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Щоб підписатися на YouTube каналі потрібно виконати наступні дії:

Шановний Товаришу!
Щоб подивитися ролики Олександра МОРОЗА на YouTube,
відкриваємо YouTube,
в пошуковик пишемо українською мовою:

За правду і справедливість

Коммунальное
"покращення"

Субсидии и льготы выплатят деньгами.
Есть ли повод для радости?
Монетизация льгот и субсидий, о которой так много
говорили все последние годы, может заработать уже в
ближайшее время – заверяют в правительстве. Мы решили выяснить: какие еще "покращення" принесет это
новшество многострадальному украинскому народу, и
каковы истинные мотивы данной реформы?

Вчера – нельзя, сегодня можно
Для начала заметим, что
в настоящее время каждый
четвертый украинец имеет
право на какие-то льготы, а
каждая вторая семья в 2017-м
воспользуется субсидией на
оплату жилищно-коммунальных услуг. Учитывая такие колоссальные объемы социальных обязательств государства
перед народом, в правительстве еще недавно заявляли,
что они не готовы к монетизации субсидий: для этого элементарно не хватит денег. По
словам вице-премьер-министра Павла Розенко, "…монетизация субсидий возможна
только тогда, когда в них не будет нуждаться такое большое
количество граждан, как сейчас, а уровень жизни в Украине поднимется настолько, что
большинство людей смогут
оплачивать "коммуналку" самостоятельно". Кроме того,
для запуска механизма монетизации нужно проделать
огромную организационную
работу: открыть несколько
миллионов индивидуальных
счетов (на каждую семью с
субсидией) и ускорить процесс начисления средств.

Но неисповедимы пути
украинского Кабмина – теперь там планируют внедрить
монетизацию субсидий уже
в этом году. Кроме того, чиновники разрабатывают механизм выплаты деньгами
транспортных льгот.
"На сегодняшний день уже
есть принятый закон Украины
№ 1774 от 6 декабря 2016 года,
который дает возможность
Кабинету министров определенные виды льгот определенным категориям предоставлять в денежном виде. То
есть сейчас уже идет вопрос
в плоскости технической реализации", – заявил директор
Департамента Министерства
соцполитики Виталий Музыченко.
При этом в Минфине указывают на два сценария реализации данной реформы:
либо всю сумму, выделенную
на субсидию (льготу) будут
выдавать на руки "живыми"
деньгами, либо средства
будут начислять на специальную карту, и их можно
будет использовать только на
конкретную цель - например,
оплату ЖКУ.

Продолжение на Стр. 2

1. Відкриваємо Google,
праворуч зверху написано “пошта”.
Для тих хто не зареєстрований
створюємо свою поштову
скриньку (реєструємося).

Люди питають, яким чином скоротити відстань між багатіями та
бідними? Чи це взагалі можливо та при яких умовах?
Це питання дуже широке. Відповідь на нього – вся програмна заява
нашої партії. Ми вважаємо недопустимим те, що є в Україні: купка
«достойників» жирує, а переважна більшість населення злидарює. Є
показник, що оцінює рівень справедливості в країні. Якщо статки 10%
найбагатших в країні в 6-10 разів більші, ніж статки 10% найбідніших,
то така країна благополучна, стабільна. Приклад Швеції, Данії, Австрії
та інших показує, що це справді так. А в Україні згадане співвідношення
найгірше в Європі, – більше, ніж 50(!). Причому, таке розшарування
виникло за короткий період – приблизно за двадцять років, що тим більше
свідчить про несправедливість, про неправильно організоване життя в
країні, неправильну систему влади.
Досвід показує: як організована
влада, так люди і живуть.
Тому наші цілі:
▸ змінити систему влади, перемістити її туди, де живуть і
працюють громадяни, під їхній постійний контроль;
▸ всю повноту влади – органам місцевого
самоврядування, переглянувши бюджетне і
податкове законодавство, створивши умови,
щоб в населених пунктах, районах і областях
керували обрані, а не призначені;
▸ розмежувати бізнес і владу, чого
вимагає і Конституція;
▸ ввести майнову (а не політичну)
люстрацію;
▸ запровадити диференційоване
оподаткування (більший дохід =
більший податок).
Ці та інші заходи будуть ефективні
при відновленні і розвитку економіки
країни,
стимулюванні
власного
виробництва. Сьогодні Україна –
фактично колонія з сировинною
відсталою економікою, де колоністи
– власні олігархи, котрі владою і є.

ІДЕЯ!
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ну партію Олександра МОРО
ь”.
“За правду і справедливіст

ії зареєструвало політич
2016 року Міністерство юстиц

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.

м. Київ 073-074-00-80

Контактні телефони регіональних осередків політичної партії
Олександра Мороза “ За правду і справедливість”
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська

3. Відкривши канал “За правду и справедливість”,
побачите червоне віконце з пропозицією підписатися.
Натисніть на цю пропозицію.
Підписавшись на канал на Ваш Gmail
будуть автоматично надходити повідомлення
з новими відеороликами.

Олександр Мороз:
«Як організована влада,
так люди і живуть»
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2. Там же в Google зверху праворуч
9 маленьких квадратиків.
Натискаємо - висвічується багато
всього в тому числі і YouTube.
Натискаємо на YouTube і виконуємо
пункт перший.

098-898-85-83
067-361-48-28
095-338-24-24
073-074-00-80
098-233-59-53
066-535-98-36
093-991-32-40
050-689-09-59
063-736-26-61

Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська

098-470-54-07
050-619-85-02
067-710-97-45
098-025-22-47
067-328-63-84
067-749-54-99
096-028-46-55
097-741-41-99
067-350-01-00

Херсонська

067-424-85-06
050-396-07-29
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

ПЕРЕДПЛАТА
ЩОТИЖНЕВИК
НА 8 СТОРІНКАХ
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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

тел. (0472) 32-01-11
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Если еще недавно (по признанию самих же чиновников) денег на монетизацию льгот
и субсидий не хватало, то откуда они появились сейчас?

Резонанс

Коммунальное «покращення»
Субсидии и льготы выплатят деньгами. Есть ли повод для радости?
Александр Полуянов
Монетизация льгот и субсидий, о которой так много говорили все последние
годы, может заработать уже в ближайшее время – заверяют в правительстве. Мы решили выяснить: какие еще
"покращення" принесет это новшество
многострадальному украинскому народу, и каковы истинные мотивы данной реформы?
(начало на стр.1)

Как это будет работать
Судя по всему, в Кабмине больше склоняются к первому варианту, поскольку
уверены: если деньги на субсидии выдать украинцам "на руки", то у них появится стимул для экономии и внедрения
энергосберегающих мероприятий. Расчет
прост – чем меньше семья потратила на
"коммуналку", тем больше денег у нее
осталось.
Министр энергетики Игорь Насалик
даже подсчитал: если экономить, то каждая украинская семья за отопительный
сезон сможет "заработать" на монетизации по несколько тысяч гривен. Например, сейчас на отопление одного квадратного метра выделяют пять с половиной
кубометров газа. Семья, которая живет в
доме площадью 50 квадратов, в месяц может использовать в рамках субсидии 275
кубометров газа. Сейчас один куб голубого топлива стоит 6,8 гривны, за 275 кубов
придется отдать 1870 гривен. Часть этой
суммы (в зависимости от дохода семьи),
за остальное компенсирует государство.
Если же вместо 275 кубов потратить 200
кубов, то деньги, выделенные субсидией
на оплату 75 кубов газа (510 грн в месяц),
можно оставить себе и потратить по своему усмотрению.
Есть и другие расчеты. Так, по данным
Госсстата, на данный момент средний
размер субсидии составляет 1521 грн, а
средняя сумма в платежках – 1808 гривен. То есть субсидианты платят за коммуналку в среднем 287 гривен, остальное
компенсирует государство. Если вместо
1808 гривен потратить на коммунальные

услуги 1000 гривен (за счет сокращения
потребления электроэнергии, установки
теплового счетчика и т.д.), то 521 гривню
можно получить на руки! Правда только
после того, как заработает монетизация.
"Я считаю, что решение о монетизации
будет содействовать экономии энергоресурсов нашей страны. Если такое решение будет принято, то оно должно быть
принято по результатам отопительного
сезона 2016 – 2017 года", – заявил министр
соцполитики Андрей Рева.
По сути, главная задача монетизации
субсидий – это и есть экономия энергоресурсов.
- Не всегда у государства будут эти
деньги на выплату субсидий, когда-то они
закончатся. Если мы не используем сегодня возможности для уменьшения потребления энергоресурсов, то мы упремся в
момент, когда у нас не будет средств выплачивать субсидии. Пока у государства
еще есть финансовый ресурс для субсидий, их следует монетизировать. Сэко-

номленные средства не забирать у граждан, а дать им возможность с их помощью
энергомодернизировать жилье, - считает
вице-премьер-министр Геннадий Зубко.
Что будет с субсидиями потом, - когда
граждане энергомодернизируют свое жилье и сократят потребление энергоресурсов, - пан Зубко деликатно умолчал.

Под колпаком
Здесь уместно задать и другой вопрос:
если еще недавно (по признанию самих
же чиновников) денег на монетизацию
льгот и субсидий не хватало, то откуда
они появились сейчас? Ведь количество
нуждающихся в государственной помощи
не уменьшилось, а государственная казна
по-прежнему зияет дырами.
Ответ напрашивается сам собой: в правительстве решили обойтись имеющимися средствами, а поскольку на всех их
явно не хватит – то сократить до минимума количество самих субсидиантов – не
ожидая, когда "уровень жизни в Украине

поднимется настолько, что большинство
людей смогут оплачивать "коммуналку"
самостоятельно". И поможет в этом так
называемая верификация, которую планируется максимально ужесточить и сделать тотальной.
С этой целью, Минфин ударными темпами разрабатывает закон "О верификации", - об этом сообщили в пресс-службе
ведомства. Аналогичный законопроект,
который позволит проводить верификацию "по-новому", разработали по рекомендации Всемирного банка и в Минсоцполитики. Документ был утвержден на
заседании Кабинета министров 1 февраля, зарегистрирован в Верховной Раде, и
сейчас рассматривается в профильном
комитете. Если депутаты его примут, все
получатели той или иной социальной помощи подпадут под тотальный контроль
специально созданных органов.
Главное нововведение, которое предусматривает проект закона - это появление
ревизоров (социальных инспекторов),
которые смогут ходить по домам льготников, многодетных матерей, малообеспеченных семей с детьми, даже инвалидов
- и проверять, действительно ли этим людям так нужны государственные деньги?
Также с помощью внезапных проверок
можно "недобросовестных" субсидиантов: например, субсидия оформлена на
семью из двух человек, а там проживает
пятеро и т.д.
Как говорится в документе, инспектор
имеет право "инициировать исследования социальным аудитором материально-бытовых условий семьи, обратившейся за социальной помощью" и "посещать
получателей социальной помощи по
адресу их проживания". О том, по каким
критериям инспекторы и аудиторы будут
определять – "достойна" ли семья получать государственную помощь, или может
обойтись – остается только догадываться.
Но сам факт создания такой структуры
говорит о том, что эти условия будут предельно жесткими.
Социальные инспекторы будут работать в органах социальной защиты на местах. Для этого создадут целую структуру
во главе с региональными руководителями, которых назначит госсекретарь Министерства социальной политики.

Транспортные льготы: палка о двух концах
Александр Михайлов
Бесплатный проезд долгое время оставался одной из
немногих реальных льгот для миллионов украинских
пенсионеров и малообеспеченных граждан. Однако
загребущие руки Кабмина дотянулись и до них: сначала (в 2016-м) был сокращен сам перечень льготников,
а финансовое обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте было возложено на местные
бюджеты. Теперь эти льготы собираются монетизировать. Что из этого может получиться?
Действующая система
льготного проезда для
определенных категорий
граждан действительно
имеет целый ряд недостатков. Например, в городской маршрутке должно быть два-три льготных
места (10% от общего
числа), однако на практике водители и кондукторы
очень часто отказываются
бесплатно везти льготников даже в пустом автобусе. А те должны унижаться,
спрашивая у водителя разрешения зайти в транспорт.
Кроме того, далеко не
все украинцы пользуются
правом бесплатного про-

езда – даже если оно у них
есть. Например, значительная часть льготников
живет в сельской местности (где в помине нет местного транспорта), кто-то
не может передвигаться
из-за состояния здоровья,
или же просто редко выезжает далеко от дома.
Выход из этой ситуации
– монетизировать льготу,
то есть выдавать деньги на
проезд непосредственно
льготнику, а не платить из
местного бюджета перевозчику. И тогда человек
уже сам сможет решать:
сколько раз и на чем ему
можно съездить на базар,
или же потратить выдан-

ные деньги на хлеб и лекарства.
По сути, такая система является правильной
и уже давно и успешно
используется во многих
странах мира.
- Это правильно, когда
вместо виртуальных льгот
людям выдают деньги, и
они сами определяют, что
им больше нужно: транспорт, еда, лекарства, или
что-то еще. Сама по себе
идея верная, но ее нуж-

но детально обсуждать с
обществом, социальными
профильными группами,
для того чтобы она не
превратилась в «социальный эшафот», который
отрубит все социальные
механизмы
поддержки
незащищенных слоев населения. В наших конкретных условиях такая
практика может служить
лишь прикрытием для
того, чтобы максимально
отсечь украинцев от льгот,

а оставшимся урезать их
денежное наполнение. К
примеру, у людей заберут
льготы на 100 гривен, а
выплатят только на 10 гривен. То есть монетизация
социальных выплат может
быть использована для
того, чтобы лишить украинцев льгот. Сегодня у государства не хватает денег
на лекарства, медицину и
прочие первостепенные
нужды, поэтому непонятно - откуда оно возьмет
дополнительные средства
на монетизацию льгот. Тем
более, что даже из кармана украинцев в виде налогов не получится, так
как непосильные тарифы
«выгребли» последнее, считает политолог Станислав Кущ (можно вставить
своего).
Эти слова подтверждают и расчеты экспертов:
по разным оценкам, в случае монетизации каждый
льготник сможет получить
на руки от 9 до 20 гривен
в месяц. С одной стороны,

это обеспечит хоть и нищенское, но все же равноправие всех льготников:
тот же сельский пенсионер на эти деньги сможет
купить 1-2 буханки хлеба
– лучше, чем ничего. Но
с другой стороны, городские льготники, ведущие
более-менее активный образ жизни, в значительной
степени лишатся своей
льготы – ведь на указанные суммы можно лишь
5-10 раз прокатиться в
троллейбусе, или 2-5 раз –
в автобусе (в зависимости
от города и местных тарифов). Все остальное время
придется ездить за свои - а
это прямое нарушение ст.
22 Конституции, где написано: «Конституционные
права и свободы гарантируются и не могут быть отменены. При принятии новых законов или внесении
изменений в действующие
законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и
свобод».
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Влада і суспільство живуть в різній реальності.
Інтереси влади і народу треба з’єднати. Саме тому потрібна зміна системи влади.

Україна: сьогодення
та можливе майбутнє
Замість передмови

Пропонуючи вашій увазі це інтерв’ю,
звертаємо увагу на дві обставини:
1. Темпи деградації України і темпи зменшення чисельності її населення значно випереджають показники, на які посилається автор. Це дуже тривожний
симптом, який зобов’язує усіх громадян (не кажучи
про владу) робити висновки щодо внутрішньої і зовнішньої політики, яку проводить нинішня влада.
Оскільки вона і є крупним бізнесом, то її інтереси за-

довольняються і в час деградації. Влада і суспільство
живуть в різній реальності. Інтереси влади і народу треба з’єднати. Саме тому потрібна зміна системи влади.
2. Наша партія завжди відстоювала ідеї, які пропагує відомий професор: розвиток промисловості,
структурні зміни в економіці найперше за рахунок
внутрішнього ринку, заміщення імпорту товарами
власного виробітку.
В цілому інтерв’ю повчальне, бо поглядом «з боку»
дає змогу краще прозріти і нашим співвітчизникам.
Олександр Мороз

Ерік Райнерт:
«Не робіть те,
що вам кажуть
робити американці,
а робіть те,
що американці
робили самі…»
Аналітичний підрозділ групи The Economist прогнозує Україні до
2050 р. середньорічний темп зростання ВВП усього на 1% і зменшення чисельності населення до 32 млн чоловік. Але це не фатум,
Україна ще може зламати руйнівну тенденцію і перетворитися
на багату країну. Про це в інтерв’ю DT.UA люб’язно розповів всесвітньо відомий норвезький економіст, професор Ерік РАЙНЕРТ,
автор бестселера «Як багаті країни стали багатими, і чому бідні
країни залишаються бідними». Цю книжку Всесвітня асоціація
економістів включила в ТОП-50 найбільш економічно важливих
книжок останнього століття.
Нині ВВП на душу населення України становить 21% від відповідного показника ЄС.
Відносно США – це ще менше: 14%; нарешті, порівняно з Норвегією – 12%. Такі цифри прозвучали цього тижня на Київському міжнародному економічному форумі. За 25 років «реформ» перспективна Україна перетворилася на економічного аутсайдера. За цей
час країна втратила одну третину свого ВВП (у натуральному вимірі) і близько 10 млн населення.
Що нас чекає в далекосяжній перспективі, якщо не буде змінено економічну політику?
— Пане професоре,
наскільки мені відома ваша
думка, то нині починається
новий економічний цикл,
і світова торгівля поринає
у стан колапсу. Чи є шанс
в України вирватися
зі стану економічного
аутсайдерства в цей
перехідний для всієї світової
економіки період?
—Це ключове питання. Як ви
знаєте, саме країні-гегемону завжди вигідна вільна торгівля. У
20-х рр. XIX ст. гегемоном була
Англія. Після неї, вже у XX ст., ним
були США.
— Тобто економічна теорія
підлаштовувалася під
гегемона?
—Так. Насправді так звана
«класична» економічна теорія
представляє інтереси багатих
країн і, власне, створюється
ними. Теорія Давида Рікардо
1817 г. про вигідність торгівлі
між країнами була створена на
основі бартеру робочих годин,
тобто йдеться про обмін не товарами, а робочими годинами.
Американці не купилися на цю
теорію. Вони заявили, що будь-

який продукт із Англії годиться
тільки для експорту, тому Англія
як найбільш індустріальна країна (на той момент) створила
її для власної вигоди. Мовляв,
індустріальна Англія вироблятиме промислові товари, а решта
країн – сировину. Фактично,
американці сказали, що це блеф,
абсолютно непідходяща їм теорія. Але головне, що, по суті, те ж
саме відбувається й тепер, коли
ЄС заявляє Україні – мовляв, ви
виробляйте сировину, а ми –
продукти на її основі. Звісно, це
теж блеф, і так не може бути.
Цікаво, що в 1900-х рр. англійці (втративши промислову першість) самі стали сумніватися в
своїй теорії. Вони визнали, що її
більше не можна застосовувати до Великобританії, оскільки
Німеччина і США стали гегемонами. Прикметно й те, що в наш
час саме поняття вільної торгівлі
постраждало як від лівих, так і від
правих, оскільки і Берні Сандерс, і
Дональд Трамп атакували поняття «вільна торгівля», вважаючи,
що воно більше не годиться для
застосування. Процес повторної
індустріалізації неймовірно важливий зараз для України, саме

тому Д.Трамп – це хороша можливість для вас. Адже він розбиває
лицемірство, яке відбувається в
Європі, і його поняття про вільну
торгівлю можуть допомогти Україні розвиватися. Індустріалізація
для України необхідніша, ніж для
США, тому факт президентства
Трампа для США – новина погана,
а для України – навпаки.
Те, що відбувається сьогодні у
світовій економіці, дуже схоже
на момент 1848 р., бо тоді, як і
тепер, і праві, і ліві атакували поняття «вільна торгівля». І це дало
поштовх розвитку, наприклад,
скандинавських країн (включно
з Норвегією), інших невеликих
європейських держав.
— Це означає, що в даний
історичний момент і в України є хороший шанс?
—Саме так. По суті, вам випала
політична можливість переконати неолібералів і лібертаріанців
в Україні, що нинішня система не
працює. Якщо вона не спрацювала у США, чому вона має спрацювати в Україні? Якщо у США
розуміють необхідність захисту
своєї промисловості, то аналогічно маєте робити й ви. І заявляти
про це треба якомога голосніше,
бо стандарти життя в Україні неймовірно швидко падають.
— Ми мусимо заявити про
це Європі, яка допомагає
нам будувати щось інше?
—Гадаю, що так.
— Той шлях, яким зараз рухається Україна, – це реалізація плану Моргентау чи
плану Маршалла, якщо провести аналогію з післявоєнною Німеччиною?
—Нинішня політика Євросоюзу розчаровує, бо, фактично,
вони намагаються ввести план
Моргентау для України. Як раніше був переможений комунізм?
Був створений певний пояс із
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країн, котрі межують із комуністичним режимом, і ці країни
стали багатшими. Так відгородилися від комунізму. А тепер
через політику ЄС країни, котрі
межують із Росією, стають біднішими. В цьому помилка.
— Чому ж Європа не хоче
допомогти Україні стати
багатшою?
—Тому що це циклічний процес.
Країни ЄС так довго живуть у достатку і без якихось особливих
проблем, що вони забули, як самі
розбагатіли. Цикли ми можемо
спостерігати й тепер. Це стосується будь-якої країни. Вона стає
багатшою і забуває про те, як цього досягла. Але я не думаю, що в
Європі так чинять, бажаючи зла,
просто вони не в курсі. Я переконаний, що 99% (коли не всі 100)
громадян ЄС дуже здивуються,
дізнавшись, що в Росії пенсії вдвічі-втричі вищі, ніж в Україні. Вони
й уявлення не мають про ту відчайдушну ситуацію, в якій ви зараз перебуваєте. Саме тому про
це варто заявляти якомога голосніше.
— Квотована торгівля з
Європою врятує Україну,
зробить її багатою?
—Жодні квоти вас не врятують.
По-перше, тому, що вони недосить великі для вас. Наскільки
мені відомо, важлива для вас квота на пшеницю була вичерпана
вже в лютому, а квота на томатний
сік – ще раніше. Аграрний сектор
привертає багато політичної уваги й забирає багато ресурсів. За
парламентаріїв ЄС голосують громадяни Євросоюзу. Ні в України,
ні в Норвегії немає права голосу.
А чого бояться всі парламентарії
– то це злих фермерів. Найстрашніше для них, коли прийдуть фермери й кидатимуться гнилими помідорами.
У мене таке враження, що ЄС
тримає перед вами морквину, намагаючись вас привабити. Точно
так само, як тримають морквину
перед віслюком, щоб він рухався
вперед. Але навіть сама ця морквина в даному разі несправжня.
Вони кажуть вам: позбувайтеся
промисловості й займайтеся виключно сільським господарством.
Даруйте, але це не вихід. Я навіть
не знаю, наскільки грубе слово
потрібне, щоб пояснити, що ця
морква несправжня.
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Василь Цушко:
«Якщо в громад
виникає потреба
об’є днатись,
вони це
вирішать самі»
Замість потрібної децентралізації твориться злочинна
адмінреформа. Супроти волі
громадян, за їхніми спинами
нав’язується об’єднання громад, здебільше тих, що не мають
спільних інтересів. Це злочин,
що супроводжується закриттям
шкіл, лікарень…, а завершується звільненням України від
сіл і… українців. Потрібно: зареєструвати передбачені законом статути громад, створити
фінансові, матеріальні, кадрові
умови для нормального функціонування існуючих рад, передати в їх юрисдикцію все середовище проживання людей
(земля, водоймища, ліси, поклади…). Якщо в громад виникає
потреба об’єднатись, вони це
вирішать самі, без адміністративних «держиморд».
Те, що робиться нині – спроба
ще більше віддалити людину від
влади, щоб, зокрема, не оглядаючись ні на кого, «малювати»
протоколи виборів так, як владі заманеться. Це напрям, що
повністю суперечить європейському вибору.

— Що треба робити
насправді?
—Вам треба звернути увагу на
країни, котрі перебувають в аналогічній ситуації. Вони не є членами ЄС. Це Грузія, Білорусь (певною
мірою), Вірменія, Молдова… Вам
треба створити зону вільної торгівлі з цими країнами, тоді у вас
будуть взаємні преференції.
— Тобто вони – наші торговельні партнери.
—Так. А ще зверніть увагу на
Туреччину, Азербайджан… І вам
слід більше концентруватися на
місцевому ринку. Зрозумійте, що
ви самі. Я розумію, що вас близько 44 млн, але ви все одно самі. І
вихід мусите знаходити самостійно. Концентруйтеся на місцевому
ринку, оскільки ви самі по собі –
досить великий ринок, і жителям
вашої країни потрібна різноманітна місцева продукція.
Продовження на стор. 6

Іван Бокий:
«А народ жде
Мойсея…»
Впродовж чверті віку українська влада освоїла найвищу науку - красти. Наука будувати для
неї - як любов у борделі. В опозицію пішли нащадки Хлестакова і мадам Грицацуєвої. А народ
жде Мойсея, якого ні у владі, ні в
опозиції нема.
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Цей "шлях реформ" і "європейський вибір" привів Україну на місце найбіднішої країни
Європи, на 134 місце у світі за рівнем номінального ВВП на душу населення

ВІКТОР СУСЛОВ:

“Буржуазія при владі
зрадила національні
інтереси України”
Зе матеріалами:
http://daily.com.ua
Заслужений економіст Віктор Суслов особливого
представлення не потребує.
Він був головою парламентського комітету з питань
фінансів і банківської діяльності, а з липня 1997 року по
квітень 98 – міністр економіки України. Ми поставили
Вікторові Івановичу кілька
питань щодо економічного
розвитку країни.
– Перше, напевно, найактуальніше питання для більшості населення: як платити
квартплату, рахунки за газ і
електроенергію, якщо все це
перевищує зарплату?
– Ви ставите політичне питання. Уряд відповідає: потрібно більше працювати, більше
заробляти. Колись норвезький
економіст Ерік Райнерт, який
написав популярну у світі книгу
про те, чому багаті країни стали
багатими, а бідні – залишаються
бідними, відповідаючи на таке
питання, згадав Джеффрі Сакса,
американського радника, який
на початку незалежності консультував уряд України. Коли
в 90-і роки до цього радника
звернулися з таким же питанням
монгольська влада, він порадив
монгольським тваринникам писати програмне забезпечення
для «Майкрософт», яке добре
оплачується. При цьому, на початку 90-х тільки 4% цих скотарів користувалися електрикою
на постійній основі.
Тому, нікого в рамках домінуючої в Україні ліберальної парадигми не хвилює питання: як
люди будуть виживати. Це не
правильне питання з точки зору
сучасної, панівної ліберальної
ідеології в Україні. Вам дадуть
відповідь так: розробляйте програмне забезпечення для «Майкрософт» – це добре оплачується, виробляєте автомобілі краще
німецьких і японських, виконуйте інші високооплачувані роботи і вам тоді грошей вистачить.
Якщо ви цього не хочете робити
– це ваші проблеми, які нікого не
хвилюють. Ось цим шляхом з такою ідеологією рухається зараз
наш уряд.
– Тоді поставимо запитання по-іншому: наскільки
нормальна ситуація, коли
квартплата більше ніж
зарплата? І чи потрібно щось
змінювати?
– Уряд трохи покращує цю ситуацію, тим, що половина громадян отримує дотації. Хоча це теж
не нормально, і дотації під тиском МВФ будуть скасовуватися
під приводом монетизації дотацій і пільг.
Людям скажуть, що вони можуть продавати житло, пере-

селятися в менші квартирки
(адже не випадково так активно
почали будувати і рекламувати
"квартирки-смарт" площею до
20 кв. м.), виїжджати в сільську
місцевість і годуватися з городів.
Зрештою – виїхати за кордон.
Завжди є вихід. В крайньому випадку – вихід у вікно на 20-му
поверсі якогось київського хмарочоса.
Моя основна думка полягає
в тому, що це абсолютно нормально з точки зору постулатів
пануючої в МВФ ліберальної "чиказької школи" в економіці. При
цій концепції, якщо у людини
проблеми, вина повинна лягати
не на уряд, а на цю людину, яка
своєчасно не отримує потрібну
освіту, не може писати програми
для «Майкрософт» або просто не
здатна активно боротися за свої
права. Тому – ця політика буде
продовжуватися далі.
Величезна кількість країн світу знаходяться в цій парадигмі. Коли ми бачимо тотальну
бідність в Африці і в Латинській
Америці, то це результат реалізації подібної політики і подібної
концепції. І якщо в Україні зростає і буде зростати кількість бездомних, жебраків, нам скажуть,
що ці люди самі винні, вони просто "лузери" в світі небачених
можливостей.
– На Вашу думку – це правильна політика?
– Якщо бути трішечки соціалістом, то треба сказати, що
вона не правильна, потрібно вимагати іншої політики.
– Ви ж соціаліст в
минулому...
– Частково. Я все життя говорив, що в Україні потрібно проводити політику розумного, поміркованого протекціонізму по
відношенню до національного
виробництва, що повинна бути
сильна соціальна політика, що не
можна допускати величезного
соціального розшарування і над-

у всьому світі, в тому числі в
Україні, дуже високо розвинені
технології маніпулювання суспільною свідомістю. В результаті використання цих технологій
суспільству втлумачено, що як
"комуністичні", так і "соціалістичні" ідеї – це щось дуже погане.
Адже вся країна безперервно
займається
"декомунізацією"
як найважливішим завданням.
Тому соціалістичні по суті ідеї
шукають свого носія за межами
партій, які називаються "соціалістичними". І знаходять, – в партіях і в головах правих націоналістів. Саме націоналісти готові
не тільки "зупинити Путіна", але
і очолити боротьбу з "олігархами", "баригами у владі", боротьбу
проти підвищення тарифів на комунальні послуги, за соціальну
справедливість і т.п. Якщо вони
зможуть залучити на свою сторону "соціалістичний" електорат,
вони прийдуть до влади навіть
на виборах.
Тому саме націоналісти – основна загроза для діючої в Україні
влади. Вони вийшли з-під контролю влади (блокада перевезень
з Донбасом -тому доказ). І вони
вселяють владі страх.

– І все-таки чи є перспективи
економічного розвитку України в рамках ліберальної
парадигми?
– Я думаю, що таких перспекприбутків вузького прошарку
багатіїв на тлі убогості більшості, тив вже немає. Раніше ставка
що треба турбуватися про тих, робилася на масований приплив
хто не може заробити. А для тих, іноземних інвестицій в умовах
хто може, уряд повинен створю- відкритої економіки.
Ми 25 років поспіль чули від
вати робочі місця, створювати
умови для роботи, для підйому представників влади: "Україна –
країна з прекрасними природноекономіки.
Що держава зобов'язана фі- кліматичними умовами, багата
нансувати якісну та доступ- запасами природних копалин, з
ну для всіх освіту і охорону вигідним географічним положенздоров'я. Але це не та концепція ням для надання послуг по транекономічного розвитку, яка на зиту вантажів, з розвиненою
сьогодні панує в Україні. Зна- промисловістю та інфраструкчить, треба міняти концепцію, турою, з висококваліфікованою
треба міняти наші агресивні по- і недорогою робочою силою, з
літичні сили, які стоять на основі дуже низьким рівнем державних
боргів. Така країна повинна бути вкрай приваблива для інвесторів. "
У всьому світі, в тому числі
Але інвестори не прив Україні, дуже високо
йшли, за рідкісними винятками. Тому що – розрозвинені технології
гул корупції, продажна
маніпулювання суспільною
судова система, невисвідомістю. В результаті
конання законів, щорічні
"податкові революції",
– суспільству втлумачено
рейдерство, – позбавищо як "комуністичні", так і
ли Україну інвестиційної
"соціалістичні" ідеї – це щось привабливості. А сьогодні – рівень корупції
дуже погане.
тільки виріс, вже немає колись розвинутої
цих ліберальних концепцій. Але з інфраструктури, основні фонди
іншого боку, зараз весь лівий рух енергетики зношені більш ніж на
в Україні розгромлено, взагалі 90%, дороги зруйновані, колись
машинобудування
немає ніяких соціалістичних, не розвинене
кажучи вже про комуністичні, майже втрачено, а висококвалірухів. Соціалістичні ідеї є. Є ве- фікована робоча сила або еміликий електорат, готовий підтри- грувала з країни, або вже втратимати ці ідеї. А ось соціалістичних ла свою кваліфікацію. Державні
партій немає. Максимум, на що борги перевищили допустимі
Україна виявилася здатна – це рівні. Плюс війна на Донбасі, замати деякі чисто популістські гальна внутрішня політична нерухи. У цих умовах картинка ви- стабільність, деградація державного управління, – роблять
глядає досить безперспективно.
розвиток в рамках ліберальної
парадигми неможливим, а про– Але з'явилася партія «Содовження цього курсу – глибоко
ціалісти», на чолі з колишпомилковим. Ось, наприклад,
нім міністром закордонних
криза
житлово-комунального
справ Леонідом Кожарою.
– Я не буду коментувати окре- господарства. Вона досягла вему партію. Скажу тільки, як казав личезних масштабів, і для того,
Козьма Прутков: "Якщо на клітці щоб запобігти руйнуванню цьослона побачиш напис "Буйвол", го господарства – "хрущовок",
– не вір очам своїм". У наш час термін експлуатації яких закін-

чився, гнилих труб водопроводу,
каналізації та опалення, потрібні
десятки мільярдів доларів, а їх
просто немає.
Яким шляхом спробувала піти
влада? Спробувала піти шляхом
скидання на мешканців всіх проблем, пов'язаних з утриманням
будинків і житлової інфраструктури. Ось ця ідея створення
об'єднань власників будинків, які
повинні взяти на себе утримання
будинків – це і є рух цим шляхом.
А в кінці цього шляху – напівзруйновані будинки з непрацюючими ліфтами, без опалення
і каналізації. Словом, нетрі для
бідних і розкішні комплекси і містечка з охороною – для багатих.
Чи повинні ми проголосити
такий шлях свідомим вибором
країни? Цей "шлях реформ" і "європейський вибір" привів Україну на місце найбіднішої країни
Європи, на 134 місце у світі за
рівнем номінального ВВП на
душу населення. За оцінками
МВФ за 2016 рік цей рівень становить всього 1 854 доларів. До
слова, Гондурас, з яким жартівники люблять порівнювати Україну, перебуває на 5 позицій вище
– на 129 місці. Це – катастрофа.
Країна з таким рівнем валового
продукту не спроможна забезпечити навіть просте відтворення,
збереження раніше досягнутого
рівня життя, не спроможна підтримувати навіть наявну інфраструктуру, не здатна до розвитку
і приречена на подальшу деградацію.
– На вашу думку, що потрібно зробити, щоб змінити ситуацію?
– На жаль, Україна опинилася
в положенні, коли всі можливі рішення – політичні. Зараз марно
писати самі розумні економічні програми, просто тому, що в
країні немає політичних сил при
владі, які були б здатні ці програми втілювати в життя. Немає сил,
які б могли проводити абсолютно нову економічну політику, засновану на принципах протекціонізму та захисту національного
виробництва.
А без цього Україна приречена
мати аграрно-сировинну економіку. Наша буржуазія при владі,
представлена в основному у Верховній Раді, у президентській владі
і в уряді – це компрадорська буржуазія (Від іспанського comprador
– покупець, частина буржуазії
економічно відсталих країн, яка
здійснює торгове посередництво
з іноземними компаніями на внутрішньому і зовнішньому ринках),
яка обслуговує інтереси іноземного капіталу, якій чужі та байдужі
національні інтереси України. І для
якої найважливіше – принцип особистої наживи.
За панування компрадорської
буржуазії Захід не дозволить
нам проводити протекціоністську політику і звернути на шлях
інноваційного розвитку. Ці люди
повинні були б піти. Але їм на
зміну прийдуть, швидше за все,
націоналісти. І тоді країна може
дійти до громадянської війни.
При цьому "розрулювати" українську кризу будуть зовнішні сили.
Тому найбільшою помилкою
нинішньої влади я вважаю розгром партій лівої орієнтації і дискредитацію соціалістичної ідеології. У підсумку: поки правим
немає противаги, у країни немає
перспективи.
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Ні найбільші сільгоспвиробники, ні навіть уряд, не ставлять перед собою завдання щодо
забезпечення населення країни продовольчими товарами

Цих реформ
не витримують
навіть свині

Олександр Градов
На ці невеселі роздуми навела чергова порція новин від Держстату: за
минулий рік в Україні ще більше скоротилося поголів'я худоби. З цього
можна зробити висновок, що "політика реформ", яку проводить українська влада всі роки незалежності, протипоказана не тільки людям,
а й тваринам. І якщо перші реагують на "покращення" масовими хворобами, прискореним вимиранням і повальною втечею з країни, то
других просто вирізують через "економічну недоцільність".

Пропаганда для дурнів
Отже, Державна служба статистики інформує: станом на
1 березня 2017 року поголів'я великої рогатої худоби скоротилося
на 1,1% (у порівнянні з 01.03.2016)
та склало 3 млн 950 тис. голів. За
той же період свиней стало менше на 7,5% (6,6 млн голів), зате
кількість птиці збільшилося на
2,4% - до 194,7 млн шт.

Оскільки ці дані мало про що
говорять звичайному громадянину, порівняємо наведені цифри з показниками УРСР за 1990
рік. Тоді в Радянській Україні свиней налічувалося 20,1 млн голів
(в три з гаком рази більше, ніж
зараз), великої рогатої худоби 26,7 млн голів (в 6,75 раз більше),
а птиці - 251 млн голів (в 1 , 3 рази
більше).

З ювілеєм!
24 березня 2017 року святкує
70-річний ювілей

Співачук
Володимир Леонідович
Чудова людина, вірний товариш, один з засновників соціалістичного руху на Хмельниччині,
невтомний громадсько-політичний діяч, народний депутат України IV скликання, кандидат
економічних наук, доцент
Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті,
То ж хай у Вас їх ще буде багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Щастя хай щомиті сприяє
Мати успіх, достаток й добро,
Серце радість й любов зігріває,
Друзі й рідні дарують тепло!
Рада Хмельницької
обласної організації
Політичної партії
Олександра Мороза
«За правду і справедливість»,
Хмельницький ОК СПУ,
редакція газети
«За правду і справедливість».

Можливо, в цьому місці хтось
запитає: а як же тоді бути з твердженнями сучасної пропаганди,
яка до досі втлумачує людям:
мовляв, в радянські часи мільйони
людей голодували, так як в магазинах завжди були порожні полиці, а
за молоком, м'ясом і ковбасою стояли кілометрові черги?
Скажемо відразу, що ці побрехеньки розраховані або на молодих людей, або на тих, хто не "дружить з головою". Ті ж, хто добре
пам'ятає 70-80-ті роки минулого
століття, знають: продовольчий
дефіцит в УРСР був вельми умовний - в основному це стосувалося м'яса і ковбасних виробів, але
саме за наднизькими цінами (за
рахунок державних дотацій). Все
інше було у вільному продажу, і коштувало сущі копійки: минтай - 50
коп / кг, хек - 70 коп / кг, масло - 3,5
руб / кг, сметана - 1,9 руб / кг, пачка
сигарет з фільтром - 30 -40 копійок
і т.д. Так, за м'ясом і ковбасою найчастіше доводилося постояти в
черзі, але той, хто не хотів проблем
і черг - йшов на ринок або в комерційний магазин - і вільно купував.
Просто не по 1 рубль 90 копійок
(м'ясо) або 2 рубля 20 копійок (ковбаса), а по 3-5 рублів.
І буквально кожна, навіть
сама малозабезпечена сім'я
мала можливість вживати м'ясо,
м'ясопродукти і тим більше рибу
щодня - і в кількостях, передбачених науково обгрунтованими
фізіологічними
нормативами.
Хоча за сьогоднішніми мірками
це і здається фантастикою.
Це сьогодні більше половини
населення м'ясо і рибу пробують
від випадку до випадку - через
масову бідність.

“За правду і справедливість”

суспільство

своєму розпорядженні виробничі
ланцюжки повного технологічного
циклу практично в кожній з галузей: від селекційного рослинництва - до промислової переробки
і фасування готової продукції, від
зернового клину - до тваринницької ферми, бойні та м'ясокомбінату.
Тоді Україна не відправляла за
кордон сільськогосподарську сировину, а самостійно виробляла
повну глибоку його переробку, залишаючи при цьому у себе і максимальну частину сукупного прибутку. Картина була такою: при
середньорічному валовому зборі
зерна 50-52 млн. тонн, 28-30 млн.
тонн йшло на забезпечення кормової бази тваринництва - тому і
загальне стадо було в рази більше,
ніж зараз. Крім того, ще мільйонів
10-12 споживалося для виробництва всередині УРСР хлібобулочних, макаронно-круп'яних і кондитерських виробів.
Сьогодні ж, при порівнянному
валовому зборі зерна (в середньому близько 55 млн. тонн),
більш 30млн. тонн його експортується. Усередині ж країни
сьогодні зерна витрачається (і
на людей, і на тварин) не більше
10-12 млн. тонн - рази в чотири
менше ніж в УРСР.
Чи варто після цього дивуватися, що середньодушове споживання м'яса в наші дні навіть
за офіційними даними, удвічі
менше ніж це було в 1990 році?
При цьому експерти стверджують, що саме м'яса ми споживаємо не в 2, а в 3-4 рази менше,
оскільки всілякі ковбаси, сосиски та ін.. (зроблені з генетично модифікованої сої, пасти зі
шкір, м'ясо-кісткового борошна
і всіляких хімічних інгредієнтів)
- "м'ясопродуктами" можна називати суто умовно. Але навіть
при таких низьких обсягах споживання м'яса, велика частина
його виробляється не всередині
країни, а імпортується, причому за останні роки ця тенденція
тільки посилюється.
А тепер увага: сьогодні Україна
експортує сировину (зерно), а ім-

Економіка абсурду
Причин такого зубожіння раціону українців досить багато,
але одна з основних - це повна
деградація сільського господарства, яке все більше орієнтується
на експорт, а тому набуває чисто
сировинну спрямованість. В УРСР
ж сільське господарство було збудовано таким чином, що мало в
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портує готову продукцію (м'ясо),
що за всіма міжнародними стандартами характеризує нашу країну, як виключно слаборозвинену.
Вдумайтеся: не так давно передове і високотоварне українське сільське господарство дожилось до
такої ганьби, що навіть не в змозі
перетворити зерно в м'ясо! Звичайно ж, провина за такий стан речей
лежить не на аграріях, а на владі,
яка методично і цілеспрямовано
знищують українське село, і просто
не дає аграріям працювати.
В результаті, найбільші сільськогосподарські корпорації повністю
орієнтовані на виробництво зерна
для експорту, і при такій моделі
господарювання про нарощування переробки продукції всередині
країни не може бути й мови.
Найгірше те, що немає навіть натяків на якісь позитивні зміни. Адже
сьогодні ні найбільші сільгоспвиробники, ні навіть уряд, не ставлять перед собою завдання щодо
забезпечення населення власної
країни продовольчими товарами кажуть тільки про прибутки. А про
те, щоб забезпечувати споживачів
якісними продуктами харчування
за доступними цінами - взагалі не
йдеться. Про це красномовно свідчать хоча б такі факти: мораторій
на перевірки бізнесу (оголошений
Яценюком ще в 2015 році), який
повністю розв'язав руки всіляких
махінаторам і в рази збільшив кількість фальсифікату на прилавках, а
також скасування державного регулювання цін на соціально значущі
продукти харчування.

Постскриптум
Як відомо: саме тваринництво
створює левову частку робочих
місць в сільській місцевості, а
фактичне знищення цієї найважливішої галузі зробило мільйони
селян "зайвими" на рідній землі.
В результаті, вони масово тікають
в міста і за кордон, села без виробничої бази порожніють, деградують і вимирають. І є серйозні
підстави вважати, що владою все
це робиться свідомо. Втім, це вже
зовсім інша історія.

Про що мовчить телевізор

Нові тарифи:
коли і наскільки
подорожчає газ
Чергової зміни ціни на газ українцям слід очікувати наступної весни - згідно з планами Кабміну, постанова про перегляд тарифів з квітня 2018 приймуть найближчим часом.
Переглядати ціни будуть майже кожні півроку, адже відповідно до вимог МВФ їх потрібно коригувати за затвердженим механізмом.
Уже найближчим часом газ може подорожчати мінімум на
40% в тому випадку, якщо зобов'язання "Нафтогазу" з продажу населенню на пільгових умовах не погодять в Кабміні.
Якщо власних ресурсів України не вистачить, то проектом
передбачено імпорт з інших країн.
Згідно з розрахунками експертів, за тисячу кубометрів зараз доводиться платити 6800 гривень. На думку колишнього
керівника Управління зі зв'язків з громадськістю Валентина
Землянського, подібний тариф економічно не обґрунтований, адже левова частка ринку регулюється " вручну ".
"Зростання може перевищити 11 тисяч гривень, тобто
близько 60%", - додав він.

Долар по 32 на кінець
року?
При песимістичному макроекономічному сценарії Кабінету міністрів гривня на кінець року може втратити 5,6
гривень по відношенню до долара.
Такі висновки можна зробити на основі двох сценаріїв макроекономічних показників уряду, які є в розпорядженні “Економічної правди” .
Як стало відомо, уряд розрахував оптимістичний та песимістичний макроекономічні сценарії у зв’язку з блокадою ОРДЛО.
Оптимістичний сценарій передбачає, що темпи розвитку економіки в 2017 році сповільняться на 1,2%, номінальний ВВП скоротиться на 25,8 мільярда гривень, а
інфляція прискориться на 1,8 п.п.
До того ж блокада чинитиме тиск на гривню. До кінця
2017 року національна валюта може ослабнути ще на 3
гривні по відношенню до долара.
Згідно з песимістичним сценарієм, ВВП впаде на 2,5%.
Вплив на номінальний ВВП складе мінус 39 мільярдів гривень. Інфляція додасть 8,5 п.п. У такому випадку гривня
до кінця 2017 року втратить 5,6 гривень за долар.

ООН: кількість загиблих на Донбасі вражає

В оприлюдненому звіті управління
Верховного комісара ООН з прав людини про ситуацію в Україні сказано:
"В цілому, за період з середини
квітня 2014 року до 12 березня 2017
року загинули щонайменше 9940

осіб і ще 23455 отримали поранення".
Повідомляється, що це консервативна оцінка, зроблена на основі наявних
даних. Ці цифри включають українських військовослужбовців, цивільне
населення і членів збройних груп.

"Більше 2000 - це цивільні особи, які загинули під час бойових дій.
Кількість цивільних осіб, які були поранені в результаті конфлікту, оцінюється на рівні від 7000 до 9000 чоловік.", - йдеться в повідомленні.
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“За правду і справедливість”

калейдоскоп

Малий бізнес потребує підтримки. У тому числі й через податкову політику

Трое в лодке

Что происходит с активами Ахметова,
Фирташа и Коломойского
По материалам: Антонина Бажан,
https://focus.ua
(Начало в № 11)
Ещё два года назад казалось: единственное, что остаётся незыблемым в стремительно меняющейся стране, это бизнес
финансово-промышленных групп. Со
времён позднего Кучмы, когда прекратились громкие "разборки" и окончательно
сложились сферы влияния олигархов,
здесь не происходило существенных
перемен. Менялись правительства и
президенты, но жизнь страны определяли личные договорённости крупного бизнеса с властью. И обе революции
украинского народа не смогли изменить
сложившийся порядок вещей. Это неудивительно: любой бунт без чёткой идеологии и целей обречён на неудачу.

та аффилированных с банком компаний.
Сами бывшие акционеры подобные обвинения категорически отрицали. Но кто
больше выиграл от национализации — так
и осталось большим вопросом.
Ещё один подарок, который "под ёлочку" власть сделала Коломойскому, — снижение ренты на добычу нефти с 45% до
29% для залежей глубиной до 5 км и с 21%
до 14% для залежей глубже 5 км. Любопытно, что снижение рентных платежей
на добычу нефти стало единственным
фискальным послаблением для бизнеса в
Налоговом кодексе этого года. К примеру,
снизить рентные платежи на добычу газа
нардепы категорически отказались.
30 января Высший административный
суд Украины принял окончательное решение по спору между "Укрнафтой" и ГФС от-

носительно налогового долга компании в 13
млрд грн. Суд обязал ГФС принять в качестве
залога 2,1 млрд куб. м газа 2006 года добычи, о справедливой цене на который "Укрнафта" спорит с государством по сей день.
По сути, суд согласился, что вместо живых
денег добытчик отдаст фискалам топливо,
проданное "Нафтогазом" ещё 10 лет назад.
Теоретически "Укрнафта" подконтрольна государству. 51% её акций принадлежит "Нафтогазу", а связанные с Игорем
Коломойским компании — лишь крупнейший миноритарий, которому принадлежит 43% акций. Однако долгие годы Коломойский контролировал компанию через
менеджмент. А нынешнего CEO "Укрнафты" Марка Роллинса глава "Нафтогаза" Андрей Коболев называет компромиссной
фигурой, которая учитывает интересы как
государства, так и группы "Приват".
Достаточно неплохо чувствует себя и принадлежащая Коломойскому "Укртатнафта".
В прошлом году наблюдался тренд роста
импорта сырой нефти на фоне продолжающегося сокращения объёмов потребления
топлива и импорта нефтепродуктов. По данным Госстата, за 2016 год Украина импортировала сырой нефти и газового конденсата

Экспроприация боевиками активов
Рината Ахметова и экстрадиция Дмитрия Фирташа в США могут существенно ослабить влияние их финансовопромышленных групп на жизнь страны.
Среди крупных олигархов уверенно себя
чувствует лишь Игорь Коломойский

Еврейское счастье
18 декабря правительство объявило о
национализации ПриватБанка за символическую сумму в 1 грн. Со стороны это выглядело как рейдерская атака на крупнейший банк страны. Однако, как утверждали
в Нацбанке, взамен 1 грн дохода владельцы финучреждения Игорь Коломойский и
Геннадий Боголюбов оставили государству
148 млрд грн долгов, выведенных на счеЗакінчення,
початок на стор. 3
— Але як концентруватися
на внутрішньому ринку із
зарплатами в населення
150—200 дол. на місяць?
—На жаль, це порочне коло, з
якого ви не можете вирватися: промисловість згортається, зарплати
знижуються, люди не можуть собі
нічого дозволити і їдуть… Серед політиків часто поширена думка, що
треба позбутися держави, послабити її значення (це лібертаріанці)
як такої. Насправді не треба мати
велику державу, треба, щоб вона
була сильною і могла приймати
правильні рішення. Я сподіваюся,
Брексіт і результат виборів у США
відкриють очі українським політикам, і вони почнуть приймати
правильні рішення. До речі, раджу
звернути увагу на адміністрацію з
підтримки малого бізнесу у США.
— Є й така адміністрація?
—Так, у Вашингтоні. Допомагає
малому бізнесу. Правда, за два
квартали від її будівлі розміщуються МВФ і Світовий банк, яким це не
подобається. І тому я вам раджу:
«Не робіть те, що вам кажуть робити американці, а робіть те, що
американці робили самі». Саме
так говорили й самі американці у
1820-х: «Не робіть те, що вам кажуть робити англійці, а робіть те,
що англійці робили самі».
— Річ у тому, що коли нам
кажуть, що треба робити,
то дають і кредити. Хоча
дедалі частіше лунають
застереження, що це шлях у
боргове рабство…

—Це справді так. Україна майже
«на голці». Ви звикли вже до цього
боргового рабства, – виник значний торговельний дефіцит, тому
знову й знову потрібні кредити…
Європейці помічають, що такі проблеми актуальні для Іспанії, Португалії, Греції, але не помічають,
що такі ж вони злободенні і для
України, просто тому, що Україна
– не на їхньому порядку денному.
Біда в тому, що ЄС настільки зайнятий порятунком самого себе, що в
нього просто немає часу дивитися
поза свої кордони.
— Що на практиці означає
«боргове рабство» для
країни, і чи траплялися вам
такі приклади?
—Історія свідчить, що борги, виплатити які неможливо, – не виплачуються. Навіть у Старому Заповіті
згадуються ювілейні роки списання
боргів. Єдина країна, яка пережила неймовірне полегшення, коли їй
списали борги з Європи, – це Німеччина. Латиноамериканські країни
постійно перебувають у цьому циклі: борги – дефолт – борги. Так уже
було п’ять-шість разів від часу здобуття ними незалежності в 1930-х
рр. Єдиний вихід із таких боргів –
оголошення дефолту. Але проблема
в тому, що Європейський центральний банк, наприклад, не хоче, щоб
Греція визнавала свій дефолт.
— Однак така боргова
практика привела
латиноамериканські країни
до примітивізації.
— Я сам спостерігав примітивізацію в Аргентині. Раніше в них
були і легкові автомобілі, і ван-

Фото: УНИАН, Украинское фото
тажівки, а потім вони почали їздити на конях і мулах. За 1990-ті
роки, після втрати країною промисловості, зарплата там упала
на 40%. До речі, земля в Аргентині, як і в Україні, дуже родюча.
— Щоб Україна не повторила
«успіхів» Аргентини, мабуть,
самої тільки світової торгівлі
мало. Щось потрібне ще?
—Крім світової торгівлі, зокрема агропродукцією, потрібен ще
достатній рівень індустріалізації
країни. Тому слід звертати увагу
на країни, котрі не є членами ЄС,
наприклад на Туреччину чи навіть
Саудівську Аравію. І, звісно ж, як я
вже казав, працювати з внутрішнім ринком. Тут, в Україні, людям
потрібні продукти й промислові
товари. Так, у них немає грошей
усе це купувати, отож вам треба
подумати про мінімальну зарплату
і пенсію.
— Але мінімальну зарплату й
пенсію не підвищиш просто
так. Вона має відповідати
економіці країни.
—Проте мінімальна зарплата
дуже важлива. Якщо її зробити занадто високою, з’являються ризики
створення тіньової економіки. Тому
регулювати слід дуже виважено.
Для реіндустріалізації вам також потрібен банк розвитку, який
би підтримував відродження промисловості, як це було в Бразилії. А
ще – адміністрація малого бізнесу,
як у США.
— На жаль, складається
враження, що в нас у країні
намагаються потіснити ма-

на $175 млн, что в 2,1 раза больше, чем за
2015-й. Практически всю нефть переработал
Кременчуг. Однако, несмотря на рост производства, "Укртатнафта" в прошлом году
ухудшила свои финпоказатели. За III кв. этого года компания показала доход 16 млрд
грн против 20,9 млрд грн за аналогичный
период прошлого. Прибыль предприятия
составила 15,7 млн грн по сравнению с 1,3
млрд грн за аналогичный период прошлого
года. Нельзя исключать, что финпоказатели
компании искусственно занижаются. К примеру, по данным НТЦ "Психея", в ноябре на
кременчугском нефтехранилище минимальная отпускная цена А-95 была 15,8 грн/л при
средней цене 18,15 грн/л. На остальных нефтехранилищах страны минимальная цена
реализации топлива от средневзвешенной
отличалась всего на 30–40 коп/л. Это косвенно подтверждает слухи о том, что "Укртатнафта" выводит прибыль из компании,
продавая топливо по заниженным ценам
аффилированным с ней сетям АЗС.
В конце февраля руководство аэропорта
Борисполь предложило Мининфраструктуры ввести на пять лет большие скидки
для авиакомпаний на обслуживание в
аэропорту. Скидки до 75% от базовой стоимости обслуживания получат компании,
открывшие новые международные рейсы.
Главным бенефициаром новшества станут
связанные с Коломойским МАУ. Справедливости ради следует сказать, что такая
преференция вполне рыночна. С 2014 года
МАУ существенно изменила свою бизнесстратегию, сделав ставки на транзитных
пассажиров из третьих стран. Это позволило компании существенно расширить
маршрутную сеть, обновлять флот современными самолётами и регулярно открывать новые направления.
Одним словом, Коломойский — единственный из "большой тройки" олигархов,
кто сумел максимально диверсифицировать риски для своей финансово-промышленной группы, выйдя из банковского бизнеса и развивая перспективное
авиационное направление.

лий бізнес із ринку на догоду
великому. Це теж може вилитися у проблему.
—Це неправильно. Малий бізнес
потребує підтримки. У тому числі
й через податкову політику. Наприклад, у Норвегії був (а може,
й зараз є) такий закон: якщо підприємець, отримавши прибуток,
залишає його на розвиток підприємства, то цей прибуток не оподатковується.
— А що нам робити з
імпортом, треба його
контролювати?
—Корисно ретельно проаналізувати основні статті імпорту й
зрозуміти, що ви можете виробляти самостійно. Є повчальний
приклад із курячим м’ясом. Під час
кризи 1990-х у Росії виробництво
курячого м’яса практично зникло.
І тоді країні довелося імпортувати
«ніжки Буша» зі США. З допомогою
таких зовсім незначних інтервенцій державі вдалося відродити місцеве виробництво курячого м’яса.
Треба шукати сфери, де невелика
інтервенція матиме найбільший
вплив, коли ви вже майже конкурентоспроможні.
— Як подолати тенденцію
відпливу мізків і робочої
сили з України?
— Сумно, що основним експортним товаром є молодь. Норвегія
теж переживала такий період у
XIX ст. Тоді молодь пливла у США.
Проблема в тому, що мігрують не
ті люди. Тобто, в принципі, міграція – це непогано, але саме люди,
котрі мігрують, могли б створювати підприємства, розвивати бізнес

і таким чином піднімати країну. З
погляду індивідуума, така міграція
логічна й правильна, а з погляду
суспільства – на жаль, ні. Однак
є багато прикладів, коли відплив
мізків із країни врешті-решт обертається повторним їх набуттям. Їх
поверненням. Найкращий приклад
– аграрна Ірландія, яка у 80-х минулого століття поставила перед
собою завдання досягти першості
в інформаційних технологіях. Держава вклала кошти у відповідну
освіту. І перший випуск коледжу,
який навчав студентів інформаційних технологій, повністю виїхав із
країни. З другого випуску залишилося тільки два випускники. Однак,
коли минуло 6—8 років, випускники
почали повертатися в Ірландію, бо
там з’явилися робочі місця і вони
хотіли ростити своїх дітей в Ірландії. Мізки повернулися у країну.
— Тобто Україні, щоб
стати багатою, потрібно
створити умови для
повернення мізків. Але як
стати багатими без їхньої
допомоги?
—Якщо ви не почнете нарешті
приймати рішення, ви ставатимете все біднішими й біднішими. Але
якщо Україні вдасться диверсифікувати промисловість, ви навчитеся додавати додану вартість до
виробленої сировини, тоді зростатимуть зарплати, і ваші люди, звісно ж, повернуться. Я впевнений.
— Отже, в нас усе-таки
залишився шанс.
— Я виїхав із Норвегії, коли мені
було 19, а повернувся, коли мені
був 41…
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Быстро бросить курить – по-настоящему трудное дело

ДОМАШНІЙ КЛУБ

Советы дачникам

обеспечивает быстрое
стекание воды со среза, а обрезка над расположенной снаружи
почкой способствует
образованию побега.

Обрезку производите весной, пока не началось движение сока
в растении, пока дерево еще спит, но древесина не заморожена.
У молодых деревьев
с помощью легкой обрезки обычно формируют крону ярусную с
центральным проводником.
Когда дерево начинает плодоносить, вам
надо будет произвести
более сильную обрезку,
вырезать и укоротить
ветви. Эта мера позволит повысить урожайность дерева и создать структуру кроны
способную выдержать
больший урожай.
Как делать
обрезку деревьев?
Производите обрезку каждый год. Ежегодное удаление нескольких ветвей переносится

вашим деревом менее
болезненно, чем сильная обрезка раз в 2-3
года. Как правило, вы
можете вырезать из
кроны количество ветвей, примерно равное
прошлогоднему приросту, (но не более 1/3
всех ветвей дерева),
возможно, вы сочтете
нужным удалить новые
ветви, но, в первую очередь, старайтесь вырезать старые.
Не
производите
сильную обрезку карликовых
деревьев.
Карликовые деревья
растут медленнее, чем
обычные, поэтому их
ежегодная обрезка не
должна быть такой же
сильной.
Правильно обрезайте ветви. Обрезайте
ветку наискось над почкой, расположенной с
наружной стороны ветки. Обрезка под углом

Как правильно
удалять ветки у
больших садовых
деревьев?
Вырезайте старые
побеги. У некоторых
сортов яблонь, груш и
слив плоды образуются
не на самых крупных
ветвях, а на мелких веточках, отходящих от
них. При большом загущении кроны вырежьте
самые старые и наименее продуктивные
ветки.
Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном
направлении. Направленные вверх ветви
дают сильный прирост,
но их урожайность
ниже, чем у горизонтальных. Направленные вниз и свисающие
ветви — наименее продуктивны, и плоды на
них получают меньше
света. Поддерживайте
рост ветвей в горизонтальном направлении,
вырезая направленные
строго вверх или растущие вниз побеги.

Саженцы
красной
смородины
без затрат
Этот несложный способ разведения красной смородины
наверняка будет интересен
всем садоводам. Кроме того,
он не потребует от вас совершенно никаких затрат.
Суть его заключается в следующем:
В ноябре срежьте с куста у самой
земли одревесневший однолетний
побег. Отличить его от двух-трех
летних довольно просто, однолетние побеги гораздо светлее. Нарежьте его на черенки примерно
по 20 см.
Черенки поставьте в темную посуду с водой. Где-то через месяц
появляются корешки. Когда длина
корешков достигнет 3-4 см, черенки следует высадить в землю. Для
этого можно использовать картонные коробки или пластиковые
бутылки с обрезанной верхушкой.
Не забудьте сделать дырочки в днище коробки, дабы избежать застоя
воды. На дно коробки положите
керамзит. Приготовьте смесь из
земли и песка, перегноя и опилок.
Пролейте подготовленную землю
для пересадки слабым раствором
марганцовки и высадите черенки,
аккуратно расправляя корни.
Коробки с черенками поставьте
в теплое, светлое место. Для утепления коробок можно использовать пенопласт, чтобы корни
молодых растений всегда были в
тепле. С середины февраля на черенках набухают почки, а к началу
мая распускаются листья.
Пересаживать на постоянное
место саженец следует в середине мая. В заморозки утепляйте
черенки при помощи бумажного
пакета, приваливая его землей.
В первый год появившиеся цветения следует обрывать, чтобы
растение окрепло и хорошо развивалось.

Как бросить курить – народные средства

На этапе отвыкания от курения
ваш организм будет нуждаться в некоторых средствах, помогающих облегчить этот мучительный процесс.
Бросить курить - действительно
очень нелегко, но возможно. Попробуйте бросить курить воспользовавшись народными средствами.
▸ Ежедневно принимайте тимьяновые ванны (100 г травы тимьяна
залить 2 л кипятка, настоять полчаса, процедить и вылить в ванну
температурой 38-39 градусов; принимать ванну в течение получаса)
— они здорово успокаивают нервную систему.
▸ Также очень помогает эфирное
апельсиновое масло — вдыхание его
паров тоже действует успокаивающе
и отбивает желание покурить.

▸ А вот это простое народное
средство поможет быстро бросить
курить и избавить от вредной привычки навсегда. Для приготовления
лечебного средства надо взять 4-5
очищенных лимонов и растереть их
с медом, для растирания не используйте металлические предметы. Лучше всего это делать деревянной ложкой. Если растирающие движения
выполняются по кругу, ложка должна
перемещаться только по ходу часовой стрелки. Принимать по столовой
ложке смеси дважды в течение дня
— утром и вечером. По мере расходования целебного средства надо приготовить свежую порцию.
▸ Прекрасное действие на организм оказывает ежедневный прием грейпфрутового сока. Его пьют

Ингредиенты: сельдь с/с 1 шт., лук синий 1 шт., зелень
укропа, свёкла 1 шт., картофель 2-3 шт., сок лимона, оливковое масло, зелень петрушки, кунжут
Приготовление: Картофель и свёклу отварить на пару.
Очистить, остудить. Свёклу натереть на мелкой тёрке, картофель
истолочь в пюре, смешать. Сельдь и лук нарезать мелкими кубиками, смешать с измельчённой зеленью укропа. Из свекольнокартофельной массы сделать небольшую лепёшечку, в середину
поместить чайную ложку селёдочной начинки, сформировать
«пирожок» в виде клубнички. Из оливкового масла и сока лимона приготовить соус, полить все «клубнички», посыпать кунжутом. Из петрушки сделать «хвостики».

Салат с капустой и сухариками

Ингредиенты: сухарики – 150 гр, капуста – 300 -350 гр, огурцы соленые – 150 гр, кукуруза – 200 гр, майонез – 2-3 ст. ложки
Приготовление: Все ингредиенты не имеют четкого веса.
Все на ваш взгляд и вкус. Что любите больше – то и добавляйте
больше. Первое – нарезаем капусту, тоненько и «изящно». Сейчас огромное количество специальных терок, но нарезать можно ножом. Точно так же режим соленые огурцы на маленькие
кусочки. Можно добавить и свежие (если на них сезон). Берем
150 гр сухариков. Лучше если они будут приготовлены дома самостоятельно. В салате с сухариками, очень хороши пикантные
сухарики (с каким-то вкусом). Смешиваем все ингредиенты: капуста, соленые огурцы, сухарики, кукуруза с майонезом.

Куриные рулетики

Ингредиенты на 6 рулетиков: 3 филе куриной грудки,
1 средний помидор, примерно 100 гр. сыра, 12 тонких полосок
с/к бекона, 3 зубчика чеснока (пропустить через пресс), 2 ч.л.
ваших любимых специй для курицы, перец и соль по вкусу.
Приготовление: Каждое филе разрезать пополам вдоль,
чтобы получились пластинки, слегка отбить. Посолить, поперчить, обмазать чесноком и специями. Дать полежать при комнатной температуре мин.30. Разогреть духовку до 200гр. Сыр
порезать на брусочки, примерно шириной с филе, с помидором
поступить так же. На каждое филе положить брусочек сыра и
помидора (на широкую сторону) и свернуть плотным рулетом.
Каждый рулет плотно обмотать 2-мя пластинками бекона. Уложить рулеты в жаропрочную форму (масло не нужно) и запекать
мин.20-30. Подавать горячими с вашим любимым соусом.
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ежедневно по 100-150 мл 2-3 раза в
течение суток на протяжении продолжительного периода времени.
Механизм влияния грейпфрутового
сока связан с общеочистительным
воздействием на органы и системы
человека, поэтому зачастую используется в народной медицине.
▸ Ежедневно утром и вечером
выполнять простое упражнение
дыхательной гимнастики: пассивно вдыхайте через нос, а выдыхайте активно и с небольшим усилием.
Начинайте медленно, постепенно
увеличивая скорость. Проделайте
цикл из 30 выдохов, затем минуту
отдохните. Можно выполнять до
пяти циклов утром и пяти вечером.
▸ Столовую ложку листьев эвкалипта залить 0,5 л кипятка, настоять
час, добавить по столовой ложке
меда и глицерина. Полученную смесь
принимать по четверти стакана 7 раз
в день. Курс лечения — месяц.
▸ Взять 10 г корневища змеевика
и залить стаканом кипятка, настоять и полоскать рот каждый раз,
когда появляется желание закурить. Полоскать полость рта раствором соды — столовая ложка на
стакан воды.
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Бабушкина аптека

Быстро бросить курить – понастоящему трудное дело. Объявив войну никотину, позаботьтесь о надежном тыле: поменьше
нервничайте, погрузитесь с головой в любимое дело, встречайтесь
с приятными людьми – словом,
делайте то, что доставляет Вам
удовольствие, и как можно больше двигайтесь.

ЗАКУСКА ИЗ СЕЛЁДКИ «КЛУБНИЧКА»
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
6. Драматург с чувством юмора. 7. Рухлядь на аукционе. 12. «Первенец» таблицы Менделеева. 16. Две тонны плохого характера. 17. Выходец из ЗАГСа. 18. Процедура, после которой за одного дают двух. 19. Руль парашюта. 20. «Засос» на реке.
21. Живописная материя. 22. Музыкальная грусть. 23. Первое, что давал Кашпировский.
24. Меры сытости для обжоры (разг.). 25. Щекастый грызун, постоянный обитатель живых уголков. 26. Походный аэродром. 28. Музыкальный темп, «угодивший» в фамилию
певицы. 29. «Морское» пиво. 33. Стопроцентная альтернатива уроду. 34. Техническая
специальность, сулящая тепленькое местечко.
По вертикали:
1. «Охотник» на призывников. 2. Спящий в каждом из нас. 3. Генеральное сражение.
4. Вертлявая рыба. 5. Пробежечка длиной в 42195 метров. 8. Упавшая вертикаль. 9. Жук
среди автомобилей. 10. Словоохотливость, потерявшая меру. 11. Должность жены,
если она нигде не работает. 13. Самое мирное кровопролитие. 14. Какая организация
периодически отключает воду в доме? 15. Тот, у кого до собственных суждений нос не
дорос. 16. Дом-переросток. 26. Оружие семейства луковых. 27. В него превращается Иван-дурак. 30. Морской зубастик. 31. Львиный вход для головы дрессировщика.
32. Праздник, накануне которого в магазинах хорошо раскупаются куриные яйца.

По вертикали:
1. Военком. 2. Гений. 3. Битва. 4. Угорь. 5. Марафон.
8. Горизонталь. 9. Фольксваген. 10. Болтливость.
11. Домохозяйка. 13. Донорство. 14. Водоканал.
15. Молокосос. 16. Небоскреб. 26. Арбалет.
27. Царевич. 30. Акула. 31. Пасть. 32. Пасха.

По материалам http://nashadacha.info
Обрезка позволяет поддерживать деревья в хорошем состоянии и значительно повышает урожай. Вырезая некоторые ветви зрелого, плодоносящего дерева, вы уменьшаете количество образовавшихся на нем
плодов и обеспечиваете лучшую освещенность внутри кроны. Оставшиеся плоды растут лучше (и урожай с этого дерева в пересчете на кг тоже
будет больше), имеют более привлекательный внешний вид. Увеличение циркуляции воздуха и проникающие внутрь кроны солнечные лучи
предотвращают развитие болезней.

готовим сами

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
6. Комедиограф. 7. Антиквариат. 12. Водород.
16. Носорог. 17. Молодожен. 18. Битье. 19. Строп.
20. Водоворот. 21. Холст. 22. Минор. 23. Установка.
24. Отвал. 25. Хомяк. 26. Авианосец. 28. Аллегро.
29. Балтика. 33. Раскрасавец. 34. Теплотехник.

Обрезка плодовых
деревьев
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Х-файлы

Аномальная активность в подледном пространстве Антарктиды,
по всей видимости – результат раскопок древней структуры под ледовым панцирем.

Так, что же такое –

Антарктида?

По материалам http://tainy.net
Ученые на различных антарктических станциях сообщают,
что подо льдом видят перемещающиеся источники сильного света.
Европейские ученые, говорят
о том, что НЕЧТО, находящееся подо льдами Антарктиды,
попало туда 12000 лет назад,
когда этот континент еще не
был покрыт льдом. То, что находится там, является самой
древней искусственной структурой на Земле.
Имеются данные, что США
еще в 2001 году направили в
район обнаружения аномалии
экспедицию имеющую в наличии буровые установки и тяжелую технику для производства
раскопок в том числе и на основе
лазерных буров. И аномальная
активность в подледном пространстве, по всей видимости
является результатом этих раскопок древней структуры под
ледовым панцирем.
Сообщалось о экстренной
эвакуации ученых с Антарктических станций, расположенных
в этом районе.
Ученые обратились в конгресс
США с требованием открыть общественности и научному сообществу информацию о том, что
обнаружено в Антарктиде.

Факторы
Антарктида до последнего
времени считалась континентом, покрытым льдом миллионы
лет. Но сейчас это фактически
опровергается, находят остатки динозавров и другие формы ранее неизвестной жизни.
Интересно,что открыли Антарктиду русские мореплаватели
под командованием Беллинсгаузена и Лазарева , а до этого
многие считали, что ее вообще
нет. Но карты этой земли причем безо льда, уже были. Самая
известная – карта османского
адмирала Пири Райса 16 века,
так-же есть карты Антарктиды
от Меркатора и других картографов. Подтвердилась подлинность карты, только после 2-й

мировой, благодаря экспедиции
наших полярников. Откуда эти
карты ,кто их мог составить, почему такая аэрофотосьемочная
точность?
Так что же под ледяным панцирем Антарктиды может настолько привлекать правительственные круги США, а также
России, что они посылают на
шестой континент, в район озера
Восток, научные экспедиции, оснащенные дорогим и тщательно
засекреченным оборудованием?
Согласно информации, опубликованной в зарубежных источниках, в феврале 2000 года
две группы ученых, выполнявшие совместную программу
исследований, которую финансировали правительства США и
Великобритании, намеревались
опустить в воды озера специальные зонды, оснащенные различными датчиками. Но внезапно
они получили указание все работы по программе прекратить.
Никаких объяснений за этим не
последовало. А на российскую
антарктическую станцию в это
же время якобы прибыл новый
контингент
исследователей,
вместе с которым было доставлено большое количество сложного и дорогостоящего оборудования. Причем происходило все
это в глубокой тайне.
Спустя некоторое время после
описанных событий с австралийской антарктической станции «Кейси» в сторону озера
Восток отправились две путешественницы, намеревавшиеся
пересечь Антарктический континент на лыжах. Когда они достигли озера и уже шли по его
ледяному покрову, неподалеку
от них вдруг произвел посадку
самолет американских ВВС, и
«лица в штатском» предложили
отважным девушкам проследовать на его борт, объясняя, что
прилетели их спасать. Между
тем у путешественниц имелись
исправно работающие средства
связи и ни о какой помощи они
не просили. Известно, что во
время своего лыжного похода
девушки сообщили по спутниковым телефонам родственникам
и друзьям, что по возвращении

расскажут им о чем-то совершенно невероятном. Однако,
возвратившись домой, ничего
такого они не рассказали и никаких интервью не давали".

Имеются прямые документальные свидетельства того, что с
1940-го по 1943 год нацисты возводили в Антарктиде в районе
Земли Королевы Мод некие секретные объекты. Советской разведке было достоверно известно
следующее. Некоторые немецкие
ученые разделяли теорию "полой
Земли", согласно которой под поверхностью планеты существуют
гигантские пустоты, представляющие собой настоящие оазисы с
теплым воздухом.
По мнению германских экспертов, подобные пустоты существовали в Антарктиде. В
изученных "Итогами" архивных документах СМЕРШ, а есть
сведения о том, что в 1938 году
немецкие подводники, исследовавшие ледовый континент,
якобы отыскали нечто под толщей льдов. Если верить секретным документам, то речь идет
о "территориях под землей, но
с такими же горами и континентами, океанами пресной воды,
внутренним солнцем, вокруг
которого происходит вращение
Земли". Проход в эти территории
возможен в результате специальных маневров при погружении на подводных лодках. Лоции
сохранились. Немцы, предполагая, что карты могут попасть в
чужие руки, сделали несколько
вариантов, в том числе ложных.
Карты отпечатаны в 1500 экземпляров в концлагере Дахау
в "зондерлаборатории" в январе
1944 года, что свидетельствует о
чрезвычайной секретности информации. Неудивительно, что
все люди, участвовавшие в их изготовлении, были уничтожены.
В любом случае это были не
просто карты. На каждой из них
цифрами и знаками, требующими расшифровки специалистами
в области астрономии и навигации, обозначены разные ключи.
Есть подозрение, что использу-
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ются они в зависимости от времен года и расположения Луны.
В самом конце войны народному комиссару военно-морского
флота СССР адмиралу Николаю
Кузнецову были направлены
разведкой десять экземпляров
немецких подводных карт для
"организации запланированной
работы и выработки предложений".
Историки, работая с архивными документами СС, нашли
конкретные записи. "Мои подводники обнаружили настоящий
земной рай", - заявлял командующий немецким подводным
флотом адмирал Дениц. И еще
одна загадочная фраза, прозвучавшая из его уст: "Германский подводный флот гордится
тем, что на другом конце света
создал для фюрера неприступную крепость". Проговорился на
эту тему якобы и сам Гитлер. На
празднике по поводу завершения строительства здания новой
рейхсканцелярии он сказал: "Ну,
ладно! Если уж в этой деленойпеределеной Европе за несколько дней можно присоединить к
рейху парочку государств, то с
Антарктидой никаких проблем
не предвидится и подавно..."
Из секретных документов следует, что в 1940 году в Антарктиде по личному указанию фюрера
началось строительство двух
подземных баз. Их предназначение было исключительно функциональным - они представляли собой надежные убежища
и одновременно полигоны для
создания суперпередовых технологий. Никакого сакрального
смысла в эти объекты никто не
вкладывал.
Для транспортировки грузов
на далекие земли использовались 38 подводных лодок из
соединения "Конвой фюрера".
Упоминания об этих лодках также встречаются в документах
советской разведки: "... Докладываю, 11 июня 1945 года сотрудниками контрразведки СМЕРШа
79 стрелкового корпуса в здании штаба ВМФ Германии по
адресу: Берлин-Тиргартен, Тирпитцзуфер 38-42, в служебном
помещении обнаружены "карты
прохождения морских глубин"
с грифом "только для капитанов подводных лодок А-класса
зондер-конвоя фюрера" в количестве 38 штук под номерами с
серией "44" № с 0188 по 0199... с
№ 0446 по 0456".
Как утверждают некоторые
военные историки, в самом
конце войны в порту немецкого
Киля с этих подлодок сняли торпедное вооружение и загрузили
контейнерами с различными
грузами. Кроме того, субмарины приняли на борт пассажиров - числом в несколько сотен,
которым и суждено было стать
жителями Новой Швабии.

Спешить с выводами
не следует...

Казалось бы, ну какие загадки и тайны можно обнаружить
на необитаемом континенте,
где свыше 99% территории по-

крыто слоем льда толщиной до
четырех километров, средняя
температура даже летних месяцев колеблется от -30o до -50o
С, растительность практически
отсутствует, а животный мир
представлен лишь живущими на
побережье пингвинами и тюленями? Однако...
В Антарктиде, на расстоянии
480 километров от Южного полюса, расположено огромное
озеро Восток. По площади оно
не уступает таким озерам, как
Онежское или Чад. Толщина
льда над озером - от трех с половиной до четырех с половиной
километров, его наибольшая
глубина - 1200 метров, а в районе расположенной как раз над
ним российской антарктической
станции «Восток» - 680 метров.
Приборы, установленные на
спутниках, показали, что температура воды в озере колеблется
от +10 до +18°С! Это значит, что
в глубине озера находятся геотермальные или какие-то иные
источники тепла. Анализируя
показания приборов, ученые
высказали предположение, что
в полости между ледяным куполом, покрывающим озеро, и его
водной поверхностью может существовать самоочищающаяся
атмосфера, и, возможно, в ней
живут растения.
Ученые всего мира считают
исследование этого уникального
озера одной из самых интересных и трудноразрешимых научных проблем начала XXI века.
Когда полученные с американских орбитальных спутников данные показали, что над
водной поверхностью озера
существует покрытая ледяным
куполом полость высотой 800
метров, а приборы зарегистрировали там высокую магнитную
активность, дальнейшее выполнение американской программы
исследований внезапно прервали, и все гражданские специалисты были от нее отстранены.
Руководство дальнейшими работами перешло к определенным правительственным структурам и ведомствам.
В связи со сказанным некоторые уфологи и исследователи
загадочных явлений природы
и тайн истории обсуждают возможность существования в Антарктиде - на ее поверхности
или под ледяным покровом - секретной базы НЛО или немецких
нацистов(!), причем некоторые
полагают, что одно другого не
исключает.
Что касается двух последних
предположений, то даже при
самом скептическом отношении
к НЛО мысль о существовании
в Антарктиде нацистской базы
представляется еще более фантастической, если не откровенно
абсурдной. Но, возможно, спешить с такими заключениями не
следует...
Что же обнаружили в Антарктиде сейчас? Это параллельная цивилизация или база инопланетной
цивилизации, Новая Швабия или
же там обитает НЕЧТО?
Продолжение следует
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