30 років може
знищити всі пенсійні накопичення і залишити
людину в старості практично ні з чим.

дуть якісь копійки, але мою пенсію зміни не
стосуються, - скаржиться пенсіонерка Олена Геннадіївна. - Кілька разів зверталася за
роз’ясненнями до Пенсійного фонду, але там
одна відповідь: Вам не належить, так порахувала система! Є і ще один цікавий нюанс: пояснюючи розмір нової мінімальної зарплати,
міністр соціальної політики Андрій Рева заявив: 3200 гривень - це реальний рівень прожиткового мінімуму в середньому по країні в
2017 році, і ця сума розрахована на підставі
нового споживчого кошика. Тобто фактичний
рівень бідності - 3200 гривень. Але коли мова
заходить про пенсії та інших соціальних виплатах, то, за логікою чиновників Кабміну, він
може бути ще менше. Таким чином, держава
офіційно визнає, що мільйонам українських
пенсіонерів доведеться і далі «заслужено відпочивати» з подачкою, яка в 2,5 рази нижче
за межу бідності. Це і є ті «фантастичні» перспективи, обіцяні президентом.

Накопичуй для дядька
Експерти про ризики пенсійної реформи
Судячи із заяв з Кабміну, уряд все ж вирішив ввести в Україні з 1 січня 2017 року накопичувальну пенсійну систему. Тепер кожен
українець молодше 35 років повинен буде
відраховувати частину своєї зарплати на
майбутню старість. Відповідно, вийшовши на
пенсію, він вже не зможе претендувати на гарантовані виплати від держави, а жити на те,
що заробив і відклав раніше. Якщо, звичайно,
ці гроші не «згорять» у вогні інфляції, а залишки не розкрадуть різні розпорядники пенсійних коштів.

Що про це думають провідні
українські експерти?

Президент Українського
аналітичного центру
Олександр Охріменко:
- Що стосується накопичувальної пенсійної
системи, то в умовах, що
склалися в Україні вона
категорично не підходить,
так як це буде чергове і
масштабне пограбування майбутніх пенсіонерів. Для того щоб ця пенсійна реформа
дала позитивний ефект, потрібно щоб НБУ
жорстко тримав курс гривні і не допускав її

Заслужений
економіст України
Людмила Супрун:
- Перехід на накопичувальну пенсійну систему
загрожує крахом усіх заощаджень українців, які
вони будуть відкладати
на майбутню пенсію. Чи
не так далекі трагічні події 1991 року, коли
відразу «згоріло» близько 150 млрд доларів
- а це були гроші, які люди відкладали собі
на старість, на чорний день. І практично всі
вони залишилися без заощаджень. Зараз ця
ситуація повторюється: крах банківської системи, падіння величезної кількості банків (їх
уже близько 80). Чи можна вводити накопичувальну систему, коли в будь-який момент всі
заощадження людини можуть бути «помножено на нуль», - питання риторичне.
Найбільшу загрозу в новій пенсійній системі представляють саме недержавні пенсійні фонди, які будуть використовувати кошти
українців на власний розсуд, не несучи ніякої
відповідальності у разі, якщо кошти будуть
вкладені в неприбуткові проекти, сумнівні
підприємства і просто фінансові афери. Я
розцінюю це як спосіб ще раз відібрати гроші
у ПФУ і у громадян. На даному етапі це просто чергове пограбування майбутніх поколінь
пенсіонерів.
Міністр соціальної
політики
Андрій Рева:
- Запровадження накопичувальної системи в
країні неможливо, поки
немає «залізних гарантій»
збереження і примноження пенсійних накопичень.
Якщо ви кладете гроші на пенсійний накопичувальний рахунок, то як мінімум не повинні втратити їх вартість через інфляцію. У
позаминулому році інфляція була 49%. Де ви
знайдете спосіб вкладення, який дасть вам
більше 49%? Ніде! Якби пенсійні гроші просто
помістили в банк, то вони б знецінилися. Тобто держава «кинула» б своїх громадян. Тому
вводити накопичувальну пенсійну систему
можна тільки тоді, коли економіка стабільна, зарплата громадян настільки висока, що
вони здатні зі свого заробітку відкладати собі
на старість. А держава гарантує, що люди як
мінімум не втратять, а насправді примножать
свої пенсійні накопичення.
Щоб громадяни повірили державі, потрібні
залізні гарантії. А їх поки немає. Якби була
довіра, то в бюджет могли б надійти сотні мільярдів гривень. Ми сподіваємося, що ситуація в країні нормалізується і накопичувальний
рівень стане можливим.
Від себе зауважимо, що ці слова Андрій
Рева виголосив буквально за тиждень (30
листопада) до того, як Кабмін оголосив про
наміри ввести з 1 січня 2017 року накопичувальну систему. Виходить, що в уряді все-таки
розуміють всю несвоєчасність такого кроку,
проте свідомо на нього йдуть.
А навіщо?
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Дорогие наши депутаты
Верховная Рада побила позорный "рекорд"
предвыборной лжи

Александр Полуянов

Как журналист, я всегда был благодарен нашим читателям за их активную
жизненную позицию, в том числе за конкретные предложения, касающиеся
улучшения нашей жизни. И пусть они не всегда обращены по адресу, но все же
позволяют оценить: насколько же наши правители осточертели нашему многострадальному народу.

Мели, Емеля…

Например, в своем письме в редакцию, пенсионер М.Н. Матвиенко из
Черкасс предлагает ввести уголовную ответственность за невыполнение предвыборных обещаний. Теоретически это предложение просто
бесподобно, но практически – абсолютно невыполнимо. Ведь в случае
принятия такого закона мы останемся не только без президента страны и
Верховной Рады, но и без областных,
районных, городских и сельских советов, а также мэров городов. Потому что, как говорил напарник Геши
Козлодоева Лелик (из к/ф "Бриллиантовая рука") – "сядут усе". Но до
этого дело не дойдет, потому что на
данном историческом отрезке, когда
главным инструментом работы с избирателями являются самая беспардонная ложь и заведомо невыполнимые обещания, любой законопроект
на данную тему неизбежно погибнет
в эмбриональном состоянии еще в
комитетах. И в такой ситуации нам с
вами остается только одно: не быть
"лохами", которым можно до бесконечности вешать "лапшу на уши", и
наказывать партии и конкретных депутатов на выборах.
Вот информация для размышления: недавно эксперты Комитета избирателей Украины (КИУ) провели
тщательное исследование, после чего
опубликовали рейтинг невыполненных
обещаний. Скажем сразу, что места
в рейтинге распределялись по субъективному мнению экспертов КИУ (с
которым можно не соглашаться в частностях), но, как говорится, от перестановки мест слагаемых сумма не
меняется. В целом итоги впечатляют:
из 138 обещаний, озвученных в ходе
предвыборной кампании 2014 года
шестью фракциями, которые попали в
парламент, выполненными оказались
61, то есть, менее половины. При этом
отмечается, что данный показатель является самым худшим за всю историю
Верховной Рады.
Безусловным "лидером" рейтинга
стала Радикальная партия во главе с
Олегом Ляшко, которая в 2014-м пообещала вернуть Украине статус ядерной
державы. На втором месте (по мнению
КИУ) находится предвыборное обещание ввести голосование по открытым
партийным спискам. Об этом накануне
выборов говорили представители сразу трех политических сил: "БПП", "Батькивщины" и "Радикальной партии".
И замыкает тройку "призеров" пункт
предвыборной программы фракции
"Батькивщина" — принятие закона о
парламентской оппозиции.
Среди других "громких пшиков"
оказались такие обещания: снять депутатскую неприкосновенность, ликвидировать местные госадминистрации, построить надежно защищенную
государственную границу, уничтожить
коррупцию на таможне, в десять раз
увеличить расходы на медицину, а
"Батькивщина" даже обещала добиться
вхождения Украины в состав Евросоюза (жаль, что не в состав Соединенных
Штатов).
Как уже отмечалось, в общепартийном зачете именно фракция Радикальной партии Олега Ляшко стала чемпи-

оном по невыполненным обещаниям,
но и другие не намного лучше: уровень
лжи и цинизма под куполом Верховной
Рады просто зашкаливает.

О бедном нардепе замолвите слово

Чего стоят хотя бы традиционные,
повторяющиеся от выборов к выборам
обещания кандидатов: дескать, в случае их избрания в Верховную Раду они
сразу же отменят депутатскую неприкосновенность, а также будут бороться за отмену всех депутатских льгот. А
еще - за установление зарплаты нардепов на уровне средней по стране (на
сегодня это чуть более 5 тыс. грн) – чтобы они лучше понимали нужды простого народа. И что же?
В апреле-месяце этого года, когда
народ потчевали "сладкими" обещаниями о 6%-м повышении (с 1 мая) социальных стандартов, зарплаты депутатов повысились сразу почти в три раза
- с 6 400 до 17 650 грн. Столько же депутаты стали получать за ведение депутатской деятельности, а фонд оплаты
труда помощников нардепов повысился в два раза – с 12 500 до 25 000 грн.
Данное распоряжение вступило в силу
15 апреля.
Прошло всего полгода, и этих денег
"слугам народа" показалось уже маловато: 20 октября они проголосовали
за очередное повышение зарплат. Так,
в стране тотальной бедности оклад
"простого" депутата возрастал до 25
"минималок" (на тот момент – 36 тыс.
250 грн), а должностной оклад спикера
Парубия должен был увеличиться до
30 минимальных зарплат - 43,5 тысяч.
Правда, случился непредвиденный "облом": как раз в эти дни в стране начался грандиозный скандал с
е-декларациями, где главными действующими лицами выступали как раз
"народные избранники". Поэтому они
решили не "дразнить гусей", резко дали
"задний ход" (дескать, они вообще не
знали, за что голосовали), и отменили
свое решение.
Но глубоко заблуждается тот, кто
подумал, будто бы у депутатов (хранящих дома "под матрацем" миллионы гривен и сотни тысяч долларов)
проснулась совесть. Не из такого теста замешаны наши избранники! В
соответствии с проектом Госбюджета-2017, расходы на Верховную Раду
увеличиваются на 68% (это почти 1
млрд. гривен!), Президент нам станет
дороже на 46%, а Кабинет Министров
— на 35%. А чтобы не иметь проблем
с правоохранителями, соответственно
увеличиваются и расходы (из нашего
кармана) на Генпрокуратуру Украины
и Госсудадминистрацию. Например,
зарплаты судей составят от 24 до 132
тысяч гривен.
Вся эта вакханалия аргументируется затасканным и насквозь лживым
утверждением о том, что депутаты,
чиновники, прокуроры и судьи воруют
и берут взятки исключительно из-за
"низких" зарплат (о которых среднестатистический украинец может только
мечтать). Таким "умникам" следовало
бы усвоить простую мораль басни Ивана Андреевича Крылова "Крестьянин и
Лисица": "А вору дай хоть миллион – он
воровать не перестанет".
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В державі, де більша частина економіки «в тіні»,
важко чекати від партій реальної демонстрації своїх ресурсів

калейдоскоп

На що живуть
політичні партії
За матеріалами:
Денис Рафальський, Галина Студеннікова, "Страна"

Уже втретє політичні партії подають звіти про свою
фінансову діяльність в Національне агенство з протидії корупції. Така норма була введена тільки в нинішньому році і приємним бонусом для парламентських
партій стало державне фінансування їх роботи. Непарламентським партіям нічого не світить, а й вони
зобов'язані звітувати про те, на які гроші живуть.
Що ж стосується переможців парламентських виборів
2014 року, на 6 то таких політсил в бюджеті на поточний рік було закладено 391 мільйон гривень. 10 частина виділеної суми дісталася Самопомочі, яка дотримувалася гендерної квоти. Решту грошей розподілилися
пропорційно між партіями в залежності від результату, отриманого на виборах.
Бюджетний пиріг відмовився куштувати тільки один
Опозиційний блок.
На що партії витратять
ці бюджетні гроші, ми побачимо в звіті за 4 квартал
нинішнього року, який політсили повинні будуть подати до лютого.
Ну а зараз "Страна" проаналізувала, як жили політичні партії в 3 кварталі
нинішнього року.

У парламентських
важковаговиків
ні кола ні двора
Звіти членів коаліції вражають порожніми рядками. Наприклад, "Народний
фронт", згідно з його ж
звітів, не має жодного регіонального осередку, ні копійки грошей надходжень
і жодного співробітника.
Примітно, що тільки інформаційну підтримку роботи
фракції НФ в ВР забезпечують п'ять чоловік, у тому числі фотограф і оператор. Але
глава фракції Максим Бурбак називає своїх підопічних
"волонтерами" і запевняє,
що вони працюють цілком
на громадських засадах.
Припущення, що насправді
вони працюють за чорний
нал і просто не оформлені
на роботу офіційно, в НФ з
гнівом відкидають.
Але відсутність грошових надходжень і співро-

бітників не заважають Народному фронту за 400
тисяч гривень на місяць
орендувати офіс на Кловському узвозі у Дарини
Яценко, сестри народного
депутата від групи "Відродження" Антона Яценко.
У Блоці Петра Порошенко ситуація трохи
краща, ніж у їхніх партнерів по коаліції. У всякому
разі, в БПП є 29 партійних
осередків та цілих двоє
співробітників
апарату,
зарплата яких становить
майже 4,5 тисячі на місяць.
Офіс БПП орендує на вулиці Лаврській, прямо навпроти Києво-Печерської
Лаври. БПП в 3 кварталі
отримав 970 тисяч грн.
внесків. Всі вони були здійснені юридичними особами – регіональними осередками політсили.
Примітно, що протягом
першого півріччя однією
з найважливіших статей
витрат
президентської
політсили була оплата інформаційно-консультаційних послуг політтехнолога
Олега Медведєва. За 6 місяців сумарно він отримав
420 тисяч гривень. Однак,
в третьому кварталі така
стаття витрат в БПП відсутня. Раніше сам Медведєв

Від фізосіб за третій квартал поточного року партія
отримала трохи більше,
ніж 1,6 млн гривень внесків.
ВО "Батьківщина" у
своїх звітах вказує, що в
апараті партії працює 65
чоловік. Причому, якщо ще
в першому кварталі витрат
на апарат не було зовсім,
то до третього кварталу
середня зарплата кожного
з них майже досягла 2,5 тисячі гривень. У політсили є
634 осередки. Як і в двох
попередніх фінзвіти на
рахунки партії регулярно
надходять кошти. Наприклад, в 3 кварталі фізособи профінансували партію на загальну суму в 4 з
гаком мільйони гривень.
Більшість платежів складається з абсолютно однакових сум рівно в 2 тисячі
гривень. Партія задекла-

Олегу Ляшку орендують
Кадиллак за 7 гривень,
у Тимошенко – 5 "Тойот"
за 500 грн, а у Народного
фронті – ні кілка, ні двору

заявляв, що не хотів би,
щоб склалося враження,
що оплата за його послуги
пов'язана з бюджетним фінансуванням партій.
Партія "Самопоміч" також обслуговується цілком
на волонтерських засадах.
В апараті партії немає ні
душі, офіс партія орендує,
транспорту не має. Примітно, що в 3 кварталі партію ніхто не захотів фінансувати.
Опозиційний блок, в
якому також немає співробітників, з усіх парламентських політсил отримав
найбільші членські внески
– 5 мільйонів гривень за

3 квартал. Левова частка
цих грошей пішла на оплату телевізійної реклами
на каналі "Інтер". У розпорядженні партії є офіс площею 10 тисяч метрів, розташований на Подолі.
У Радикальної партії теж
працюють тільки волонтери, офіс партії площею 200
кв метрів у безоплатне користування партійцям дає
сам Олег Ляшко. При цьому
партія орендує для свого
партійного лідера у його
ж радника Олександра Гулака броньований Сadillac
Escalade 2011 року. Оренда
авто обходиться радикалам в 7 гривень за годину.

рувала пристойний автопарк, але в ньому зазначені сміховинні цифри в
графах балансова вартість
машин. Наприклад, в партії є 5 автомобілів Тойота
за ціною 500 грн за штуку.
Політична партія "Відродження" в свій звіт
за 3 квартал внесла понад 1 мільйон гривень
надходжень від фізосіб.
Найбільше вливання в
політсилу зробив голова парламентської групи
"Відродження" Віталій Хомутинник – 300 тисяч гривень. Ще один парламентарій від цієї групи Артем
Іллюк пожертвував своїй
політсилі 9900.

Єврооптимісти
живуть
за рахунок юристів
і айтішників

Згідно з фінансовим
звітом "Демократичного
альянсу" (партія Гацько,
Лещенко і Найєма), він сьогодні має 17 обласних, 18
міських і три районні осе-

редки, зареєстровані як
юридичні особи. Але тільки одній людині політсила
платить заробітну плату, і
це недавно переобраний
співголова Василь Гацько.
В цілому в третьому кварталі Гацько отримав як
зарплату 85 526 грн.
У бесіді Гацько повідомив, що частина роботи по
забезпеченню діяльності
беруть на себе волонтери.
" Але ми плануємо розширювати штат. Скоро нас
буде більше", – зазначив
Гацько.
Партія задекларувала
різні активи на суму 137
157 грн, з яких нерухомого
майна – 62 на суму 833 грн,
рухомого – 72 499 грн.
Внески на користь партії
склали 514 271 грн. З них
членські внески склали 41
026 грн.
Найбільше
пожертвування – 50 тис. грн – серед
юросіб зробило адвокатське об'єднання "Арцингер". Однак найбільшим
спонсором "ДемАльянсу"
виявився засновник компанії MacPaw, розробника
програм для очищення
дисків комп'ютерів фірми
Apple, Олександр Косован.
Тільки в звітний період він
пожертвував партії понад
200 тис.грн
Для порівняння внески відомих членів партії
– співголови, народного
депутата Вікторії Пташник
(позафракційна) і народного депутата Світлани
Заліщук (Блок Петра Порошенка, БПП) склали по 120
грн. А народний депутат
Мустафа Найєм (БПП) пожертвував 150 грн.
Не маючи партійного
апарату, "ДемАльянс", проте, знімає офіс розміром
146,5 кв.м. Сума, перерахована за оренду приміщення, склала 102 487 грн.
В цілому витрати партії
за звітний період склали
592 590 грн, в тому числі
– на проведення масових
заходів – 42 767 грн, на виплату податків і зборів – 44
501 грн.

(Продовження
в наступному номері)

Молодь. Європа. Соціалізм

Ми різні, але нас об’єднує Україна!
Прес-служба СМС
Нещодавно Союз молодих сил прийняв участь у роботі форуму політичних консультацій, організованому за
підтримки Міністерства зовнішніх
справ Німеччини.
СМС стала невеличкою сенсацією форуму,
привернувши до себе загальну увагу. В ході роботи наша представниця С.Баранова провела
ефективну інформаційну роботу, розкривши
основні ідеї сучасної європейської соціал-демократії. Форум добре продемонстрував як
сильні так і слабкі сторони молодіжного демократичного руху в Україні. Упередженість, стереотипність та недовіра до лівої ідеології сьогодні більшою мірою є результатом згортання
просвітницької діяльності з боку політичних
сил, що сповідують соціал-демократичні ідеали. Таким чином, основним викликом перед
молодіжним демократичним рухом, в першу
чергу перед СМС, є пасивність та відсутність

активних дій. Форум чітко продемонстрував,
що поширення соціал-демократичних ідей
потребує не величезних бюджетів, а ясного
уявлення про тактичні та стратегічні цілі СМС,

а також чіткого алгоритму їх досягнення як на
рівні місцевих організацій СМС, так і на рівні
руху в цілому.
Загалом, Форум політичних консультацій
залишив багато позитивних вражень, а також
дозволив розширити контакти із німецькими соціал-демократами і активною молоддю
України. Дякуємо організаторам, особливо
Балдіній Катерині, і усім учасникам форуму!
***
На прошлой неделе в Страсбурге состоялась встреча руководителей молодежных
социалистических и социал-демократических организаций Европы – YES (young
european socialists). Встреча проходила во
время работы сессии Европарламента. Украину на мероприятии представлял руководитель СМС Виталий Романченко.
В ходе встречи обсуждались политические вызовы для социал-демократических
движений в Европе, проблемы социальной
несправедливости и экономической нестабильности в мире, новой роли социалистов в
этих условиях. Для Европейских социал-демократов серьезным вызовом являются выборы

во Франции и Германии в следующем году,
а также избрание нового Президента Европарламента, т.к. действующий Президент и
член Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц планирует участвовать в
выборах в Германии в качестве кандидата на
канцлера ФРГ. От результатов этих выборов
зависит будущее европейского содружества,
а также внешняя политика ЭС относительно
ближайших партнеров, в том числе и Украины.
В ходе обсуждения был затронут вопрос и
по ситуации в Украине, которая характеризуется не только вооруженным конфликтом
на востоке и экономической рецессией, но
и ухудшением политической ситуации из-за
укоренения системы олигархата («олигархи» как правящий класс) и ошибочного пути
неолиберальных реформ.
В итоговой резолюции, принятой по
результатам встречи, была выражена серьезная обеспокоенность наличием в
Украине незаконных вооруженных группировок, которые носят неофашистский и
радикально-экстремистский характер и часто подкармливаются олигархами.
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Субсидія оформлюється на фактичних,
а не на всіх зареєстрованих, мешканців житла.

“За правду і справидливість”

ДОМАШНІЙ КЛУБ

Запитуйте – відповімо!

готовим сами

Діти прописані, але не проживають з батьками.
Як обраховується субсидія?
Субсидія оформлюється на фактичних,
а не на всіх зареєстрованих, мешканців
житла.
Часто буває так, коли в квартирі чи будинку, де проживають батьки, прописані
діти, які фактично там не проживають
вже багато років. Зрозуміло, що їхній дохід до обчислення субсидії ніякого відношення не має. Безповоротна допомога Уряду у сплаті житлово-комунальних
послуг – субсидія – оформлюється виходячи з кількості фактично проживаючих
осіб із числа зареєстрованих мешканців
житла.
У такому випадку мешканець квартири при оформленні субсидії, в Декларації

про доходи у розділі «склад сім’ї», повинен вказати родичів, котрі зареєстровані, але не живуть з субсидієотримувачем.
Зокрема, треба написати: «зареєстровані, але не проживають». Разом із Декларацією треба подати Заяву з проханням
розглянути на Комісії питання про нарахування субсидій на фактичну кількість людей, які мешкають у квартирі. А
також надати по можливості документ,
що підтверджує факт не проживання відповідної особи за цією адресою (довідка
з місця роботи в іншому місці), (довідка
про навчання в іншому місці, про перебування на лікуванні тощо).
На підставі цієї заяви управління со-

ціального захисту спрямовує в помешкання цього заявника державного соціального інспектора. Він у свою чергу,
приходить, перевіряє, складає акт. Далі
в органі соціального захисту готують
подання на Комісію. І Комісія приймає
рішення: призначити субсидію, скажімо, не на п’ять чоловік, а, на трьох. І це
рішення Комісії є обов’язковим до виконання тими житлово-комунальними
підприємствами, які є надавачами послуг. Тобто послуги нараховуються не
на п’ятьох прописаних, а на трьох реальних мешканців. І доходи для обрахунку
субсидії також беруться з трьох замість
п’яти членів родини.

У яких випадках 50 тис.грн. не перешкода для оформлення субсидії
Продаж квартири чи будинку НЕ входить в перелік критеріїв, які позбавляють
права на отримання субсидії
Водночас, звертаємо увагу, що дохід
від продажу квартири має бути задекларований у наступному році. Він буде
враховуватися при розрахунку розміру
субсидії на наступний період, скажімо у
2017-2018 рр..
Якщо родина здійснила покупку, що
перевищує 50 тис. грн. в період отримання субсидії, безповоротну державну
допомогу у сплаті житлово-комунальних
послуг їй НЕ припинять надавати. Факт
такої купівлі впливає на право на призначення субсидії на наступний термін.
На оформлення субсидії також НЕ
впливає вартість майна, отриманого у

спадок або у подарунок. Цей дохід НЕ
включається до сукупного доходу сім’ї
і НЕ береться до уваги при розрахунку
розміру субсидії.
Також звертаємо увагу, що наявність
у власності двох житлових приміщень,
двох автомобілів також НЕ впливає на
право отримання субсидії. Береться до
уваги офіційний дохід, який приносить
це майно.
Якщо сім’я придбала квартиру у кредит, то при визначенні її права на субсидію враховується сума першого внеску. Якщо ця сума перевищує 50 тис.
гривень, субсидія може бути призначена
за рішенням Комісії на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов
проживання.

Виключенням також є і медичні послуги. Якщо людина оплатила операцію
і сума перевищує 50 тис.грн. – це НЕ позбавляє її права на субсидію.
Субсидія не призначається у випадку,
якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні членів сім’ї протягом
12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, будівельних матеріалів
або одноразово оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири чи будинку,
автомобіля на суму, яка перевищує 50
тис. гривень. Однак і тут є виключення. Держава готова йти на зустріч тим
сім’ям, які реально потребують допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг.

Полезные советы

ПРОСТЫЕ СРЕДСТВА
ОТ ЗУБНОЙ БОЛИ
Конечно, радикально и окончательно решит вашу проблему с больным зубом только стоматолог. Но в те
моменты, когда нет возможности попасть к нему немедленно, снять острую боль на какое-то время можно
домашними средствами.
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Капнуть на ватный тампончик немного эфирного
масла пихты или можжевельника и приложить к больному месту. Можно повторять
такую процедуру каждые два
часа.
Помогают притупить болевые ощущения и теплые
полоскания: 5–6 капель йода и
чайная ложка поваренной соли

2

на стакан воды. Можно еще капнуть туда мятного масла или
экстракта.
Настойка валерианы поможет успокоить невыносимую боль в случае, если налицо
заметная «дырка» в зубе. Положите в нее ватный шарик, смоченный в настойке.
Еще один вариант – приложить к щеке в районе боль-

3
4

6

ного зуба пузырь со льдом. Его
нужно обязательно обернуть
полотенцем.
Точечный массаж – тоже
достаточно
эффективное
средство против зубной боли. В
нижней части ложбинки между
носом и верхней губой нащупайте углубление и интенсивно
промассируйте его кончиком
пальца.

Еще одна активная точка для
успокоения больного зуба
находится в углублении между
большим и указательным пальцами левой руки. Ее также следует активно размять двумя
пальцами противоположной
руки.
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Будьте здоровы и берегите
себя!

По вертикали:
1. Штукатурка. 2. Перхота. 3. Скепсис. 5.
Презерватив. 7. Скороспелка. 12. Век. 13.
Нал. 14. Выговор. 16. Антракт. 17. Арбат. 18.
Ездок. 19. Алиса. 26. Аскет. 27. Сатин. 29.
Полено. 30. Артрит. 31. Араб. 32. Мрак. 33.
Немота. 34. Италия. 39. Опал. 40. Анкета.
41. Игла.

По вертикали:
1. Неестественно наложенная косметика (разг.). 2. Горловая щекотка. 3. Ваше
отношение к рассказанному, если на ушах уже появилось ощущение лапши. 5.
«... не рвется, он лопается от удовольствия!» (шутка). 7. Экспресс-плод. 12. Не
долог у кавалергарда. 13. «Живые бабки». 14. Бывает строгим, с занесением в
личное дело. 16. «Час пик» в театральном буфете. 17. Московский Бродвей. 18.
Оседлавший велосипед. 19. Сказочная девочка, игравшая в живые шахматы.
26. Минималист по части потребностей. 27. Кто из горьковских героев напоминает ткань? 29. Эмбрион Буратино. 30. Неполадки в шарнирных соединениях
человеческого тела. 31. «Северный человек» в масштабах Африки. 32. «Тьма» из
словаря Эллочки-людоедки. 33. Верное средство от говорливости. 34. Страна
макаронников. 39. Мужчине это слово олицетворяет и сигареты, и камень, и
несчастный случай. 40. Тест на знание собственной биографии. 41. Адмиралтейский кончик.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
2. Покос. 4. Рытье. 5. Пух. 6. Пес. 8. Опрос. 9.
Жест. 10. Идол. 11. Аванс. 14. Веер. 15. Кола.
17. Акела. 20. Сговор. 21. Лопата. 22. Будни.
23. Хватка. 24. Солдат. 25. Такса. 28. Управа.
32. Мантия. 35. Рэкетир. 36. Улитка. 37. Аммиак. 38. Ботаник. 42. Банкир. 43. Атеизм.
44. Паскаль. 45. Чад.

кроссворд
ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
2. Полевая стрижка. 4. Способ подготовить яму для ближнего. 5. Тополиный
«снег». 6. «По мне хоть ..., лишь бы яйца нес» (посл.). 8. Дознание социолога. 9.
Движение, которое может иметь политический подтекст. 10. Болван, доводивший до экстаза язычников. 11. Не заработанные, но уже полученные деньги. 14.
Индивидуальный охладитель театралки. 15. Заморская газировка. 17. Отчим
Маугли. 20. Тайное шептание. 21. Огородный экскаватор. 22. Полная противоположность праздникам. 23. И деловая, и мертвая. 24. Служивый, мечтающий
о генеральских погонах. 25. Вытянутая собака. 28. Средство обуздания необузданных личностей. 32. Одежда короля, академика и планеты. 35. Криминальный «наездник». 36. Малышка, которой тоже от улыбки станет теплей. 37. Медицинский «освежитель». 38. Цветочный ученый. 42. Человек, который одолжит
вам зонтик в солнечную погоду, чтобы забрать его, как только начинается дождь
(по Роберту Фросту). 43. Тоже религия, но основанная на вере, что Бога нет. 44.
Мера давления в языках программирования. 45. Страна «с запахом».
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Прошли времена скучных, однотипных, тяжелых для пищеварения салатов. И вовсе не обязательно проводить весь предпраздничный день
на кухне, чтобы удивить гостей.
Предлагаем тебе, как истинному кулинару, приготовить к новогоднему
столу что-то свеженькое.

Салат из курицы
с ананасом

Ингредиенты: 1 большой ананас, 400
г вареной курицы, горсть грецких орехов,
небольшой пучок кинзы, несколько перьев зеленого лука, 4 ст. л. майонеза, 1/2
ч. л. карри, соль, перец
Приготовление: вымой ананас и разрежь его на 2 половины. Острым ножом
вынь мякоть, а стержень выбрось. Нарежь
мякоть кубиками. Куриное мясо нарежь
кубиками. Измельчи лук и листья кинзы.
Орехи обжарь на сухой сковороде 3 минуты, чтобы усилить их пикантный вкус,
и поруби. Смешай в миске курицу, ананас,
зелень и орехи. Отдельно смешай майонез с карри и солью. Помести салат в половинку ананаса, слегка поперчи.

Салат из пекинской
капусты с креветками

Ингредиенты: 1 небольшой кочан
пекинской капусты, 70 г креветок, 1 кислое яблоко, 3 зубчика чеснока, 2 ст. л. уксуса, 1 ст. л. оливкового масла, 200 мл растительного масла (для жарки), 2 г приправы
для моркови по-корейски, соль, перец
Приготовление: разогрей растительное масло, обжарь в нём измельченный чеснок, смесь специй для моркови
по-корейски. Из очищенного от кожуры
яблока вынь сердцевину, нарежь его прозрачными дольками. Очищенные креветки брось в кипяток на 10–15 секунд, вылови, дай им остыть. Оставь несколько штук
для украшения, а оставшиеся нарежь не
слишком мелко. Нашинкуй капусту, соедини ее с яблоком и креветками. Смешай
уксус, оливковое масло, обжаренный со
специями чеснок, соль и перец. Заправь
салат.

БАНАНОВЫЙ САЛАТ

Ингредиенты: 2 банана , 2 ч. л. лимонного сока, 100 г твердого сыра, 100 г
ветчины, 50 г кедровых орешков, свежие
листья петрушки, черный молотый перец
– по вкусу, майонез или сметана – 1 ст. л.
Приготовление: нарежь бананы кружочками и сбрызни их лимонным соком,
чтобы не потемнели. Натри сыр и ветчину
на крупной терке. Мелко нарежь свежую
петрушку, 1 ч. л. кедровых орешков раздави скалкой. Смешай бананы, сыр, ветчину, нарезанную петрушку, целые и раздавленные кедровые орешки. Поперчи по
вкусу. По желанию заправь салат майонезом или сметаной. Можно украсить салат
кусочками помидоров, половинками вареных перепелиных яиц и гранатовыми
зернышками.

КАНАПЕ С СЕЛЬДЬЮ
И ЯБЛОКАМИ

13
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новогодний
стол

34

Ингредиенты: 7 филе пряной сельди,
300 мл сметаны, 1 ст. л. горчицы, 2 ч. л.
сахара, 1 яблоко, 1 ст. л. яблочного уксуса,
хлебцы.
Приготовление: разрежь филе сельди на небольшие одинаковые кусочки.
Мелко натертое яблоко смешай со сметаной, горчицей, уксусом и сахаром. Посоли
и поперчи. Залей сельдь пряным соусом
и оставь на пару часов. Затем приготовь
небольшие бутерброды-канапе с сельдью
и яблочным соусом, по желанию укрась
зеленью.
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“За правду і справидливість”

Разрушенная культовая столица долины Инда не единственный пример
загадочных руин, обожженных «небесным огнем».

Х-файлы

АСТРАВИДЬЯ –

АНАЛОГ ДРЕВНЕЙ
ЯДЕРНОЙ БОМБЫ?

http://paranormal-news.ru
Многие люди склонны обращаться к прошлому человечества в поисках тайных
знаний. Поэтому с каждой культурой
древности, наряду с научными теориями,
связан ряд красивых, но малоубедительных гипотез. Это касается и хараппской
цивилизации. Одной из самых интригующих тайн Индии является астравидья.
Так арии называли загадочное оружие (в
другом варианте толкования науку применения этого оружия), обладание которым приписывают хараппцам. В древнем индийском эпосе это неотразимое
небесное оружие описано так: «Зародышей в... женщинах оно убьет» и «...может
поражать страны и народы на протяжении нескольких поколений».
Применение астравидьи сопровождается ярчайшей вспышкой света и огнем, пожирающим все живое и разрушающим все
постройки на значительной площади. Боги
дали Арджуне, герою эпоса, чудесное оружие и снабдили это оружие следующим
наставлением: «Это необыкновенное и
совершенно неотразимое оружие [... оно]
никогда не должно применяться тобой
против людей, ибо, брошенное в малосильного, оно может сжечь весь мир...»
Это оружие очень напоминает атомную
бомбу. Сходство между астравидьей и
атомной бомбой настолько поразительно,
что американский физик-ядерщик Роберт
Юнг даже использовал описание действия
астравидьи в качестве заглавия книги по
истории изобретения ядерного оружия.
Другой физик-ядерщик, один из отцов
ядерной бомбы Роберт Оппенгеймер, верил в то, что его исследования представляют собой повторение опытов древних
индийцев, некогда владевших секретом
ядерной бомбы.
В одной из глав «Махабхараты» рассказывается о такой небесной битве, которую
можно принять за описание ядерной войны: «...во всем своем великолепии поднимались раскаленные столбы дыма и пламя
ярче тысячи солнц. Железные молнии, гигантские посланцы смерти, стерли в пепел
всю расу Вришни и Андхака. Трупы обгорали до неузнаваемости.
Выпадали ногти и волосы. Без всякой
видимой причины рассыпалась глиняная

посуда. Птицы поседели. Через несколько
часов вся пища стала непригодной. Спасшиеся от огня солдаты кидались в воду,
чтобы смыть пепел».
Исследователи мифологии древних народов часто отмечают парадоксальные и
совершенно неожиданные для историков
способности и изобретения древних людей. Но можно ли доверять мифам в этом
отношении? Историки еще не нашли ответа на этот вопрос.
Известно немало случаев, когда доверие
к мифам и легендам приводило к потрясающим открытиям. Так, Генрих Шлиман открыл Трою на холме Гиссарлык именно потому, что он верил в правдивость каждого
слова «Илиады»
Есть и другой случай. Геродот, описывая
Египет, рассказывал, что египтяне мумифицировали священных животных, в частности священных быков бога Сераписа, и
для погребения таких мумий построили
особый храм - Серапеум. Египтологи позапрошлого века хором утверждали, что
этот рассказ - досужая сказка. Лишь один
историк взял и поверил Геродоту. Им был
французский археолог Огюст Мариетт. Он
открыл Серапеум и обнаружил в этом храме мумифицированные тела священных
быков.
Но можем ли мы доверять «Махабхарате» так же, как доверяли своим источникам Шлиман и Мариетт? Некоторые исследователи отвечают положительно на
этот вопрос. По их мнению, основания для
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такого ответа дает загадка исчезновения
жителей городов долины Инда.
В руинах городов были найдены скелеты
людей и животных, однако незначительное число обнаруженных скелетов резко
контрастирует с размерами городов и заставляет предполагать, что жители города
или куда-то исчезли, или были убиты неким неизвестным способом, предполагавшим полное уничтожение людей.
Такая версия стала казаться еще более
правдоподобной, когда в Мохенджо-Даро были обнаружены следы гигантского
пожара. Скелеты некоторых людей свидетельствуют, что эти люди погибли без
борьбы с захватчиками. Смерть постигла
их в тот момент, когда они занимались
обычными делами.
Другое открытие еще больше поразило
историков: в разных местах города были
обнаружены огромные куски спекшейся
глины и целые пласты зеленого стекла,
в которое превратился песок. И песок, и
глина под воздействием высокой температуры вначале расплавились, а затем мгновенно затвердели.
Итальянские ученые доказали, что
превращение песка в стекло было возможно лишь при температуре свыше
1500 градусов. Технологии того времени
позволяли достигать таких температур
лишь в металлургических горнах, но горение при столь высокой температуре
на огромной территории города кажется невероятным. Даже в наше время достичь такой температуры без применения горючих материалов невозможно.
Когда археологи раскопали всю территорию Мохенджо-Даро, выяснилась одна
удивительная особенность разрушений.
В центре жилой части города четко выделяется область - эпицентр, в котором все
строения словно сметены каким-то шквалом. От эпицентра к крепостным стенам
разрушения постепенно уменьшаются. В
этом заключается одна из главных тайн
города: лучше всего сохранились именно
окраинные постройки, тогда как при штурме города силами обычных войск наибольшие разрушения касаются крепостных
стен и окраинных кварталов.
Разрушения в Мохенджо-Даро очень напоминают последствия взрывов в Хиросиме и Нагасаки . Кроме того, что каждый
раз после ядерного взрыва на полигоне в
штате Невада появлялись спекшиеся пласты зеленого стекла, во множестве открытые и в Мохенджо-Даро.
Некоторые исследователи думают, что
на территории Индии существовала высокоразвитая цивилизация, даже превосходившая современную. Погибла она либо
в результате войны с другой, столь же развитой, земной или внеземной цивилизацией, например с цивилизацией атлантов,
или же в результате неконтролируемого
использования техники, скажем ядерного
оружия.
Еще одна, наиболее фантастическая теория предполагает, что хараппцы вступили
в контакт с инопланетной цивилизацией
и благодаря этому овладели высокотехнологичным оружием, к которому не были
готовы. В результате неправильного использования такого оружия и погибла цивилизация в долине Инда.
Разрушенная культовая столица долины
Инда не единственный пример загадочных руин, обожженных «небесным огнем».
В числе таких археологи называют несколько древних городов, расположенных
в разных уголках земного шара: например, столицу хеттского царства Хаттуса,
гранитные стены ирландских крепостей
Дундалк и Экосс и американского города
Саксайуаман, остатки храмовой башни в
Борсиппе близ Вавилона…
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Этот таинственный объект,
обнаруженный на дне Балтийского моря, обрадовал и
поразил многих специалистов. Впечатляющей находкой
поспешили заняться все – от
профессиональных историков и археологов до уфологов всех мастей.

Выдвигались самые невероятные
предположения, но чем является
объект на самом деле непонятно до
сих пор. Маркированная как «аномалия Балтийского моря» рукотворная
структура выглядит будто настоящий
космический корабль, спустившийся под воду со съемок очередной
части «Звездных войн». Находку совершили шведские кладоискатели.
Команда Ocean X, под руководством
капитана Питера Линдберга и археолога Денниса Асберга, провела несколько месяцев на глубине, пытаясь
полностью очистить объект от морского ила. Аномалию нашли при помощи гидролокатора бокового обзора. Когда водолазы спустились под
воду, они обнаружили, что аппаратура перестает работать в непосредственной близости от объекта. Все
электрическое просто вырубается,
там, на глубине. Мой встроенный
спутниковый телефон, фонарь костюма – погасло все. – Стефан Хегерборн, дайвер Ocean X Естественно,
находка сразу попала во все газеты.
Рассматривались самые безумные
версии: аномалию величали то затонувшим российским судном, то космическим аппаратом. Водолазы смогли поднять на поверхность образец
материала. Геолог команды, Стив
Вайнер, после тщательного обследования исключил возможность того,
что это естественное геологическое
образование. Изучив фрагменты,
Вайнер пришел к выводу, что перед
ним – металлы, не встречающиеся в
природе. Некоторые эксперты тут же
разглядели в устройстве утерянную
сверхсекретную нацистскую подводную лодку – примерно в этих водах
Германия и в самом деле проводила
некоторые испытания. Другие же
наблюдатели вполне уверенно продолжают утверждать, что водолазы
обнаружили самое настоящее НЛО.
Никаких доказательств этим смелым
предположениям на данный момент
не существует – впрочем, нет и четкого опровержения.
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