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

За правду і справедливість

Редакція

e-mail: np@uch.net,

телефон 0472-320-111

Щоб підписатися на YouTube каналі потрібно виконати наступні дії:

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

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.

Сюрпризы

новой минималки

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:
“Реальна влада здійснюється
призначенцями, що знаходяться
в системі адміністрації”

Стор. 2

Час вводити продуктові картки
Більше 7,5 мільйонів пенсіонерів
не можуть собі дозволити навіть
мінімальну продуктову корзину.

В этом году уже все без исключения граждане Украины прочувствовали на себе
«улучшения» в виде повышенной минимальной зарплаты – даже те, кто не работает и
зарплату не получает. По планам правительства, такой шаг должен облегчить жизнь
бедных и вывести экономику из тени, но вышло, как в известной присказке: «хотели
как лучше, а получилось, как всегда».

ПЕРЕДПЛАТА

Читайте на стр. 4

ЩОТИЖНЕВИК
НА 8 СТОРІНКАХ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС

60003

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
на 1 місяць 10,28 грн.+0,95 грн. послуги пошти
на 3 місяці 30,84 грн.+2,15 грн. послуги пошти
на 6 місяців 61,68 грн.+2,60 грн. послуги пошти

Стор. 3
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Будемо бомжувати?
Кількість аварійного житла в Україні
різко зростає. Що чекає їх мешканців?

ЧНА ІДЕЯ!

ЦІАЛІСТИ
ДО ТИХ, КОМУ НЕ БАЙДУЖА СО

ра МОРОЗА
о політичну партію Олександ
ь”.
“За правду і справедливіст

тво юстиції зареєструвал
19 серпня 2016 року Міністерс
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

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
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Точка зору

Для того, щоб влада служила народу, потрібно, щоб вона була народу підконтрольна

Олександр Мороз:
“Реальна влада
здійснюється
призначенцями,
що знаходяться
в системі адміністрації”

Сьогодні народ може певним чином
контролювати діяльність місцевих виборних органів. Але вони позбавлені
спроможності ефективно займатися
проблемами людей. Тому контроль з
їхнього боку безпредметний, себто нічого не вартий. Реальна влада здійснюється призначенцями, що знаходяться
в системі адміністрації. А вони народом
не обираються, йому не підзвітні, отже,
чужі для народу. Тим самим перекреслюється норма Конституції про те, що
народ є джерелом влади. В Україні це
слабке джерельце потрібне лише на короткий період – для виборів.
Вся логіка нашої діяльності щодо системи влади зводиться до того, щоб реальну
владу мали виборні структури, відібравши її у тих, хто владу привласнив (можна
сказати: узурпував). Ліквідація «вертикалі
влади» конче необхідна. Ради, їхні виконкоми повинні здійснювати реальну владу,
для чого слід (після внесення змін в деякі
статті Конституції) змінити законодавство, зокрема, про бюджетну і податкову
системи.
Йдеться про європейську модель
управління, де ключовою ланкою і є самоврядність.
Прикладів можна приводити багато.
Скажімо, в Канаді всі податки, що збираються на території провінції, порівну

розподіляються на місцеві і державні по- радиться з ними через опитування, ретреби. Тому місцева влада має достатні ферендуми, звітує про свою діяльність. І
ресурси для розвитку провінції (міст, ін- серед людей немає «моя хата скраю», «не
ших поселень), дбає про розширення ви- зівай, Хомко, на те і ярмарок».
Такої зміни системи влади ми і добиваробництва, бізнесу, зайнятість людей…
як джерела поповнення бюджету, має ємось. В тім суть справжньої децентралізмогу турбуватися про школи, лікарні, зації, а не в розмовах про нібито передачу
влади «вниз». Не треблагоустрій, культуру,
ба щось «передавазахист довкілля, – поРеальна влада
ти», треба ліквідувати
ліпшувати середови«вертикаль» (за яку чіще проживання люздійснюється
плялись усі президендей, турбуватися про
призначенцями, що
ти) і створити умови,
якість їх життя.
знаходяться в системі
щоб владу мав народ.
В таких умовах і
Не даровану, бо влада
громадяни відчуваадміністрації. А вони
– його право!
ють свою відповідальнародом не обираються,
Якщо не змінити
ність за дії влади, бо
систему влади, в краївід неї залежить як
йому не підзвітні, отже,
ні залишиться все так,
вони живуть. Тому під
чужі для народу.
як є нині, з прискочас виборів там «не
реним просуванням
ходить» гречка, немає
кумівства, погроз «начальства», перепи- до катастрофи, до втрати державності.
сування протоколів. Немає і розкрадання Влада вдає, що цього не бачить, заявляє
бюджету, хабарництва, будівництва «ха- про якусь стабілізацію, про ознаки росту.
ток» та інших наслідків корупції. Влада В чому ріст? Хіба в цінах, тарифах, курсі
на виду у людей, діє прозоро, при потребі валют. Люди мають підстави вважати, що
Країні потрібна модернізація. Її мала би забезпечувати сама влада. Чи нинішня влада на те
здатна, чи її це цікавить? Ні, – скаже кожен. Владу, систему влади треба змінити, внісши зміни
до Конституції , які обнародувані ще в жовтні 2013 року, їх вимагали обидва Майдани, ними
клялися ті, хто при владі тепер, але клялися тільки під час виборчої кампанії.

високопосадовці дбають лише про себе,
забезпечивши собі і своїм сім’ям місце
там, за кордоном, де ховаються їхні статки, а доля людей і держави їм байдужа.
Від того поширюється настрої ненависті,
зневіри, злості. Тому сприяють і засоби
інформації. Кров, мораль «зони», крутійство, «відкати», «бабло»… Все це пливе з
екранів TV та комп’ютерів. Ніде не звучить
тема доброчесної праці, служіння країні і
народу працею, творчістю, а коли за необхідності звучить, то фальшиво, не щиро,
без достовірних сюжетів із життя.
Країні потрібна модернізація. Про це не
стомлюються говорити усі, хто при владі.
Розуміють цю потребу, власне, усі здатні
думати. Модернізацію мала би забезпечувати сама влада. Чи нинішня влада на те
здатна, чи її це цікавить? Ні, – скаже кожен. Владу, систему влади треба змінити,
внісши згадані раніше уточнення до Конституції (вони обнародувані ще в жовтні
2013 року, їх вимагали обидва Майдани,
ними клялися ті, хто при владі тепер, але
клялися тільки під час виборчої кампанії).
Чи здатен нинішній парламент внести
потрібні зміни, які передбачають переміщення реальної влади з Центру на місця,
під контроль громадян? Ні, не здатен, це
очевидно.
Як же бути?
Це завдання може здійснити сам народ
шляхом референдуму. Умови, передбачені Конституцією і Законом, складні. Щоб
їх виконати, потрібна хороша організація,
наполегливість активістів. Оскільки перетворень потребує майже все суспільство,
то долучитися до ініціативи можуть партії
з навіть протилежними ідеологіями, різні
громадські об’є днання, профспілки, студентство. Збори ініціативної групи, підписи трьох мільйонів громадян зобов’язують
президента видати указ про референдум.
За кілька місяців Україна зможе одержати
конкретний дороговказ до модернізації,
до перспективи, якої прагнуть люди.
Партія готова долучитись до організації цієї життєво важливої справи. Тільки
таким шляхом можна наблизитись до поліпшення життя людей, до здійснення їх
надій на краще.

Про що мовчить телевізор

Єврокомісія незадоволена…
Європейська Комісія висловила президенту
Петру Порошенку та прем’єр-міністру Володимиру
Гройсману своє незадоволення затягуванням
імплементації законопроекту про створення прозорого енергорегулятора.
Про це йдеться у листі
Віце-президента
Європейської Комісії Мароша
Шефчовича, який є в розпорядженні Економічної
правди.
У Єврокомісії нагадали,
що прийняття закону про
енергетичний регулятор,
було одним із заходів, що
дозволило ЄС надати наступні 600 млн євро макрофінансової допомоги
Україні.
"Через це зараз так важливо, щоб впровадження
цього суттєвого закону
розпочалося без подальших зволікань", – йдеться
у листі.
Єврокомісія
згадала
про формулу "Роттердам+" та поставила під
сумнів
професіоналізм
членів НКРЕ.
"Суперечності
щодо
нещодавніх рішень енергетичного
регулятора
стосовно
методологій
встановлення цін на вугілля та розрахунку плати за
приєднання до електро-

мережі свідчать про те,
яке велике значення має
не лише незалежність, але
й професіоналізм і довіра
до енергетичного регулятора для залучення таких
нагально потрібних інвестицій в економіку України", – йдеться у листі.
Крім того, у листі також
говориться про те, що
НКРЕ не користується експертною допомогою, яку
пропонує ЄС.
"Аналіз згаданих нещодавніх рішень регулятора
експертами ЄС показав,
що, на жаль, використовувані методології не
повністю
відповідають
кращій
європейській
практиці", – пише українським високопосадовцям
Шефчович.
Віце-президент Єврокомісії просить Порошенка виконати закон про
Національну комісію та
призначити двох членів
Конкурсної комісії.
"Я впевнений, що Кабінет Міністрів України та

Верховна Рада України
наслідують Ваш приклад,
подавши свої кандидатури", – додається у листі.
Нагадаємо, що у лютому 2017 народний депутат
партії "Самопоміч" Лев
Підлісецький у зв’язку із
скандальними рішеннями
НКРЕКП щодо формули
Роттердам плюс та нової
методології приєднань до
мереж, заявив про призупинення підготовки до
другого читання законопроекту про ринок електроенергії до моменту
Ротації членів НКРЕКП.
Як відомо, у березні
Національна комісія з регулювання енергетики і
комунальних послуг затвердила нову методику
визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою
ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна
на вугілля.
Відповідно до нової методики, вартість вугілля у
виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість
вугілля у порту Роттердам
плюс вартість його доставки в Україну".

«Золотые» пенсии: кто в Украине
получает больше всех

В то время как большинство пенсионеров в Украине получают меньше прожиточного минимума, есть незначительная часть украинцев на заслуженном отдыхе, чьи выплаты превышают
20 тыс. грн.
Как сообщает «Сегодня», 2,2 тысячи пенсионеров получают более 20 тыс. грн. и еще 19 тысяч
пенсионеров получают больше 10 тыс. грн. В основном это судьи в отставке.
Дело в том, что они, как и другие чиновники, на пенсии имеют право на 80% от своего заработка. Тогда как средняя пенсия в Украине – это всего лишь 33% от средней заработной платы. При
этом с января текущего года, по словам экс-министра финансов, нардепа Виктора Пинзеника,
зарплаты судей могут достигать 315 тыс. грн., а соответственно, и пенсии будут в десятки раз
выше средней.
«В Польше оплата судьи Верховного суда составляет втрое меньше – 105-120 тысяч гривен. В
Чехии, Латвии, Литве она еще меньше», – отмечает Пинзеник.
В тоже время для обычных украинцев действует ограничение – пенсия назначается не выше
10,7 тыс. грн. Однако для военных, некоторых госслужащих, в том числе и судей, это ограничение
сняли по решению Конституционного суда.

Озвучена сумма государственного
долга Украины
Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь 2017 года вырос
в долларовом эквиваленте на 0,3% — до 71,21
миллиарда долларов по состоянию на 31 января.
Согласно приведенным данным, сумма
государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за
январь выросла на 0,05% — до 1,931 трлн грн.
По информации Минфина, основной
причиной роста госдолга в январе стало
финансирование государственного бюджета за счет госзаимствований, а также докапитализация государственных «Ощадбанка» и
«Укрэксимбанка» по соответствующим решениям правительства.
В сообщении отмечается, что по состоянию

на конец января внешний долг составил 45,77
млрд долл., или 1,241 трлн грн, что составляет 64,3% общей суммы государственного и
гарантированного государством долга, внутренний — 25,43 млрд долл., или 689,69 млрд
грн, что составляет 35,7%.
Напомним, общая сумма государственного и гарантированного государством долга
Украины на конец декабря 2016 года составила 70,97 млрд долл., что на 8,3%, или на
5,47 млрд долл., больше показателя на начало
года. В гривневом эквиваленте общая сумма
государственного и гарантированного государством долга на конец декабря составила
1,930 трлн грн, что на 22,7%, или на 357,58 млрд
грн, больше показателя на начало года.
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Проблему жахливої бідності мільйонів українців бачать і наші,
і зарубіжні експерти, однак її зовсім не помічає ненажерливе керівництво України

Час вводити
продуктові картки
Більше 7,5 мільйонів пенсіонерів не можуть собі
дозволити навіть мінімальну продуктову корзину
Олександр Полуянов
Громадяни України і раніше не особливо шикували, але в останні роки зубожіння населення стало
бити всі мислимі рекорди.
Згідно з оцінками фінансових експертів, тільки за
2016 – й ми збідніли як мінімум удвічі, а якщо брати період часу за останні
два з половиною роки, то
реальні доходи українців
скоротилися аж в 4 рази.
Найсумніше, що цей процес триває і зараз, а мільйони українців опинилися
на межі виживання.
У найбільш важке становище потрапили представники
соціально вразливих категорій, багато з яких щодня вирішують непросту дилему:
що купити – хліб або ліки?
Близько 7,5 мільйонів пенсіонерів живуть на мінімальну
пенсію, яка в 2,5 раза менша
за вартість прожиткового мінімуму. При цьому останній
нормальний
перерахунок
пенсій (з урахуванням зростання середньої зарплати)
був проведений ще в 2012
році, хоча уряд повинен це
робити щороку.
У той же час анонсоване
урядом підвищення пенсій
в 2017-м – скоріше порожня
формальність «для галочки»,
ніж реальна турбота про громадян – адже 20, або навіть
200 додаткових гривень цих
людей не врятують. За словами експертів, після катастрофічного обвалу гривні, яка за
три роки знецінилася більш
ніж в три рази, шаленого
зростання цін на продукти
харчування, ліки і комуналку, потрібно провести справжній перерахунок – з урахуванням показників інфляції.
– Можна констатувати,
що номінальне зростання
доходів громадян просто не
встигає наздоганяти постійно збільшуючийся кошторис
витрат. На жаль, найближчим часом ситуація не покра-

щиться – рівень життя буде
тільки падати, і в підсумку
це призведе до ще більшого
зубожіння населення, – за-

Люди економлять,
на чому можуть. На
жаль, в цьому році
українці продовжать
бідніти. Тому, що
поки в країні не
зміниться чинна
влада, буде ставати
тільки гірше. Адже дії
влади спрямовані на
руйнування, а не на
створення.
уважив в зв’язку з цим президент Українського аналітичного центру Олександр
Охріменко.
Щоб заплатити грабіжницьку комуналку і інші життєво важливі потреби, люди
стали безжально урізати ви-

трати на їжу. В результаті, в
раціоні українців переважають найдешевші і низькоякісні продукти харчування, що
ще більше посилює проблеми зі здоров’ям.
– Громадянам не вистачає
грошей на найнеобхідніше –
їжу і ліки. Люди економлять,
на чому можуть. На жаль, в
цьому році українці продовжать бідніти. Тому, що поки
в країні не зміниться чинна
влада, буде ставати тільки
гірше. Адже дії влади спрямовані на руйнування, а не
на створення. Реформи проводяться тільки на папері,
або в запалених мізках міністрів, економіка планомірно знищується, тому краще
життя в 2017 точно не стане»,
– вважає економіст Володимир Степаненко.
З огляду на катастрофічно
низький рівень життя українських пенсіонерів і величезну
кількість людей, що живуть
за межею бідності (понад
80%), в Україні вже заговорили про необхідність введення продуктових карток – для

підтримки соціально незахищених верств населення.
Таку ідею, зокрема, висловив голова Асоціації постачальників роздрібних мереж
Олексій Дорошенко, який про
проблему знає не з чуток:
– Споживчий ринок України досяг свого дна. На сьогоднішній день більшість
населення левову частку
своїх доходів витрачає на
продукти і оплату житлово-комунальних послуг. Положення ускладнює і те, що
уряд скасував державний
контроль за цінами на соціальні продукти. Вважаю, що
держрегулювання цін можна
скасовувати лише тоді, коли
виросте добробут народу, що
станеться не раніше, ніж через 2-3 роки. Але зараз повне
скасування граничної 15% -ї
націнки може привести до
ще більшого подорожчання
продуктів і погіршення добробуту громадян, – заявив
експерт.
У зв’язку з цим, він запропонував
розглянути
можливість
впровадження програми субсидування
продуктів харчування – для
сімей з низькими доходами,
на зразок Американської
федеральної
програми
пільгової покупки продуктів (Supplemental Nutrition
Assistance Program).
Аналогічну
пропозицію
висунув і відомий економіст
Ерік Райнерт, який нещодавно побував у нашій країні. На
його думку, Україні слід використовувати досвід США і
ввести продовольчі картки
для вирішення проблеми
бідності в країні та підтримки соціально незахищених
верств населення. «Не потрібно думати, що продовольчі картки – це пережиток
минулого. Багато країн світу,
в тому числі і США, використовують продуктові картки»,
– заявив економіст.
Як бачимо, проблему жахливої бідності мільйонів
українців бачать і наші, і зарубіжні експерти, однак її зовсім не помічає ненажерливе
керівництво України.

Наша довідка
Американська програма пільгової покупки продуктів, відома як програма видачі продуктових талонів – це федеральна програма допомоги жителям, які не мають доходів, або мають низькі доходи. Відповідає за програму Міністерство сільського господарства США. В
даний час велика частина коштів розподіляється за допомогою пластикових карт, проте раніше для цього використовувалися паперові талони номіналом 1, 5 і 10 доларів США. Дані талони могли використовуватися для придбання будь-яких необхідних продуктів в магазинах.
Про що мовчить телевізор

У Кабміні пояснили про пенсії “Спецпроект” ОРДЛО
Міністерство соцполітики хоче мотивувати українців на сплату внесків до Пенсійного фонду та призначати пенсії лише тим,
хто ці внески платив. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».
Як прокоментував виданню міністр соціальної політики Андрій Рева, серед 12 мільйонів українських пенсіонерів далеко не
всі мають повний стаж, тому всього близько 6 мільйонів можуть
претендувати на актуалізацію пенсійних виплат. За словами Реви,
пенсіонери отримають можливість «докупити» відсутній стаж,
сплативши до Пенсійного фонду внески за роки роботи яких бракує. Таким чином міністерство збирається мотивувати українців
на сплату внесків до Пенсійного фонду і призначати пенсії лише
тим, хто платив ці внески, відповідно до їх обсягів. Як зазначив
Рева, що з точки зору піар-ефекту ефективніше було б просто підняти всім пенсії на 200 гривень, але таке рішення, міністр вважає
несправедливим. У той же час пенсії тим, кому не вистачає стажу,
не заморозять, але виплати їм будуть підніматися на мінімальному
рівні, як індексація на рівень інфляції.

В окупованому Криму представили структуру, яка займатиметься
"інтеграцією Донбасу до Російської Федерації".
У Кремлі тим часом уже підшукали для "націоналізованих" підприємств
ОРДЛО нових постачальників сировини, щоб замінити втрачені через
блокаду зв'язки з українськими підприємствами, пише Радіо Свобода.
Таким чином у першому засідання так званого "Інтеграційного комітету
"Росія – Донбас" взяли участь ватажки "ЛНР" і "ДНР" Ігор Плотницький та
Олександр Захарченко. Воно відбулося 17 березня у Криму, куди ватажки
"республік" приїхали на святкування третьої річниці анексії півострова.
Своєю чергою, Плотницький і Захарченко заявили, що з Україною їх
більше нічого не пов'язує, а провідний партнер для так званих "республік" – Російська Федерація, до складу якої вони сподіваються увійти.
Декларації про Росію в перебігу засідання були підкріплені ініціативами з боку депутатів "Державної думи" Росії щодо так званих "громадян
ЛДНР". Йшлося про спеціальний проект, у межах якого Росія співпрацюватиме з ОРДЛО в усіх напрямках – економічному, соціальному,
культурному, гуманітарному.
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Или как нагло нас дурят на
цене голубого топлива
Казалось бы, скоро можно будет
вздохнуть с облегчением: с наступлением весеннего тепла уже не нужно
оплачивать такие умопомрачительные счета за газ и отопление. Однако
расслабляться не стоит – по словам
экспертов, следующий отопительный сезон будет еще более разорительным.
Как известно, более половины потребляемого в стране «голубого топлива» наша страна добывает из собственных недр, однако с
некоторых пор цена на него почему-то формируется по принципу «импортного паритета». То есть, для конечного потребителя она
устанавливается на основании цены импортного газа, который стоит в разы дороже газа
собственной добычи. Таким образом, тариф
для населения определяется по формуле:
стоимость импортного газа × курс доллара
+ НДС + транспортировка + распределение +
наценка Нафтогаза.
Так, в мае прошлого года, когда Кабмин
ввел нынешние тарифы на газ (6,88 грн/куб),
тысяча кубометров импортного голубого топлива стоила 185 долларов. Именно эту цифру и использовали в формуле при расчете
тарифа для населения.
Но согласно бюджету-2017, тысяча кубометров импортного газа будет стоить уже 245
долларов. Кроме того, благодаря стараниям
НБУ вырос и сам курс доллара. В итоге,
по подсчетам экспертов, к началу следующего отопительного сезона (а может
– уже к концу этого) газ должен подорожать
с нынешних 6880 до 9600 гривен за тысячу
кубометров (9,6 грн/куб). соответственно,
опять подскочит стоимость отопления и горячей воды.
И это при том, что экономисты уже не раз
своими расчетами как дважды два доказывали, что цена газа для украинцев безбожно завышена. Очередной расчет привел директор
энергетических программ Центра мировой
экономики и международных отношений
НАН Украины Валентин Землянский:
– В прошлом году на потребности населения было израсходовано 17,6 млрд кубов
газа, а госкомпания «Укргаздобыча» добыла
14,6 млрд кубов, то есть не хватило 3 млрд.
кубов.
По словам главы правления НАК «Нафтогаз», при цене $50-80 можно говорить о разработке новых месторождений и эффективной интенсификации старых.
А теперь сводим баланс, причем для расчетов берем максимально желаемую цену газа
украинской добычи – 80 долларов. Как уже
говорилось, для покрытия нужд населения
газом украинской добычи не хватает 3 млрд
кубов, которые придется импортировать.
Средняя цена на импортный газ в прошлом
году составила 220 долларов с учетом транспорта до украинской границы.
Итого получается, что цена на газ должна
быть: (14,6 х 80 + 3 х 220)/17,6 = 104 доллара =
2,8 тыс. грн.
Добавим сюда маржу НАК, как это предусмотрено в действующей формуле (57,4 грн.), средневзвешенный тариф на транспорт (219 грн.) и
средневзвешенный тариф на распределение
(513,7 грн.), НДС (20%) – и на выходе имеем 159
долларов или 4,3 тыс. грн. за тысячу кубов объективно рыночной цены. А не 6,9 тыс. гривен
действующего тарифа для украинцев, или, тем
более, 9,6 тыс. грн., который прогнозируют осенью. То есть, с населения уже сейчас сдирают
лишние 2,6 тыс. грн. на каждой тысяче кубов
газа, – подытожил Землянский.
Также следует учесть, что по условиям меморандума с МВФ, к апрелю 2017-го Украина
обязуется запустить механизм, позволяющий
корректировать тарифы на газ для населения
поквартально. Это значит, что голубое топливо для украинцев может подорожать уже в
конце этого отопительного сезона.
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Сообщения с мест пестрят информацией о том,
что денег для выплаты минимальных зарплат не хватает

Реалії

Сюрпризы новой ми

Точка зору

Александр Полуянов
В этом году уже все без исключения граждане
Украины прочувствовали на себе «улучшения»
в виде повышенной минимальной зарплаты –
даже те, кто не работает и зарплату не получает.
По планам правительства, такой шаг должен облегчить жизнь бедных и вывести экономику из
тени, но вышло, как в известной присказке: «хотели как лучше, а получилось, как всегда».

Расчет от фонаря

Василь Цушко:
“Людська праця повинна
цінитися”
Підвищення рівня доходів населення – це основа динамічного зростання економіки України. Бо головним інвестором економіки може бути
лише населення, здатне створювати попит на товари, а звідти бере початок весь ланцюжок стимулювання виробництва, розвитку його галузей.
Людська праця повинна цінитися. Тоді не буде захмарних прибутків
окремих «достойників», вілл і палаців на околицях українських (і не
лише) міст. Буде так, як в Норвегії, Швеції…, багаті там є, але не за рахунок злиднів решти населення. І на багатство ніхто не заздрить: хочеш
бути заможним, – більше працюй. Щоправда, аби було де. А для того є
влада, це один з її клопотів.
В країнах «Золотого мільярда» частка оплати праці в собівартості продукції приблизно вдвічі більша, ніж у нас. Наші капіталісти зберігають
оплату праці в тих пропорціях до собівартості, які складалися в радянські часи. Але тоді була компенсація недоодержаних коштів: безплатні
освіта, охорона здоров’я, безплатне житло і копійчані тарифи, дешеві
хліб та інші продукти харчування, літр бензину за 6 коп. Нинішньому молодому поколінню це може здаватись фантастикою.
Для захисту прав трудящого велике значення має Трудовий Кодекс. В
Україні помітні намагання владців кодексом збільшити права власників,
зменшити права у працівників. Зокрема, йдеться про права робітників на
страйк, про нефіксацію тривалості робочого дня і робочого тижня. Ми проти будь-яких утисків працівників, в тому числі проти збільшення робочого
часу зверх 8-ми годин. Ми за справді незалежні, впливові профспілки.

Вулиці згаслих
ліхтарів

Освітлення міських вулиць може стати
недозволеною розкішшю
Олександр ГРАДОВ
При нинішньому розгулі злочинності і бандитизму, в містах
України і так вже стало страшно
ходити по неосвітлених вулицях
і завулках. Судячи зі слів експертів, скоро стане ще гірше: працюючий ліхтарний стовп стане
великою рідкістю, і захід сонця
стане рівнозначний настанню
комендантської години.

Як уже повідомлялося, вартість
електроенергії в цьому році суттєво зросла не тільки для побутових споживачів, а й для потреб
вуличного освітлення (на 40%), а
також для міського електротранспорту (45%). Такий "подарунок"
українським містам і селам зробила Нацкомісія з регулювання
енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Зрозуміло, що
нові тарифи ляжуть додатковим
тягарем на худі місцеві бюджети, які й так вже тріщать по всіх
швах.
Треба сказати, що це рішення
викликало справжній ажіотаж на
місцях – що й не дивно. Передбачаючи неминучі проблеми, міські
та сільські ради стали гарячково
міркувати, як викручуватися з
даної ситуації, в ряді міст поспішили підвищити вартість проїзду в тролейбусах, а багато хто
терміново писали чолобитні до

Кабміну і самому Президенту – з
уклінним проханням скасувати
це драконівське рішення.
Дива не сталося, але, як то кажуть, надія вмирає останньою.
Тепер вже не окремі керівники міст, а ціла Асоціація міст
України звернулася до прем'єрміністра Володимира Гройсмана
з проханням – доручити НКРЕКП
встановити обгрунтовані тарифи
на електроенергію, яку використовують для освітлення міських
вулиць і роботи громадського
електротранспорту. Нагадаємо,
що за підсумками минулого року
ці тарифи вже і так підвищилися
в 2,5 рази, а в 2017 році виростуть ще на 40%. Не секрет, що
особливо болісно зростання цін
відчують невеликі міста і села,
які і без того не можуть звести
кінці з кінцями.
"В умовах перекладання на
органи місцевого самоврядування додаткового фінансового
навантаження в галузі освіти,
медицини і соціального забезпечення, таке зростання витрат
на освітлення і міський електротранспорт призведе до необхідності їх скорочення. Як наслідок,
населення отримає неосвітлені
вулиці та площі, зменшення кількості маршрутів громадського
електротранспорту" , – йдеться у
зверненні Асоціації міст України.

По словам руководства страны, решение о
повышении минимальной зарплаты до 3200
было «взвешенным и
просчитанным» – дескать, над ним работали
более полугода. Правда,
в первом варианте госбюджета на 2017 год минималка почему-то была
утверждена на уровне
1600 гривен (с ростом
до конца года до 1762-х).
В соответствии с этими цифрами местные
бюджеты и подали свои
сметы на содержание
бюджетных организаций
– и тут вдруг во втором
варианте
госбюджета
минимальную зарплату
утверждают на уровне
3200 гривен. При этом
сообщалось, что для
выплаты новой (повышенной) минимальной
зарплаты Минфин дополнительно выделяет
28,3 миллиарда гривен.
Достаточной ли была эта
сумма, действительно ли
ее выделили, или только
на бумаге – это тайна,
покрытая мраком, но
факт остается фактом:
дополнительных вливаний все равно на всех
не хватило. В результате
бюджетные организации
начали криком кричать
о недофинансировании,
в регионах стали повсеместно задерживать
зарплаты, а многие руководители были вынуждены
договариваться
с местными властями,
чтобы недостаток денег
на повышение зарплат
выделили из региональных бюджетов.
– Сейчас действительно большую нагрузку
возложили на местные
бюджеты, у которых зачастую и так концы с
концами не сходятся.
В результате сейчас в
провинции многих людей или увольняют, или
переводят на сокращенный рабочий день, или
отправляют в отпуска за
свой счет. Есть данные,
что на 2017 год запланировано уволить 220
тысяч человек, работающих в сфере здравоохранения и образования,
– рассказал экономический эксперт Александр
Охрименко.
Сообщения с мест пестрят информацией о
том, что денег для выплаты
минимальных
зарплат не хватает в

городских и районных
больницах, ФАПах, библиотеках, клубах, школах и даже коммунальных службах. Например,
есть информация, что
во многих райцентрах
дворникам так и не повысили зарплату до
3200, ссылаясь на то, что
люди массово не платят
за коммунальные услуги.
И уже сейчас ясно, что
«взвешенное и просчитанное» решение правительства на самом деле
«взято с потолка». По
словам экономического
эксперта Юрия Гаврилечко, посчитать – сколько
нужно выделить средств
из бюджета на повышение, можно только тогда,
когда местные бюджеты
подадут новые сметы.
Ведь старые были приняты еще до утверждения
государственного
бюджета с новой минималкой. «И далеко не
факт, что то, что подадут
– то и примут. И если то,
что подадут – не будет
принято – на местах будут вынуждены уволить
какую-то часть работников, или начинать распродавать коммунальное имущество, чтобы
рассчитаться с людьми»,
– заявил эксперт.

Под одну гребенку
Еще одна «изюминка»:
во многих случаях повышение минималки обернулось обычной уравниловкой, что вызвало
массу скандалов, обид и
недоразумений в трудовых коллективах. По сути,
лифтеры, дворники, сторожа и технички стали получать столько же, сколько
молодые врачи и учителя.
– После «повышения»
я получила чистыми 2550
гривен, хотя до этого было
и 2900, 3000, 3200, 3400
гривен. А теперь санитарка, у которой уровень
ответственности, в отличие от врача или медсестры значительно ниже,
получает от 2700 до 3100
гривен на руки. В общем,
«повышение» в нашем
медицинском учреждении на всех отразилось
по-разному – кому-то
добавили 100, кому-то
300 гривен, а кто-то так и
остался при своих интересах. Слышу разговоры
в транспорте, уборщица
в школе получает 2700
гривен. Получается, что
всех уравняли под одну
линейку, – сетует медсе-

стра с 10-летним стажем
Ирина М., работающая на
1,5 ставки.
Такая ситуация наблюдается повсеместно, и об
этом прекрасно знают в
правительстве: например,
заместитель
министра
финансов Сергей Марченко советует руководству
бюджетных учреждений
давать квалифицированным работникам различные надбавки и премировать. Но если крупные
государственные
или
частные больницы с этим
еще могут справиться, то
для большинства городских и районных больниц
и тем более сельских амбулаторий, это просто нереально.
– Мы уже обратились к
руководству Минфина и
Минсоцполитики с просьбой избежать уравнивания зарплат. Нельзя, чтобы лифтер и уборщица,
при всем уважении к их
труду, получали столько
же, что и врач, отучившийся 7 лет, — считает руководитель Черкасского
областного
профсоюза
медиков Валентина Кочубей. По ее словам, за пару
месяцев в области уже
возникла конкуренция на
должности санитарок, в
то время как врачи увольняются.
Несколько в лучшем положении оказались учителя школ. Еще в конце 2016
министр образования и
науки Лилия Гриневич пообещала, что должностной оклад учителя будет
ориентировочно 3,5 тысячи гривен без надбавок. С
надбавками – 4200-4800
гривен для учителя без
категории. Примерно так
учителя школ и получили.
Зато педагогическим
работникам детских садов и профтехучилищ повышенные зарплаты пока
не полагаются – на нее
они смогут рассчитывать
только с 1 сентября 2017
года. Чтобы хоть как-то
сгладить эту вопиющую
несправедливость, в Кабмине советуют органам

местного самоуправления
повысить зарплаты этим
работникам из собственных средств – но далеко
не во всех местных бюджетах на это есть деньги.

Опасные игры
В частном секторе
– свои проблемы. По
планам Кабмина, здесь
повышение минималки
должно было вывести
предпринимателей из
«тени», однако с самого начала было ясно (и
первые результаты это
подтверждают), что все
получится с точностью
до наоборот. Кроме того,
предприниматели уже
начали поднимать цены.
– Если бы я повысил
зарплаты в соответствии
с тем, как они мне удвоили минималку, то из-за
дополнительных налогов мне пришлось бы
примерно на 7-10% увеличить цену на свою продукцию. Но то же самое
пришлось бы сделать и
тем предпринимателям,
у кого я закупаю ингредиенты – и в итоге цена
моей продукции на выходе повысилась бы минимум на 25%. Понятно,
что с такими ценами, да
при нынешней покупательской способности
населения, я бы просто
прогорел. Поэтому пришлось искать «обходные пути», – делится
наболевшим владелец
небольшого кондитерского цеха Алексей К.
Такие
«обходные
пути» (фиктивный перевод сотрудников на
05-0,75 ставки, на договорные отношения, или
вообще на нелегальное
положение, и т.д.) были
вынуждены искать многие предприниматели.
Предвидя такое развитие событий, правительство утвердило новые
размеры штрафов, которые должны напрочь
отбить у предпринимателей охоту «играть» с
государством.
Так, если работодатель
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По официальным данным Государственной службы статистики, после повышения
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Кількість аварійного житла в Україні різко зростає. Що чекає їх мешканців?
Олександр Михайлов
Серед усього різноманіття проблем,
які звалилися на голови українців
за останній час, є ще одна "міна уповільненої дії" – це крайня зношеність
житлового фонду країни. За словами
експертів, в ремонті або реконструкції потребує велика частина будинків – тому, що вже через кілька років
багатоповерхівки посиплються, як
карткові будиночки.

Тип будинку

Сталінські довоєнні
Сталінські післявоєнні
Хрущовки панельні
Хрущовки цегляні
Панельні та блочні 9-16 поверх.

Час знесення

Нормативні терміни експлуатації житлових будинків
масової забудови
Терміни
реконструкції

Что же имеем в сухом
остатке? С одной стороны – благие намерения
правительства, с другой –
массу проблем, к которым
не готовы не только сами
плательщики налогов, но
и руководители госучреждений на местах. Плюс
– рост цен, сокращение
субсидий и увеличение
количества безработных.
Кроме того, многие украинцы арендуют жилье –
им, кроме грабительской
коммуналки, нужно платить еще и арендную плату, которая после повышения минималки тоже
выросла. Поэтому по факту обещанное «улучшение» ощутили единицы.
Это подтверждают и
многочисленные социологические исследования.
Например, по данным
опроса международного
кадрового портала hh.ua,
три четверти украинцев
(75%) абсолютно не почувствовали на себе повышения качества жизни. При
этом 51% респондентов
отметили, что зарплату им
все-таки повысили, однако прибавка была сразу
съедена из-за взлетевших
цен и тарифов. Характерно, что 25% пожаловались,
что их зарплаты даже
снизились из-за перераспределения платежей (за
счет увеличения другим
сотрудникам). Еще 19%
опрошенных признались,
что официальную зарплату им повысили до уровня
минимальной, а остальное
доплачивают в конверте.
Даже по официальным
данным Государственной
службы статистики, после
повышения минималки
реальный уровень доходов населения существенно снизился – на 8,3%. А в
расчете на одного штатного сотрудника зарплата
уменьшилась на 7,2% по
сравнению с прошлым
годом.

ряві труби – волога – тріщини в стінах.
Ситуацію погіршують і самі мешканці.
Несанкціоновані і непродумані перепланування квартир, перебудови нижніх поверхів під офіси та магазини, хаотична заміна труб роблять тільки гірше.
Хтось поставив нові труби, але погано
зістикував їх із загальною системою, в
результаті утворюється протікання, –
говорить експерт з урбаністики Григорій Мельничук.
Тому кількість аварійного житла постійно зростає, хоча офіційно такий
статус мають лише деякі об'єкти (за
законодавством, визнавши будинок
аварійним, влада зобов'язана відселяти
мешканців або хоча б проводити ремонтні роботи).
Але навіть якщо не доводити житло
до ручки і вчасно робити ремонти, час
"Ч" навіть для самого міцного будинку
все одно коли-небудь настане. Передбачаючи швидкий кінець, держава просто вмиває руки – і для цього є всі законні підстави: стаття 382 Цивільного
кодексу передбачає, що багатоквартирні будинки є спільною власністю власників квартир. Тому вони самі повинні
піклуватися про ремонт своїх будинків.
Згідно з цією статтею, до спільного майна багатоквартирного будинку,

Термін
експлуатації

Украинцы
не заметили
повышения
зарплат

Час спорудження

отказался впустить на
предприятие инспектора,
«нарушителю» придется
заплатить штраф в размере трех минимальных
зарплат (9600 гривен).
А если целью проверки
было обнаружение неоформленного сотрудника
или «теневые» зарплаты
– штраф в 100 минимальных зарплат (320 000
гривен). За каждого неоформленного сотрудника
«светит» штраф в размере
30 минимальных зарплат
(96 тысяч гривен), и такой
же штраф положен в том
случае, если сотрудник
оформлен на половину
ставки, а фактически работает полный рабочий
день. Если работодатель
дополнительно не оплачивает работу в ночное время и на выходных – придется заплатить штраф в
размере 10 минимальных
зарплат – 32 тысячи гривен. Если зарплату задержали, предприниматель
должен будет заплатить
штраф в размере 9,6 тысяч гривен.
Наверное, это и есть
«взвешенное и продуманное» решение от
Кабмина.
Новые штрафы пока
еще не стали массовым
явлением, а вот безработных уже стало
больше. По данным Государственной службы
статистики, только в
январе этого года количество
зарегистрированных безработных
выросло на 38,2 тыс. – с
390,8 тыс. человек до
429 тыс. Это только за
месяц, и только официально.
И есть еще одна бомба замедленного действия: новая минималка
повлияет и на размер
субсидий. Специалисты
подсчитали, что уже со
следующего года (возможно, с начала нового
отопительного сезона,
то есть – с этой осени)
обязательный платеж за
коммуналку вырастет в
4 раза

Як відомо, для кожного типу житла і
його основних конструкцій передбачені
свої терміни експлуатації, ремонту, реконструкції та знесення. Ці нормативи
приймалися ще в радянські часи, але
формально діють і зараз.
Якщо вірити даним стандартам, то
самі недовговічні (50 років) – це панельні хрущовки. А так як Україна масово
забудовувалася ними в 1955-1970 рр., то
щось вирішувати з такими будинками
потрібно в період до 2020 р., тобто, вже
прямо зараз. Цегляні п'ятиповерхівки,
що зводилися приблизно в ці ж терміни, можуть простояти до 2055-2070 рр.,
але тільки якщо до 2030 р встигнути
провести капремонти. Ще приблизно
стільки ж залишилося довоєнним сталінкам. Повоєнні будуть жити до 2105
р (реконструкція в 2020-2030 рр.). До
цього ж часу простоять сучасні цегляні
та монолітні, панельні і блокові багатоповерхівки, побудовані в 80-х роках минулого століття. З тією лише різницею,
що якщо цегляні можна реконструювати і ще продовжити їм життя на кілька
десятиліть, то для панельних і блокових
вердикт один – зносити.
– У наших багатоповерхівок дві головні загрози – волога і комунікації. Особливості нашого клімату такі, що взимку, наприклад, то тече, то замерзає.
Вода потрапляє в несучі конструкції,
і, перетворюючись на лід, розриває їх
зсередини. Якщо дах протікає, волога
здатна "вбити" будинок взагалі за лічені роки, навіть новобудову. Від поганих
комунікацій страждають в основному
старі багатоповерхівки. Схема та ж – ді-
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яким власники квартир володіють всі
разом, відносяться:
▸ Приміщення загального користування (в тому числі допоміжні) – це горища, підвали, сходові клітини тощо.;
▸ Несучі, огороджувальні і несучо-огороджувальні конструкції будинку (зовнішні і внутрішні стіни);
▸ Механічне, електричне, сантехнічне
та інше обладнання всередині або за
межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового чи нежитлового
приміщення – водопровід, каналізація, електромережі і т.д., до введення
в квартиру;
▸ Будівлі та споруди, призначені для задоволення потреб всіх співвласників
багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території;
▸ Права на земельну ділянку, на якій розташовано багатоквартирний будинок
і його прибудинкова територія, в разі
державної реєстрації таких прав.
Тобто, українські багатоповерхівки,
з усіма їх квартирами, ліфтами, дірявими трубами і протікаючими дахами
– це власність самих громадян. Саме
власники квартир повинні самі утримувати не тільки свої апартаменти, а й
весь будинок. Природно, за свій рахунок. Але ремонти нині – дуже дороге
задоволення: за оцінками експертів,
капремонт може потягнути до 40% від
вартості об'єкта. А це мільйони гривень,
які мешканці будинку ніколи не зберуть
(щоб нашкребти бодай один мільйон,
мешканцям стандартного 100-квартирного будинку доведеться скинутися по
10 тисяч).
В таких умовах залишається сподіватися лише на знаменитий "радянський запас
міцності". Наприклад, термін експлуатації
стрічкових бутових на вапняному розчині
фундаментів недовгий – всього 30 років.
На них ще в довоєнні роки було побудовано багато бараків і двоповерхівок. Тоді
вони і замислювалися як тимчасові, але
люди там живуть і досі.

Про що мовчить телевізор

Репліка
Днями одна екзальтована дама з парламенту на TV
висловилась щодо причини неефективної роботи Рахункової палати. Причина, мовляв, у тому, що палата
сформована Морозом, тому «совкові» методи функціонування палати вадять справі.
Кілька міркувань з цього приводу.
1. Про «совків» і «совковість». До рівня ефективності роботи і
персонального підбору кадрів у радянські часи нинішній управлінській еліті, як…до неба рачки.
2. Пані напевне забула (це цілком природно), що Мороз лише
вносив кандидатуру голови РП. Рішення ухвалював парламент.
3. Рахункова палата працювала ефективно, користуючись авторитетом. Не дарма її голова – В.Симоненко обраний був Голо-

вою Європейської асоціації голів рахункових палат.
4. Віддача від роботи РП була недосить ефективна, бо існуючій
системі влади (її формуванню і персональному складу згадана
дама сприяла і догоджала) чесний аналіз стану речей з державними коштами не потрібний, не бажаний.
5. Критика нинішня мене не дивує. Очевидно це пов’язано зі
зміною кадрового складу палати. Хочеться комусь портфеля,
хоч, здається, запізно.
Тому – доброзичливий коментар:
«Поганому танцюристу…» – далі кожен знає.
Та не думав, що те саме пані заважає.
Звісно, рветься до посади, щоб її посісти,
Забуває, що запізно до портфеля лізти.
А тому-то нагадаю невгамовній тітці,
Що шкідливо ТАК хотіти у нашому віці.
Олександр Мороз
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Найстрашніша проблема України – це нинішня влада
і поки українці не зрозуміють цього, в країні буде хаос

Вони про нас

Про Україну –
по той бік кордону

Корупцію розслідуватиме спецкомісія США
Адміністрація президента
США Дональда Трампа, Конгрес і Сенат готуються розслідувати системну корупцію
української влади. Про це
пише американське видання
PR NewsChannel.
Конгрес повинен розглянути питання про створення
спеціального комітету з розслідування фінансових злочинів українських посадовців. Водночас адміністрація
Трампа має скласти список
корумпованих українських політиків, запропонувати заходи
щодо виправлення становища
і написати перелік можливих
санкцій. Також у Адміністрації
президента США повинні розслідувати незаконний потік
коштів в офшори і почати притягнення українських політиків до відповідальності.
Крім того, комітет Конгресу з питань Європи та Євразії
призначив слухання з приводу незаконної діяльності ряду
українських бізнесменів та політиків, серед яких – Ігор Кононенко, Валерія Гонтарева, Віталій Хомутиннік та Олександр
Грановський. Не оминули і в

Конгресі їх подільників – депутата фракції БПП Сергія Алексєєва та скандально-відомого

суддю із оточення Януковича
– Артура Ємельянова.
У статті наведені звинува-

чення у причетності до корупції українських високопосадовців, які є «стовпами
режиму Порошенка». Голові
Національного банку України
Валерії Гонтаревій інкримінується співпраця зі структурами президента-втікача Віктора
Януковича та допомога йому у
виведенні 2 млрд гривень.
Народний депутат Ігор Кононенко, який є правою рукою
Порошенка, звинувачується у
«сірому експорті», виведенні
коштів та причетності до корупційних схем.
Окремо згадується народний депутат Олександр Грановський, якого автори статті
пов’язують з захопленням торгового центру SkyMall, схемами бізнесмена Сергія Курченка та Бориса Тимонькіна.
Крім того, уряду США
запропонували взяти до уваги пропозиції лідера партії
«Рух нових сил» Михайла
Саакашвілі провести розслідування офшорних рахунків
народного депутата Віталія
Хомутинніка, який мав зв’язок
з бізнесом Курченка та проданого братами Буряками
«Брокбізнесбанку».

ЕКСКЛЮЗИВ "ГОРДОНА"

Володимир Лановий:
“Здогадуюся, чому Порошенку
та іншим олігархам
не подобається блокада Донбасу”
Українська влада, зокрема президент країни Петро Порошенко, протягом останніх
трьох років "замилювали очі" Міжнародному валютному фонду, заявив у коментарі виданню "ГОРДОН" екс-міністр економіки України, президент Центру ринкових реформ
Володимир Лановий.
Блокада окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) ніяк не позначиться
на ВВП України, оскільки ще з 2014 року ВВП
країни підраховується без урахування окупованих територій. Про це виданню "ГОРДОН" заявив екс-міністр економіки України, президент
Центру ринкових реформ Володимир Лановий, коментуючи відстрочення надання Міжнародним валютним фондом (МВФ) чергового
траншу Україні.
"Усередині України постійні спекуляції,
обман і брехня з боку влади. Наприклад,
наразі нам твердять, що нібито через блокаду ВВП знизиться на 1%. Любі мої, так у
нас із 2014 року ВВП країни підраховується
без окупованих територій! Без урахування
Криму та Донбасу! Нам розповідають про
нібито контрольовані підприємства на неконтрольованій території. Більшість цих заводів працюють на експорт. У мене запитання: валюта від цього експорту надходила до
бюджету України?" – зазначив Лановий.
Він акцентував на тому, що підприємства
в ОРДЛО фінансувалися з державного бюджету України.
"До речі, якщо підприємства на контрольованих територіях працювали безпосередньо з Києвом, отже, надавали рахунки
на повернення ПДВ. Сплачувати податки

вони могли в Донецьку та Луганську місцевим бандитським "податковим службам",
але ПДВ могли відшкодовувати тільки в Києві. За моїми розрахунками, в ОРДЛО вони
сплачували "податки" у розмірі 1 млрд грн,
а повернення ПДВ отримували у розмірі 10
млрд грн із українського бюджету. Ми їх фінансували, розумієте?" – підкреслив економіст.
За його словами, президент України Петро Порошенко не зацікавлений у блокаді
окупованих територій Донбасу.
"Здогадуюся, чому Порошенку та іншим
олігархам не подобається блокада Донбасу:
у них зупинилися мільярдні потоки з повернення ПДВ, які йшли до конкретних кишень.
Але тепер МВФ хоче розібратися, адже до
цього українська влада протягом трьох років замилювала очі: мовляв, у нас без Донбасу та Криму ось такі економічні показники.
А коли розпочалася блокада, влада закричала, що у країні зараз усе завалиться. Ось
МВФ і вимагає правди: скільки валюти надходить, а скільки розкрадається", – резюмував Лановий.
На початку березня 2017 року керівництво
України і МВФ досягли згоди щодо третього перегляду програми співробітництва, що
дасть змогу Києву отримати кредит у розмі-

рі $1 млрд.
19 березня стало відомо, що МВФ зняв з
порядку денного на 20 березня питання надання траншу для України.
У Міністерстві фінансів України заявили,
що розгляд питання перенесено на короткий
термін. Це пов'язано з необхідністю уточнення розрахунків економічних наслідків заходів, запроваджених Києвом у відповідь на
захоплення українських підприємств на не
підконтрольних уряду територіях Донецької
та Луганської областей.
15 березня президент України Петро Порошенко запропонував ухвалити рішення
про тимчасове призупинення транспортного сполучення з окупованими територіями
Донецької та Луганської областей, за винятком гуманітарних вантажів.
Цю ініціативу підтримала РНБО, доручивши правоохоронцям невідкладно припинити переміщення вантажів залізничними та
автомобільними шляхами.
Влада України зазначала, що ці заходи
запроваджені у відповідь на дії сепаратистів "ДНР" і "ЛНР", що оголосили про запровадження зовнішнього управління" на
десятках підприємств, які розташовані на
окупованій території, але працювали згідно
з українським законодавством.

Самая
страшная
проблема
Украины
Нынешняя
проблема
страны – не старые олигархи, а новые госуправленцы во главе с Порошенко. Почему это так?
Свое объяснение шведский экономист, старший научный сотрудник
Atlantic Council Андерс
Аслунд привел в блоге
«Нового времени».
В период с 2013-го по 2016-й
олигархи в Украине многое
потеряли, утратив часть своего влияния, как на экономику,
так и прессу. Даже богатство
Ахметова, по данным Forbes,
сократилось примерно на 85%
до $2,9 млрд., примерно такая
же ситуация у остальных – потеря двух третей своего капитала. Война на востоке и дерегуляция нанесли им большой
ущерб.
Поэтому нынешняя проблема
Украины – все же не старые олигархи, а государственные управленцы, в основном из парламента, но также и из администрации
президента. Они зарабатывают
не на частных, а государственных предприятиях, и корпоративном рейдерстве, благодаря
контролю над прокуратурой,
судами и СБУ.
Лекарством в этой ситуации
должно стать упразднение Генеральной прокуратуры, совершенно неоправданной и
покрывающей вымогательства.
Следует создать настоящую
прокуратуру. А также довести
до конца судебную реформу.
Можно сказать, что дерегуляция в целом состоялась.
Главными шагами стали унификация цен на энергоносители и
упразднение всех видов субсидий в бюджете. ProZorro также
является жизненно важным
элементом реформ. Что необходимо прямо сейчас, так это
реформирование госслужбы.
Что касается антимонопольных
комитетов, то в деле улучшения регулирования экономики
они не слишком эффективны
по всему бывшему Советскому
Союзу. В основном эти органы
работают ради контроля над
ценами, их лучше всего упразднить. Это не панацея.
Если говорить о других странах постсоветского пространства, то можно вспомнить, что
у России, Казахстана и Латвии
были такие же влиятельные
олигархи. В России Путин с
приспешниками фактически
сменили олигархов, сохранив
ту же структуру. В Казахстане
президент Назарбаев узурпировал богатство олигархов на
благо своей семьи. В Латвии
олигархи были разорены и потеряли политическую власть в
период финансового кризиса
2008-2009 годов – демократия
победила. Нечто подобное
происходит сейчас в Украине.
Так что Киеву сегодня угрожают не старые олигархи, а
новые государственные управленцы. Такие как Игорь Кононенко и конечно Президент
Украины который все это построил с ноля и возглавил.
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Эти рецепты способны избавить
от алкогольной зависимости любого алкоголика
Бабушкина аптека

ДОМАШНІЙ КЛУБ
Полезные советы

Рецепты
эффективного
лечения
алкоголизма

ХИТРОСТИ ДЛЯ ДАЧНИКОВ
Есть способы сделать работу на даче проще, а прибывание на ней еще
приятнее, чем оно может быть. Как всего этого добиться — смотрим
в новом обзоре.

По материалам
http://www.fitoportal.com/

старые пни. Вместо этого, превратите их в оригинальные цветочные
клумбы. Для создания клумбы,
середину пня нужно вырезать, заполнить получившееся углубление
землей и высадить цветы. Вскоре
невзрачные пеньки зацветут и превратятся в потрясающие цветники.

Эти рецепты способны избавить от алкогольной зависимости любого алкоголика, имеющего сильную
зависимость, даже в тех случаях, когда другие методы
избавления от алкоголизма
результатов не дают, включая
кодирование.
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готовим сами

ГРЕЧЕСКИЙ СЫР ФЕТА

Что это за сыр?

Фета – это традиционный греческий сыр, обычно
изготавливаемый из овечьего молока. Такой продукт пользуется популярностью во многих регионах Средиземноморья. Считается, что он был известен очень давно, а первые упоминания о нём
появились в эпоху средневековья. Технология изготовления была довольно простой: молоко овец
помещалось в изготовленные из звериных шкур
бурдюки, в них сквашивалось, а потом для продления срока хранения перекладывалось в рассол из
морской воды.

Вкусные помидоры
Рассада в пластиковых
бутылках

Рецепт №1
Для приготовления: трава тимьяна ползучего 4 ч. л., полынь горькая
и трава золототысячника по 1 ч. л.
Смесь трав следует тщательно перемешать и измельчить. Столовая ложка этой смеси заливается стаканом
кипятка, настаивается на протяжении
2 часов, затем средство необходимо
процедить. Принимать в количестве
1-2 столовых ложки за полчаса до еды,
3-4 раза в день. Курс лечения должен
продолжаться 3 месяца.

Из пластиковых бутылок разного объема получатся удобные
и практичные контейнеры для
рассады. К тому же это отличный
способ утилизации пластика без
вреда для окружающей среды.

Удобрение почвы
отработанным кофе

В зимний период складывайте
отработанную гущу и чайную заварку в специально отведенный для
этого контейнер. Весной собранные
отходы можно использовать, как
эффективное удобрение, которое
обогатит почву азотом и значительно ускорит рост растений.

Рецепт №2
Для приготовления: мелко нашинковать корень любистока (он растет на
каждом дачном участке),сложить его
в стеклянную емкость, сюда же положить два-три лавровых листка и залить содержимое водкой. Настаивать
средство в течение двух недель.

Привлекаем в сад
полезных насекомых

Божьи коровки, шмели, пчелы и
златоглазки относятся к разряду
полезных насекомых и являются
незаменимыми
помощниками
садоводов в борьбе с тлями и другими вредителями. Привлечь этих
замечательных насекомых в свой
сад поможет сахарный сироп,
которым следует опрыскать почву
возле растений, которые часто подвергаются атакам вредителей.

Рецепт №3
Для приготовления: взять семена тыквы, очистить их от кожуры,
так чтобы получился один стакан,
измельчить в кофемолке или блендере, залить водкой и настаивать
одну неделю.
Дать больному их выпить за несколько подходов. Действие настоек сводится к тому, что они должны
вызвать у больного отвращение.
Лавровый лист приводит к расстройству желудка, а семена тыквы
должны вызвать понос и рвоту.

Защита от вредителей
Известно,
что
насекомые
отыскивают растения по запаху.
Поэтому отпугнуть вредоносных
насекомых от овощей помогут
ароматные растения такие как:
настурция, горькая полынь, перечная мята, календула и чеснок.
Высевайте эти растения редкими
вкраплениями на овощных грядках, чтобы получить цветущий
огород и богатый урожай.

Рецепт №4
К одному из проверенных методов лечения алкогольной зависимости в народной медицине относится
лечение кислыми яблоками.
Метод лечения предусматривает съедание 3 яблок в день. Перед
их употреблением в пищу, каждое
яблоко следует проткнуть 6-7 гвоздями и держать в таком виде сутки.
Курс лечения 6 недель.

Цветочная клумба в пне
Не

спешите

выкорчевывать

Добавьте в почву, где растут
помидоры немного пищевой соды,
чтобы плоды томатов выросли
сочными и сладкими.

Розы в картошке
Хотите засадить свой участок
красивыми розами? Тогда в разгар
цветения срежьте с имеющегося
розового куста несколько ровных
молодых побегов толщиной с карандаш, нарежьте их на черенки около
15-20 сантиметров в длину, воткните
побеги в молодые картофелины и
посадите в землю. Картошка позволит всегда держать ростки во влажной среде, что позволит им быстрее
укоренится.

Ловушка для ос
Если осы и шершни повадились
летать на ваш участок чтобы подкрепится, при этом пугая детей и
причиняя дискомфорт домочадцам, смастерите специальную ловушку, которая поможет отпугнуть
насекомых. Для этого от пластиковой бутылки отрежьте горлышко,
а в нижнюю часть налейте немного сладкого сиропа. От отрезанного горлышка нужно открутить
крышку и установить его в бутылку
с приманкой по типу воронки. Готовую ловушку можно повесить
на дерево или поставить у дома.
Делать это лучше весной, когда
дачный участок посещается редко.

Банановая кожура
для удобрения

Банановая кожура — это прекрасное натуральное удобрение
для цветов. Причем использовать
ее можно в самых разных видах:
сырую, сушенную, жаренную, замороженную, в виде настоя или
компоста. Самый простой способ — измельчить свежую кожуру
банана и закопать их в землю под
цветами. Такое удобрение в скором времени оживит даже самые
чахлые растения.

Как своими руками
приготовить сыр фета?
Для этого понадобится: 2,5-2,7 л молока; литр воды;
треть стакана соли (количество можно изменить, в зависимости от желаемой конечной солёности сыра).
Приготовление: Молоко налейте в любую ёмкость и
оставьте на ночь в тёплом месте, чтобы оно начало сквашиваться. Но продукт должен остаться жидким, поэтому
не увеличивайте время выдержки.
Духовку прогрейте до 140-150 градусов, поместите в него
молоко, предварительно перелив его в жаропрочную ёмкость. Молоко должно топиться около двух часов, но не
закипать, так что периодически заглядывайте в духовку.
Когда сыворотка отделится, вы обнаружите творожный
сгусток. Его нужно переместить в дуршлаг, предварительно застелив его в несколько раз свёрнутой марлей.
Оставьте сыр на несколько часов, убрав его в холодильник, затем переверните, чтобы удалить жидкость и с другой стороны. Для более плотного сыра на него можно поставить не очень тяжёлый груз.
Далее подготовьте рассол, растворив соль в воде. В этот
раствор поместите сырную массу и оставьте минимум на
неделю.

КОЛБАСНЫЕ ЦВЕТОЧКИ

Ингредиенты: молоко 200 мл , яйцо 1 шт. , сливочное масло 75 г , дрожжи свежие 20 г ,дрожжи сухие 1 ч.
л., соль 1 ст. л., сахар 1 ст. л., мука пшеничная около 1 кг
(сколько возьмет тесто) , колбаса вареная 300 г (колбаса
должна быть тонко нарезанной, желательно попросить
тонко нарезать при покупке в супермаркете).
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Количество после переходного периода. 8. Президент, оправдывавшийся по «делу
Моники Левински». 9. Безоружный борец за мир. 10. Музыкальный инструмент, на котором в песне пиликал кузнечик. 11. Расплата отца-заочника. 12. Сказочный эксплуататор
кукол. 18. Матрос-дебютант. 19. Он, как правило, заморский и на белом коне. 20. Гроза
расхитителя. 21. Французский «поцелуй», запечатленный в пирожном. 23. Солдатская зажигалка из сказки Андерсена. 24. Никотиновый огарок. 27. Какой механизм рекламировал Архимед, когда грозился перевернуть всю Землю? 28. «Забойная» настольная игра.
29. Чепуха, которую можно нести. 30. Гуляка в голове шалопая. 31. Женские головные «навороты». 32. Единица измерения загребанности. 33. Офисный работяга.
По вертикали:
1. «Челюсти» зверолова. 2. Литературный герой, от ума которого одно горе. 3. Палочкавыручалочка для артиста. 4. Коллективный подрыв государственного устройства. 5. Царевна-Несмеяна по своей сути. 6. Болезнь от мороженого. 7. В сериале «Наша Russia» шутят,
что в переводе с таджикского ее название означает «резиновый город». 12. Квадратик из
солдатиков. 13. Ускорение на «втором дыхании». 14. Диалог братков. 15. Плавленый «закусон», отдушина для любителей выпить в «антисанитарной обстановке». 16. Пещерный
обжора. 17. Вакцина от компьютерной заразы. 21. Фамилия белого гриба. 22. Беспорочный
«фокус» от святой Девы Марии. 24. Свечной «пенек». 25. Биде с противоположной струей.
26. «Бедная зверюшка» Алены Свиридовой.
ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Качество. 8. Клинтон. 9. Пацифист. 10. Скрипка. 11. Алименты. 12. Карабас. 18. Юнга.
19. Принц. 20. Ревизор. 21. Безе. 23. Огниво.
24. Окурок. 27. Рычаг. 28. Домино. 29. Ахинея.
30. Ветер. 31. Бигуди. 32. Охапка. 33. Клерк.

По вертикали:
1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суфлер. 4. Восстание.
5. Плакса. 6. Ангина. 7. Москва. 12. Каре.
13. Рывок. 14. Базар. 15. Сырок. 16. Троглодит.
17. Антивирус. 21. Боровик. 22. Зачатие.
24. Огарок. 25. Унитаз. 26. Овечка.

Приготовление: Дрожжи развести в теплом молоке,
замесить тесто и поставить на 1 час в теплое место для
подъема.
Готовое тесто раскатать в не очень тонкий пласт и подходящей формочкой (например, пиалой) вырезать четное
количество кружков из теста в размер кружочков нарезанной колбасы.
Между каждыми двумя кружочками поместить кружочек
из колбасы.
Сделать по кругу 8 радиальных надрезов на одинаковом
расстоянии друг от друга и несколько отступая от центра,
чтобы центральная часть осталась целой.
Каждые 2 полученных при разрезании соседних сектора
повернуть вокруг радиуса в разные стороны на 60-70 градусов (один влево, другой вправо), чтобы заключенные в
них ломтики колбасы встали почти вертикально.
Смазать сверху желтком и поместить в предварительно
разогретую духовку. Выпекать при температуре 180 гр. С
до готовности.
Горячими подать на стол.
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Тот факт, что все больше стран засекречивают свои исследования
в Антарктиде подтверждает, что там происходит нечто загадочное.

Х-файлы

Тайны Антарктиды
По материалам:
http://www. tayny-antarktidy.ua
Антарктида – самый малоизученный и самый
загадочный континент
на нашей планете. С момента своего открытия
тайны Антарктиды не
дают спокойно спать исследователям и ученым
различных
областей
науки. Все что касается
этого материка, окутано
загадками, от климата
до самого факта его открытия . И чем больше
эта земля исследуется,
тем больше тайны Антарктиды завораживают умы ученых.

Историческое
прошлое
Трудно представить панораму Антарктиды, покрытой
густыми лесами, но ученые,
изучая окаменелости в осадочных породах Антарктического полуострова, нашли
доказательства того, что растительная жизнь процветала
здесь во влажном, умеренном климате. Подтверждение тому — многочисленные
находки
окаменевших
остатков широколиственных
лесов и обитателей теплых
морей.
В 1981 году палеонтологи
раскопали
окаменевшую
часть челюсти примитивного сумчатого, которое жило
около 40 млн лет назад, когда глобальная температура
Земли была намного теплее,
чем сегодня. Найденное млекопитающее (Antarctodolops
dailyi), величиной 30 см, подтвердило теорию о миграции
сумчатых из мест своего
первоначального обитания
– Америки и Антарктиды — в
Австралию.
Недавно в Антарктиде
геологи нашли окаменевшие
останки скелетов динозавров, живших 75-80 миллионов лет назад. Окаменелости
принадлежат по меньшей
мере четырем видам морских ископаемых, в том числе предку крокодила – мозазавру, а также плезиозавру.
Кости этих рептилий ученые
находили прежде всюду, от
Европы до Новой Зеландии,
но их находки в Антарктике
стали научной сенсацией.
Это свидетельствует о том,
что материки раньше были
гораздо ближе друг к другу
и на ледовом континенте
некогда было значительно
теплее.
Недра материка богаты
полезными ископаемыми. В
Антарктиде обнаружены залежи каменного угля, руды
черных и цветных металлов,
алмазы, но международный
статус материка и суровые
погодные условия не дают

возможности добывать полезные ископаемые.

Загадочные карты Пири Рейса

В 1929 году в одном из
древних константинопольских дворцов была обнаружена карта, датированная
1513 годом. В 1513 году адмирал турецкого флота Пири
Рейс закончил работу над
большой картой мира для
своего географического атласа «Бахрийе». Сам он не так
много путешествовал, но, составляя карту, использовал
около 20 картографических
источников. Из них восемь
карт относились ко временам Птолемея, некоторые
принадлежали Александру
Македонскому. Карта, возможно, не вызвала бы большого интереса, если бы не
изображение на ней обеих
Америк, одно из самых ранних в истории.
Только в 1956 году, когда
турецкий морской офицер
преподнес карты в дар американскому морскому гидрографическому управлению,
американские военные картографы провели исследование, чтобы подтвердить или
опровергнуть, казалось бы,
невозможное: на карте была
изображена береговая линия
Антарктиды — за 300 лет до
ее открытия! Вскоре был получен отчет: «Утверждение,
что нижняя часть карты показывает Берег Принцессы
Марты , а также полуостров
Палмер, имеет под собой основания. Мы нашли это объяснение наиболее логичным
и, возможно, корректным.
Географические подробности, изображаемые в нижней
части карты, прекрасно согласуются с данными сейсморазведки, выполненной
сквозь толщу ледяной шапки
шведско-британской антарктической экспедицией в
1949 году. Это означает, что
береговая линия была нанесена на карту до того, как
была покрыта льдом. Лед
на этой территории имеет

толщину приблизительно 1,5
км. У нас нет догадок, каким
образом эти данные могли
быть получены при предполагаемом уровне географических знаний 1513 года».
Так карта Пири Рейса начала открывать свои тайны.
Вот лишь некоторые из них.
Доскональное исследование координат объектов на
карте Пири указывает на то,
что размеры Земли учтены
без погрешности, то есть в
распоряжении составителей
карты была более точная информация о нашей планете
(не говоря уж о том, что они
представляли ее шаром).
Древние картографы не
только знали, что Земля есть
шар, но и вычислили длину
экватора с точностью около
100 км!) и картографическими проекциями, которые не
были известны ни Эратосфену, ни даже Птолемею,
а они теоретически могли
пользоваться древними картами, хранившимися в Александрийской библиотеке. То
есть первоисточник карты
однозначно более древний.
Антарктида как континент
была открыта в 1818 году, но
многие картографы, в том
числе Герард Меркатор, и до
этого времени верили в существование материка на крайнем юге и наносили на свои
карты его предполагаемые
очертания. Карта же Пири
Рейса, как уже было сказано,
с высокой точностью отображает береговую линию
Антарктиды — за 300 лет до
ее открытия! То, что на карте
Пири Рейса изображен берег
Антарктиды, еще не покрытой льдом, — с трудом поддается осмыслению! Ведь современный облик береговой
линии южного континента
спрятан под мощным ледяным покровом, выходящим
далеко за пределы реальной
суши. Получается, что Пири
Рейс пользовался источниками, которые составили
люди, видевшие Антарктиду
до оледенения? Но этого не
может быть, так как эти люди
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должны были бы жить миллионы лет назад! Единственное принимаемое современными учеными объяснение
подобного факта — теория о
периодической смене полюсов Земли, согласно которой
последняя такая смена могла
произойти примерно 6000
лет назад, и именно тогда
Антарктида начала вновь
покрываться льдом. То есть
речь идет о мореплавателях, живших 6000 лет назад
и составлявших карты, по
которым (как по карте Пири
Рейса) были уточнены современные? Невероятно…
Интересно, что карта
Пири Рейса дает и ответ на
вопрос, где жили эти древние мореплаватели (или не
мореплаватели, если они
использовали иные средства передвижения?). Дело в
том, что профессиональный
картограф, изучая древнюю
карту и сверяя ее с современными, может это определить.
Чикагский ученый Чарльз
Хэпгуд, досконально изучивший карту Пири Рейса,
доказал, что центр древней
карты, ставшей прообразом
карты адмирала, находился именно в Каире, или его
окрестностях. То есть древние картографы были египтянами, жившими в Мемфисе, или их более древними
предками, сделавшими это
место точкой отсчета.

Озеро «Восток»
Еще одной будоражащей
тайной Антарктиды, стало
озеро «Восток», находящееся под толщей льда в 3,8 км.,
а наибольшая его глубина –
1200 м. Как раз над самым
озером находится русская
полярная станция «Восток».
После своего открытия,
это озеро стало интересовать ученых всего мира.
Интерес к нему проснулся,
после того как с помощью
американских
спутников
были получены интересные
факты: в районе озера была
зафиксирована повышенная магнитная активность,
температура воды в нем,
колеблется от +10 до +18, что
свидетельствует о наличии
геотермального источника
или же какого-то иного источника тепла. Так же выяснилось, что от поверхности воды до ледяной шапки
имеется полость высотой в
800 м. по мнению ученых в
этом пространстве, между
водой и льдом, находится
совершенно уникальная атмосфера, законсервированная с древних времен. Но
эти факты не были бы столь
загадочны, если бы внезапно
правительство США не засекретило все дальнейшие исследования этого озера.
До 2002 г. со стороны США,
озеро исследовала международная группа ученых,
все было открыто: публиковались научные статьи
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на эту тему, проводились
конференции. Как вдруг все
гражданские ученые, были
отстранены от исследований
и все дальнейшие изыскания
взяло на себя Агентство Национальной Безопасности
США (АНБ). Так же свои исследования засекретила и
Россия.
В дальнейшем к озеру
«Восток», отправлялись научные экспедиции оснащенные
по последнему слову техники, денег на эти экспедиции
правительства США и России
не жалели, и естественно все
это проводилось в тайне.
Так, что же могло заинтересовать правительства этих
стран в этом озере, посреди
льдов? Возможно, в озере находятся существа или микроорганизмы, с которыми люди
никогда не сталкивались?
По словам начальника
станции «Восток» Валерия
Лукина, за последние годы в
толще льда пробурена сверхглубокая скважина, и до
водной поверхности озера
осталось около 130 метров.
Но дальше бурить боятся:
если бур «окунется» в воду,
то высока вероятность занесения в эту гигантскую
«колбу», загерметизированную миллионы лет назад,
обычной земной грязи. К
чему это приведет, никто не
знает. Может, какие-нибудь
земные бактерии уничтожат
всю жизнь в озере – рыб,
моллюсков... А стерильного
бура пока что не существует.
И что при этом «вырвется»
из озера на поверхность, и
какие вызовет последствия,
тоже неизвестно. Ведь нет
никакой гарантии, что из
озера Восток не появятся существа или микробы, с которыми люди на Земле никогда
не сталкивались!
Тот факт, что все больше
стран засекречивают свои
исследования в этой области,
подтверждает, что там происходит нечто загадочное.

«Плазмозавры»
южного полюса

Сообщения об аномалиях
в районе Южного полюса,
стали поступать с тех пор
как исследователи-полярники впервые попытались достичь его, а именно в начале
20-го века. Так, 18 января 1912
г. полярник Роберт Фолкон
Скотт со своими товарищами добрался до Южного магнитного полюса, потеряв в
пути всего одного человека.
Но обратный путь, проходивший по другому маршруту, стал для всех членов
экспедиции, последним. По
официальной версии экспедиция Скотта погибла из-за
суровых погодных условий
Антарктики. Однако судя по
обнаруженным записям, на
обратном пути, они сталкивались не только с непогодой, но и с необъяснимыми
аномалиями в виде непонят-

ных светящихся шаров, которые уничтожали членов экспедиции одного за другим.
Подобной тайной Антарктиды, ученые начали интересоваться еще больше,
после того как и другие экспедиции к Южному полюсу
стали сталкиваться с непонятными аномалиями.
Так, в конце 1950-х г., трагически закончилась экспедиция к Южному полюсу,
отправившаяся от станции
«Мирный». Из шести исследователей вернулось только
двое, и только один из них
был в здравом рассудке –
Юрий Коршунов. Который
позже написал, что экспедиция подверглась нападению огромного светящегося
шара, который был в диаметре 15-20 метров, был способен изменять цвет и форму,
превращаясь в нечто похожее на колбасу с отверстием
на подобии пасти, которой
он мог шевелить. Снег под
этим существом мгновенно
плавился. После его нападений у людей оставались
сильные ожоги, а их одежда
превращалась в истлевшие
лохмотья.
Еще один случай произошел в 1966 году. Американская экспедиция стартовавшая со станции «Мидуэй»,
хоть и вернулась в полном
составе из 17 человек, но половина из них в последствии
оказалась в психиатрической клинике. Все рассказы и
записи исследователей, тут
же были засекречены.
С подобными тайнами
Антарктиды исследователиполярники сталкивались не
единожды. Аномалии в виде
шаров огромных размеров
или иных фигур, при появлении которых возникали различные магнитные явления,
и плавился снег, лицезрели
и становились их жертвами
многие участники исследований в районе Южного магнитного полюса.
Эта очередная тайна Антарктиды, получила свое
название «Плазмозавры» в
1966 г. – так, смертоносное
явление назвал американский физик Рой Д. Кристофер. Он предположил, что
«плазмозавры»
являются
живыми существами в виде
сгустков плазмы.
С ним согласны и российские ученые. Однако они
полагают, что эта аномалия
является психофизическим
сгустком энергии, вызывающим галлюцинации и поражающим людей электрическими разрядами высокой
мощности. Так же ученые
предполагают, что эти существа появились до возникновения органической жизни
на нашей планете.
Сколько еще тайн Антарктиды предстоит найти и раскрыть ученым? Этот загадочный материк хранит в себе
еще множество открытий.

Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи поглядів авторів, які несуть
відповідальність за достовірність наведених фактів, імен тощо. Рукописи і фотознімки не рецензуються і не повертаються. Анонімні листи не розглядаються.
Редакція зберігає за собою право скорочення і літературного редагування
прийнятих для публікації текстів.
Передрук матеріалів – тільки за наявності посилання на газету “За правду
і справидливість”.
Листування з читачами – лише на сторінках газети.

ДРУК:
ФОП Журило С. С.
Адреса: м. Черкаси,
вул. Вербовецького, 1-а
Замовлення № 30.
Тираж 10 000 прим.

