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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.

Контроль –
не гра в піжмурки

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.

Манна небесная
Вопросы выживания простых
украинских пенсионеров уже давно
находятся за гранью понимания.

Стор. 2

Знову «покращення»…
В Україні вводиться абонплата за газ.
Як це відіб’ється на наших гаманцях?

Що трапилось сьогодні? Чому вкрай важливий, авторитетний державний орган – Рахункову
палату намагаються дискредитувати в очах громадськості та міжнародної спільноти?
Відповідь доволі проста. Тому, що коли методи розколу, розвалу, шахрайства стають нормою,
владі не вигідно мати незалежне від неї «всевидяче око» контролю.

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
(0472)

32-01-11

ЧНА ІДЕЯ!

ЦІАЛІСТИ
ДО ТИХ, КОМУ НЕ БАЙДУЖА СО

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

Популісти, або "Герої" нашого часу
Для них соціальна рівність — це не
ідеологія, а спосіб прийти у владу.

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

Стор. 5
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Пенсионный фонд информирует: в этом году
осовременивание пенсий не предусмотрено

Точка зору

Манна
небесная
Украинцам неожиданно пообещали повышение
пенсий. Чего ждать?
Александр Полуянов
Вопросы выживания простых
украинских пенсионеров уже
давно находятся за гранью понимания как отечественных,
так и зарубежных экспертов.
Чтобы хоть как-то скрасить их
серые (а зачастую – черные)
будни, правительство изредка
показывает этим людям "пряник", анонсируя очередные
улучшения. На этот раз
речь зашла о радикальном
повышении пенсий.

Луч света в темном
царстве
По имеющимся данным, на сегодняшний день в Украине проживает около 12 млн пенсионеров.
При этом абсолютное большинство из них не живут, а выживают
на пенсию, составляющую менее
1500 гривен, а около 500 тысяч
вынуждены вести откровенно
нищенский образ жизни на 949
гривен. Это даже ниже, чем порог
абсолютной бедности (1,25 доллара в день), определенный стандартами Всемирного банка, и в разы
меньше, чем граница бедности
по стандартам ООН (5 долларов в
день, или 4125 гривен в месяц по
нынешнему курсу). И если руководствоваться их методологией,
то практически 99% украинских
пенсионеров живут за чертой бедности.
Такое обнищание старшего поколения во многом произошло
исключительно по вине властей
- ведь в течение всех последних
лет украинским пенсионерам
не проводили положенную по
закону и гарантированную Конституцией индексацию пенсий
- несмотря на то, что инфляция
достигала рекордных размеров.
Поэтому и неудивительно, что
средняя украинская пенсия скатилась "ниже плинтуса" и продолжает оставаться одной из
самых позорных в мире.
Более того, сегодня многие из
работающих пенсионеров недополучают 15% к своим пенсиям
только потому, что вынуждены
продолжать трудовую деятельность. Не "для жиру" - просто
чтобы не трястись над каждой
копейкой той нищенской подачки, которую им выплачивает государство.
И вот для миллионов укра-

инских ветеранов проблеснул
робкий луч надежды: судя по поступающим сообщениям, в этом
году правительство планирует
масштабное "осовременивание"
пенсионных выплат.

Кому и насколько
Недавно достоянием общественности стали планы Министерства социальной политики, из
которых следует: кроме запланированного повышения пенсий
на 10,1% (в мае и декабре), 5 млн
600 тысяч человек получат еще
и дополнительные добавки. В
частности, 1,1 млн пенсионеров
разбогатеют более чем на тысячу
гривен, прибавку от 900 до 1000
гривен смогут получить 487 тысяч
пенсионеров, от 700 до 800 гривен – 460 тысяч. Остальным (а это
больше 3,5 миллиона украинцев)
пенсию поднимут от 50 до 700
гривен. Такую информацию обнародовала председатель общественного совета при Пенсионном
фонде Галина Третьякова.
Позднее это подтвердили и в
Кабинете министров: "Первоочередное повышение пенсий
ожидает тех граждан, размер
выплат которых находится между минимальной пенсией (1247
грн) и 3000 гривен… В Украине насчитывается около пяти
миллионов пенсионеров, чьи
выплаты не менялись с 2012
года. В основном, это люди,
вышедшие на пенсию достаточно давно и, которые не подпадали под новые правила оплаты
стажа. Мы должны преодолеть
эту несправедливость и обеспечить пенсионерам с большим
стажем работы достойную пенсию", - заявил вице-премьер-ми-

нистр Павел Розенко.
А министр социальной политики Андрей Рева в эфире одного из телеканалов даже озвучил
свои подсчеты о том, как в результате перерасчета вырастет
пенсия его мамы: "У моей мамы
49 лет стажа и у нее такая же
пенсия (1500 гривен, – ред.). Я
посчитал, что после осовременивания ее пенсия вырастет
больше, чем в два раза", – поделился радостью министр.
Кстати, по признаниям самих
же чиновников, на данный момент "устаревшие" пенсии получают 8,5 из 12 миллионов пенсионеров, однако осовременивать
почему-то будут только для 5,6
миллионов.

Когда рак на горе
свистнет

Правда, в этой бочке меда
есть… даже не ложка, а целый
ушат дегтя. Даже не один, а
два. Во-первых, вышеуказанное
повышение возможно только в
том случае, если Верховная Рада
примет "полноценную" пенсионную реформу. Об этом в парламенте прямо заявил премьерминистр Владимир Гройсман:
- Следующий наш шаг – это
повышение пенсий украинцам.
Но это будет возможно сделать
только в том случае, если мы с
вами проведем в этом зале – я
надеюсь, в ближайшие месяцы
– полноценную пенсионную реформу… Но мы знаем, что и эта
реформа станет предметом атак
популистов. Надеюсь, что вы не
будете ее атаковать, а поддержите, и она будет работать на
пользу миллионов украинских
граждан.

Чтобы понять, что именно может стать "предметом атак популистов", напомним основные
"изюминки" этой реформы:
▸ Повышение (в том или ином
виде) пенсионного возраста.
▸ Отмена льготного (досрочного)
выхода на пенсию.
▸ Запрет на работу пенсионерам.
▸ Введение накопительной
системы – с дополнительным
налогообложением работающих граждан.
Естественно, что каждая из
этих новаций вызывает множество вопросов и ожесточенное
сопротивление в обществе. И
если "популисты" все-таки провалят такую "реформу" - то правительство сможет с "чистой
совестью" умыть руки: мол, мы
очень хотели повысить пенсии,
но нам не дали.
Второй "ушат дегтя" - это бюджет Пенсионного фонда. В
правительстве надеются, что
деньги на повышение пенсий (а
это – порядка 47,5 млрд гривен)
поступят за счет повышения
минимальных зарплат – соответственно, увеличения поступлений единого социального взноса
(ЕСВ) – в результате чего бюджет
ПФ будет перевыполнен.
- Повышение минимальной заработной платы после первого
месяца дало дополнительное пополнение Пенсионного фонда на
18%. То есть, мы на 18% собрали
больше, чем было запланировано на январь 2017 года. Если мы
сохраним эту динамику, если мы
увидим, что бизнес понял, что
надо легализоваться и платить
налоги… то мы сразу примем решение о дополнительном увеличении пенсий или о проведении
"осовременивания" пенсий, - заявил в этой связи Павел Розенко.
Согласитесь, что все эти "если"
сводят вероятность повышения
пенсий фактически к нулю. Тем
более, что уже сейчас понятно:
"сохранить эту динамику" в условиях агонизирующей экономики
и упадка бизнеса будет крайне
сложно.
- По словам Розенко, на осовременивание нужно 40-50
миллиардов. Конечно, столько
они вряд ли соберут. Со своей стороны мы тоже делали
подсчеты, по которым получилось: чтобы ощутимо осовременить пенсии, нужно не менее 70
миллиардов гривен. Да и трудно
оценить, сколько получим по
зарплатам, и что вообще будет с
экономикой, - говорит старший
научный сотрудник Института
демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.

Резюме

Вообще, вся эта шумиха по поводу радикального повышения
пенсий больше напоминает информационную "утку" - для отвлечения внимания и хотя бы
частичного снятия социальной
напряженности в обществе. В
принципе, все логично: недоверие к власти достигло "точки
кипения", люди все больше требуют досрочных парламентских
и президентских выборов. При
таком раскладе властям жизненно необходимо хоть как-то погасить негодование среди многочисленной и наиболее активной
части электората – пенсионеров.
Цинизм ситуации состоит в том,
что им, по сути, даже не пообещали ничего конкретного: одни
"если" - в стиле "после дождичка
в четверг".

Наша справка

Как происходит
"отставание"
пенсий
Размер пенсии в Украине
зависит от трех основных показателей: средней зарплаты
по стране (на момент выхода
на пенсию), стажа, и соотношения собственной зарплаты к
средней. Учитывая, что средняя зарплата растет с каждым
годом, пенсии украинцев при
такой системе необходимо "осовременивать", однако последний раз это произошло в 2012
году – и то не для всех. За истекший период средняя зарплата в
стране увеличилась в два раза
– в результате чего у миллионов
украинцев расчетный размер
пенсии оказался ниже прожиточного минимума.
- Если мы говорим о том, что в
год у нас назначается около 450500 тысяч новых пенсий, то все
те, которые были назначены до
начала 2016 года, уже отстают от
новоназначенных пенсий. Если
у нас 12 млн пенсионеров, вы
можете посчитать, сколько нам
нужно осовременивать, - пояснил зам. председателя Пенсионного фонда Николай Шамбир.
Кстати, по информации Пенсионного фонда, в этом году
осовременивание пенсий не
предусмотрено. "Бюджет формируется на основе действующих
законодательных норм. Законодательного решения об осовременивании уровня назначенных
пенсий на данный момент нет", –
пояснили в ведомстве.

Про що мовчить телевізор

Сума шокує уяву

Валерія Гонтарєва і її спільники
з компанії ICU брали участь у
крадіжці коштів з держбанків.
За версією слідчих Генпрокуратури, в
2013-2014 роках за допомогою їх схем
державі було завдано збитків на суму
майже 1,5 млрд доларів. Підтверджуючі документи опублікував сайт «Обозреватель», - передають "Українські
реалії" з посиланням на elise.com.ua.
Учасники фондового ринку передали в редакцію добірку детальних даних торгів біржі
«Перспектива» за 2013-2014 роки. Вони демонструють механізм виведення грошей з «Ощадбанку», «Укргазбанку» і «Укрексімбанку». Держбанк укладав контракт на продаж облігацій

внутрішньої держпозики (ОВДП), потім протягом одного дня облігації “прогонялись” через
2-3 посередника і продавалися іншому держбанку за штучно завищеною ціною. Наприклад,
21 листопада 2013 року «Укргазбанк» продав
пакет ОВДП компанії «Фондовий актив», вона
в той же день перегнала його ВТБ Банку, а той
перепродав цінні папери «Укрексімбанку».
Весь прибуток, близько 48 млн грн, залишився
у компанії-посередника «Фондовий актив».
На фондовому ринку звертають увагу, що всі
учасники схеми так чи інакше пов'язані з Гонтарєвою і її партнерами. Наприклад, посередник
«Фондовий актив» є одним з акціонерів банку
«Авангард» (банк належить власникам ICU).
Гонтарєва використовувала фірму для угод, в
яких прямо не хотіли «світити» ICU. Використовувати компанію продовжували і після виходу
глави Нацбанку зі складу акціонерів інвестком-

панії. Через «Фондовий актив» в листопаді 2014
року ICU придбала 25% держпакету акцій Вінницяобленерго.
Але іноді організатори вибудовували і більш
складний ланцюжок. «21 січня 2014 року ICU
купує у «Ощадбанка» облігації Мінфіну для свого клієнта Westal Holdings Ltd на суму 72,9 млн
грн. А 13 лютого того ж року, тобто через три
тижні, продає ці ж цінні папери «Ощадбанку»
за 78,3 млн грн. Папери прогнали до перекупників і назад, отримавши дохід по угоді в 5,5
млн грн. Кіпрський офшор Westal Holdings Ltd
є власником 99,99% акцій банку «Авангард» і
належить власникам компанії ICU Костянтину
Стеценку і Макарові Пасенюку. У 2013-2014 роках серед власників офшору значилася і Валерія Гонтарєва. Як бачимо, учасник фондового
ринку ICU проводив операцію в інтересах своїх
же власників », - повідомляє «Обозреватель».

Сайт стверджує, що «у слідства вже є і вся
інформація по операціях, і данні по переговорам, вже зрозуміло, від кого керівництво
ICU отримувало вказівку проводити угоди.
Фактично цє розкрадання держкоштів, немає
тільки одного – результата і гучних затримань».
До речі:
В кінці 2016 року Генеральна прокуратура
отримала доступ до документів, що знаходяться в розпорядженні КУА «Інвестиційний
Капітал України». Суд надав дозвіл вилучити інформацію по всіх угодах з облігаціями внутрішньої держпозики, що проводилися компанією
Гонтаревої з 2008 по 2014 рік для ряду компаній-нерезидентів. За інформацією слідства, в
схемах з купівлею-продажем ОВДП були задіяні чиновники Нацбанку, Мінфіну, керівники
держбанків, біржі, а також фондові брокери.
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Аналітики підрахували: річний обсяг платежів від споживачів газу
може скласти 20 млрд. грн., з яких 70% отримає Фірташ

Резонанс

Знову «покращення»…

3

гато довшої мережі труб для населення, докладно пояснює редактор економічного блоку «Цензор.Нет» Сергій Головньов.
- Для прикладу, Одеський припортовий
завод (ОПЗ) споживав найбільше газу у
свого регіонального постачальника "Одесагаз" – майже 90%. Від
газо-розподільчої підНавіщо обманювати, що за рахунок
станції (ГРП) до нього
йде труба довжиною 30
збільшення ціни транспортування,
км. Інші 10% газу роззнижена ціна на газ? Невже люди такі
поділяються мережами
дурні і не зможуть банально порівняти протяжністю 20 тис. км
між побутовими спожисвої платіжки за кілька місяців?
вачами. І як тільки ОПЗ
зупинився, "Одесагаз"
залишився фактично без грошей».
«Потрібно пам’ятати, що це лише перший
рік трьохрічного перехідного періоду, протягом якого тарифні ставки для побутових
та непобутових споживачів газу будуть вирівнюватись. Наприклад, по Київоблгазу тариф для тих і інших відрізняється в 1.4 рази,
тобто має місце перехресне субсидіювання
між ними. Тому для побутових споживачів
баланс у оплаті газопостачання для по- в наступному році тариф зросте, а через рік
бутових і промислових споживачів, сти- зросте ще раз», - попереджує Олексій Хабамулюючи усіх споживачів встановлювати тюк, провідний спеціаліст з питань енерголічильники - оптимальні для того обсягу ефективності та обліку газу НАК «Нафтогаз
газу, що споживається конкретним або- України» (до речі, його сторінка у Facebook
нентом. Але, здається, Комісія зробила стала чи не єдиним джерелом скрупульозусе так, щоб збільшити і без того високу них розрахунків та роз’яснень того, що відсоціальну напругу. Адже подібні рішення, бувається ).
Інша проблема, яка виникне за словами
що докорінно змінюють принципи взаємодії між постачальниками і користу- пана Хабатюка, це те, що сьогодні вартість
вачами енергоресурсів, по логіці мають послуги розподілу газу не покривається
вирішуватися не актами відповідного ре- субсидіями. І як буде врегульовано це пигуляторного органу, а на законодавчому тання – не відомо.
рівні – з обов’язковим громадським обго«Навіть якщо встановлювати абонплаворенням. А особливо тоді, коли йдеться ту, то чому не можна такі рішення приймапро зміну економічної моделі і стратегії в ти за рік до вступу їх у дію?, - задається
угоду зовнішнім кредиторам. Що, по суті, питанням пан Герус. - Зараз є тисячі дой відбувається на газовому ринку. І тим могосподарств, які окрім газового котла
більше, не варто намагатися тихцем пе- встановили твердопаливний і тому газом
ревертати ринок з ніг на голову на чиюсь користаються мало. Але абонплату при
конкретну користь та замилювати при цьому будуть платити по повній. За цей
цьому очі тим споживачам, за чий раху- час споживачі могли б підготуватися нок такі зміни відбуваються.
хтось відмовитись від газу взагалі, хтось
«Введення абонплати за утримання зменшити свою потужність на меншу
мереж - стратегічно правильне рішення. (зменшити абонплату). І головне. Навіщо
Воно необхідне для запуску конкурент- обманювати, що за рахунок збільшення
ного ринку, бо ліквідує перехресне суб- ціни транспортування, знижена ціна на
сидування. Раніше промисловість, яка газ? Невже люди такі дурні і не зможуть
використовує мало труб, але споживає банально порівняти свої платіжки за кільбагато газу, платила за утримання наба- ка місяців?».

В Україні вводиться абонплата за газ. Як це відіб’ється на наших гаманцях?

За матеріалами: http://biz.censor.net.ua
Українців перевели на нову схему оплати за газове постачання. Відтепер споживачі мають окремо сплачувати вартість газу і окремо платити фіксовану абонементну
плату за послуги по його транспортуванню та розподілу. Єдиний до цього часу тариф «розщепили» на складові, при цьому «транспортну» складову ще й підвищили
у кілька разів.

За щоб ще здерти?
Рішення Національної комісії, що здійснює регулювання в сферах енергетики
та комунальних послуг (НКРЕКП) про затвердження нових тарифів та методики
розрахунків на послуги транспортування
та розподілу газу, вступило в силу з 1 квітня. Відтепер кожен споживач буде окремо
сплачувати ціну газу та ціну його транспортування до своїх домівок – у вигляді
фіксованої місячної абонементної плати
(мовою оригіналу) «за потужність, що при
цьому використовується».
Що таке «потужність», з чим її їдять, як
вона розраховується, як зміниться оплата
і взагалі, що відбувається з тарифами на
енергоресурси – українців вже зовсім затуркали безкінечними нововведеннями.
Тепер їм доведеться стати спеціалістами
не тільки у газовому обладнанні (розбиратися в типорозмірах лічильників), а й у
вищій математиці (щоб мати можливість
звірити розрахунки газовиків з їх заплутаними формулами).
Цинизм ситуації в тому, що спочатку
держава привчала громадян: "Ставте лічильники і платіть лише за використаний
газ! Тарифи ми піднімемо, тому вчіться
заощаджувати!" Мала працювати логіка:
менше спожив - менше заплатив. А потім рраз! - і ввели абонплату за «газовий сервіс». Тобто, палиш газ, чи ні, але копійку за
доступ до труби щомісячно заплати.
З розрахунків вже зрозуміло, що суми в
газових платіжках в цілому зростуть. При
тому що більше 70% розподільчих мереж,
які будуть отримувати фіксовану абонплату,
знаходяться в управлінні одного власника «Регіональної газової компанії» Дмитра Фірташа. Виходить, люди почали заощаджувати і хтось недоотримав гроші?..

Абонемент купи, а газом
можеш не користуватись

«Якщо бути чесним, то звичайно ж, абонплата призведе до зростання сум в платіжках
у більшості споживачів», - стверджує на своїй FB-сторінці експерт Андрій Герус. За його
словами, підвищення становитиме від 40
до 250 грн у місяць, в залежності від використання газу (опалення газовими котлами,
приготування їжі на газових плитах), наявності та типу лічильника (за потужністю)
та від регіону (більш чи менш розгалуджені
газові мережі).
Спеціалісти НКРЕКП переконують, що для
власників приватних будинків з котлами для
опалювання оселі та підігріву води, середньорічна плата за споживання газу майже
не зміниться. Таких абонентів в Україні більше половини. Натомість середній місячний
чек для абонентів, які використовують газ

для приготування їжі на газових плитах без
лічильників, збільшиться в 3-5 разів. Таких
споживачів в загальній кількості побутових
абонентів – близько 40%.
Наразі аналітики підрахували, що річний обсяг гарантованих та безумовних
платежів від споживачів може скласти
близько 20 млрд. грн. Із яких 70% піде одному бенефиціару, який зараз знаходиться під домашнім арештом у Відні. Його
звинувачують у дачі хабаря за отримання
ліцензії на розробку титанових руд в Індії.
До його структури офіційно входять 16 облгазів. Ще 12 газорозподільчих компаній
знаходяться у власності соратників Фірташа, або його колишніх менеджерів.

Віддай трубу,
а то відключимо газ

Зауважимо такий нюанс. Якщо у випадку міських газових мереж наявність
абонплати (по типу стаціонарного телефонного чи радіозв’язку) ще більш-менш
зрозуміла. То у селах, де в більшості випадків, газифікація проходила фактично
за кооперативні кошти, люди взагалі шоковані. Спочатку вони змушені були прокласти газові магістралі до своїх домівок
за власний рахунок, потім членів громади
змусили безкоштовно передати ці магістралі на баланс Нафтогазу, потім держава продала магістралі приватним особам
і тепер за транспортування газу люди мають цим особам платити. Ну, звичайно ж,
«народних» інвесторів особливо не питали, чи хотіли вони тоді розлучатися зі своїм майном, чи ні. «Відключимо газ!», - хіба
проти такого аргументу попреш?
Кілька років тому, наприклад, гриміла історія про те, як підприємство ВАТ "
Уманьгаз" вимагало від мешканців селища Маньківка Черкаської області передати на баланс вуличні газопроводи, які
люди прокладали за власні кошти. Крім
того, після передачі, газовики вимагали
доплачувати за обслуговування цих газопроводів. Через відмову підписати договір підприємство без попередження відключило селянам газ. Що було потім, не
важко здогадатися - люди здалися.
«У рішеннях регулятора мають бути
не просто математичні розрахунки, які
можна підігнати і під Роттердам+, і під Донецьк+. Має бути елемент справедливості,
адже це арбітр, квазісудовий орган», - зазначає Андрій Герус, згадуючи власну історію про газифікацію у 90-тих роках.

Благими намірами
вистелена дорога

В цілому рішення НКРЕКП мало на меті
виконати вимоги МВФ та ліквідувати дис-

Абонплата послуг за газ на 2017 р.
За матеріалами: Факти ICTV
З 1 квітня в Україні змінилися тарифи на газ.
Скільки доведеться платити українцям.
З чим пов'язана нова
абонплата?
Кажуть, що в Україні намагаються запустити конкурентний ринок газу. Тому
українці платитимуть окремо за газ і за його транспортування.

Обіцяють, що загальна
плата за газ не зросте. Також
регуляторна комісія називає
таку практику звичайною
справою для Європи.
Скільки платити, якщо
у вас є лічильник?
Якщо у вас є лічильник,

то вам буде нараховуватися абонплата за можливість
скористатися енергоносієм, навіть якщо ви не будете витрачати газ.
Жителі, які користуються звичайною газовою плитою будуть платити менше
власників газових котлів. В
середньому по Україні вийде близько 92 гривень на
місяць.
Скільки платити, якщо
у вас немає лічильника?
У тих квартирах, де не
стоять лічильники, буде
вестися розрахунок за нормативними показниками.
Розраховувати будуть так,
ніби у вас стоїть лічильник
типу G2.5 з максимальною
пропускною здатністю 4 кубометри на годину.
Наприклад, зараз сім'я з
трьох осіб платить близько 90 гривень (в цей тариф
вже входить абонплата за
газ.- Ред.) На місяць - 30
гривень з людини. Але за
новою методикою абонплата складе 44 гривні. Додати
до цього середню оплату за
газ для такої сім'ї - 81 гривня - і тепер за місяць вона
буде платити близько 125
гривень.
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Держава

До цього часу влада, жодна з її гілок не досягли ні суспільного визнання,
ні досягнень у визначеному Конституцією напрямку

Контроль – не гра в піжмурки
Олександр Мороз,
Голова Верховної Ради України
II і V скликань
Період років незалежності дозволяє об’єктивно оцінювати
етапи і фрагменти державотворення, бачити які з сторінок
сучасної історії потребують редагування, зміст яких пройшов
випробування часом і підтвердив свою доцільність. Підтвердив, не зважаючи на впливи
багатьох непередбачуваних,
вкрай нестандартних змін у
соціально-економічному розвитку, які, на жаль, не додали
очікуваного позитиву, однак
відіграли свою роль у формуванні та реалізації зовнішньої і
внутрішньої політики України.

Заклавши через основи Конституції України 1996 року своєрідну
матрицю будівництва цивілізованої, високорозвиненої держави, що
мала би жити за визнаними світовими стандартами, використовуючи і
власний досвід, можна було розраховувати на успіх. Та до цього часу
влада, жодна з її гілок не досягли ні
суспільного визнання, ні досягнень
у визначеному Конституцією напрямку. Під виглядом державного
будівництва здебільше відбувались
процеси перерозподілу владних
повноважень, боротьби за владу, а
не за розвиток країни, не за права і
свободи її громадян.
Проголошені реформаторами
задуми не знайшли успішного
втілення, вони завершувалися
лише імітацією їх виконання, отже
– сприяли розвалу, а не розвитку
країни.
Послідовно економіка країни через трансформацію псевдоринкових перетворень, розбазарювання загальнодержавної власності
втрачала здатність задовольняти
державні інтереси, стала абсолютно залежною від зовнішніх фінансових запозичень, безперспективною за своєю структурою.
За показниками міжнародних
рейтингових інститутів Україна
зайняла перші позиції у світі як
одна з найбідніших країн з величезним і ризиковим зовнішнім
боргом, з одним із найвищих рівнів корупції у системі державної
влади. Світова історія не пригадує
таких темпів деградації країни.
На тлі таких «досягнень», як продукт реалізації псевдореформ,
шаленими темпами у державі формується і зміцнюється потужний
клас фінансової олігархії і такими ж
темпами зростає соціальний прошарок обездолених громадян, які
позбавлені найнеобхідніших державних гарантій, а про народження та розвиток довгоочікуваного,

самодостатнього середнього класу
доводиться лише чути у фальшивих
закликах політичних сил, котрі вчергове готуються до розподілу владного «пирога».
Влада, її інститути все більше
стають вотчиною бізнесменів, вироджується суть державних органів, їх роль у суспільних процесах
практично зведено нанівець. Особливо тепер помітно, як держава
втрачає можливості контролю і
регулювання в усіх сферах виробничого, економічного, соціального життя. Майже відсутній вплив
державного регулювання при
формуванні і реалізації цінової,
тарифної політики. Власне, державні органи прислужують кланам, що помітно під час так званого обґрунтування комунальних
тарифів. Наслідки ж приватизації
заклали загрозу втрати стратегічних об’єктів, які в своїй діяльності
є основою в структурі валового
внутрішнього продукту і за усіма
законами не повинні змінювати
свою природу, залишаючись державною власністю.
Переродження державних інститутів невідворотно веде до
спотворення їх функцій, вони стають джерелом збагачення окремих «патріотів», причому в таке
джерело перетворюється Державний бюджет України та бюджетні
програми на загальнодержавному та місцевих рівнях.
З огляду на динаміку подібних
«перетворень» і «здобутків» у
розвитку української державності,
все частіше виникає дискусія щодо
потреби функціонування системи державного контролю та його
впливу на соціально-економічний
розвиток. Спотворені владні інститути не хочуть, бояться контролю, який більш-менш об’єктивно
відображає те, що наприклад, відбувається з державними, себто загальнонародними коштами.

А чи варто сумніватись у такій
потребі? Хіба в умовах тотальної
корупції, кризового стану економіки, високого рівня інфляції, небаченої бідності і шаленого збагачення української олігархії може
нехтуватись потреба у реальному,
надійному, прозорому державному контролі? Відповідь очевидна:
сьогодні, коли країна знаходиться
у вирі протистоянь, військового
конфлікту, загрози втрати територіальної цілісності (на цих ризиках
дуже вдало наживаються окремі
«борці» за мир та демократію), як
ніколи постає потреба ефективної
системи державного контролю.
Тому й не дивно, що у владних колах підозріло активно розгорнулась
дискусія навколо одного із конституційних органів державного контролю – Рахункової палати. Будучи
причетним до її створення в системі
державного управління, вважаю за
обов’язок висловити деякі міркування щодо цієї дискусії.

Під виглядом
державного будівництва
здебільше відбувались
процеси перерозподілу
владних повноважень,
боротьби за владу, а
не за розвиток країни,
не за права і свободи її
громадян.
Одним із перших Законів України
після прийняття Конституції України
у 1996 році став Закон України «Про
Рахункову палату». Парламент консолідовано, без політичних торгів
підійшов до запровадження в Україні нової державної інституції незалежного фінансового контролю. В
Конституції України (ст. 98) визначено, що контроль від імені Верховної
Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює
Рахункова палата. Варто підкреслити, що вона здійснює свої функції виключно від імені усього Парламенту
(не від опозиції чи парламентської
більшості). Тобто, Рахункова палата
через парламент відстоює інтереси українського народу в частині
контролю за публічними фінансами
країни. Опираючись саме на цей
принцип, за короткий проміжок
часу в Україні, буквально з чистого аркушу, засновано унікальний

інститут вітчизняного незалежного
зовнішнього контролю, який зміг
утвердити себе як в українському
суспільстві, так і серед міжнародної
спільноти.
Головним засобом боротьби із
втратами бюджетних коштів стало
оприлюднення фактично всіх матеріалів аудиту. Суспільству стали доступні реальні показники усіх сфер
і складових Державного бюджету.
Громадяни могли знати, як використовується кожна бюджетна копійка,
себто – їхні, народні гроші. На той час
Голова палати та її фактичний засновник Валентин Симоненко знаходив
потрібні шляхи впливу на владу з
тим, щоб формування та використання бюджетного ресурсу не стало
одноосібним правом, а тим більше
джерелом збагачення окремих…
За відносно короткий час діяльності Рахункової палати, її визнано в міжнародних структурах
вищих органів фінансового контролю. Впродовж багатьох років Рахункова палата України очолює
робочу групу EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження
та ліквідацію наслідків катастроф,
вона була обрана два терміни поспіль зовнішнім аудитором ОБСЄ,
а В.Симоненко став головою Європейської асоціації рахункових
палат. Палата є лідером контрольно-експертних заходів у Європі, а за ініціативи та пропозицій її
фахівців внесено зміни до сотень
законодавчих актів і нормативних
документів, що регулюють фінансово-бюджетні відносини в Україні. Нагадую про це, щоб деяким
«нарваним» політикам не кортіло
розкидати надумані звинувачення
щодо самої структури контролю,
її персонального складу та ефек-

шахрайства стають нормою, владі
не вигідно мати незалежне від неї
«всевидяче око» контролю. Ось
тому команда «фас» дана всім і
вся від младореформаторів, «гранітоїдів» до правоохоронних органів та засобів масової інформації –
винести на громадський осуд все,
що пов’язано, або все, що може
бути піддано такому осуду на
адресу незалежного державного
органу фінансового контролю.
Тому не дивно, що для демонстрації боротьби з корупцією,
до лав підозрюваних потрапило
чинне керівництво Рахункової палати, яке, якщо і допустило якесь
порушення при вирішенні соціальних проблем своїх працівників, безперечно повинне каратись,
але співмірно до суті порушення,
не використовувати це приводом
для шельмування всього органу
контролю. Схоже, трапилося це не
випадково тоді, коли парламент
взявся до процедури ротації членів Рахункової палати. При тому
спостерігається спроба реформувати, по-суті, саму природу органу контролю, котрий поки що діє
від імені Верховної Ради України.
Для демонстрації перетворень,
за рекомендацією заморських
радників та при активній участі
молодої генерації «паркетних реформаторів» парламентом приймається нова редакція Закону
України «Про Рахункову палату»,
якою, з одного боку, ніби розширено правове поле контролю, а з
іншого, закладено інший принцип
підбору та формування керівного
складу державного органу. Тепер
єдиний конституційний орган

Влада, її інститути все більше стають вотчиною
бізнесменів, вироджується суть державних органів,
їх роль у суспільних процесах практично зведено
нанівець.
тивності роботи. Ефективність,
звичайно, могла бути кращою,
але… при існуючій системі влади
об’єктивний аналіз руху бюджетних коштів не всіх влаштовує.
Що трапилось сьогодні? Чому
вкрай важливий, авторитетний
державний орган намагаються
дискредитувати в очах громадськості та міжнародної спільноти?
Відповідь доволі проста. Тому, що
коли методи розколу, розвалу,

державного фінансового контролю буде формуватись на основі
конкурсного відбору. Це взагалі
позитивна новація, хоч і раніше
відбір не був формальним. Та треба не забувати, що конкурсний
відбір, як і інші подібні процедури
також залежить від суб’єктивного
фактору. При корумпованій владі
з адміністративною вертикаллю
демократичність конкурсу стає
дискусійним поняттям. Хто сумні-
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Для популістів соціальна рівність – це не ідеологія, а спосіб прийти у владу
вається, нехай зішлеться на процедуру
жеребкування кандидатів у лічильній
комісії на виборчих дільницях. Жеребкування – не політична процедура, але
результат чомусь завжди зорієнтований або на владу, або на гроші (власне, це одне й теж). Тут особливо варто
пам’ятати, що гра у «піжмурки» при
формуванні такого надзвичайно важливого органу в час глибокої фінансової
нестабільності та майже військового
стану – дуже ризикована.
В основі добору і розстановки кадрів
органів контролю має бути, як ніде,
професіоналізм, досвід і обізнаність
роботи у сфері і державного будівництва, і контролю. Тут якраз доречний
міжнародний досвід, у тому числі європейський, де добір кадрів на відповідні
пости вищих органів фінансового контролю здебільше здійснюється не з числа
громадських активістів і бажаючих,
умовно, «з вулиці», а зі зрілих, досвідчених практиків високого державного рівня. Цей досвід складався десятиліттями,
ним не можна нехтувати.
А кадровий потенціал в країні ще зберігся, його достатньо, щоб на ключові
пости для наведення дисципліни і порядку призначити досвідчених і авторитетних фахівців. Не обов’язково, щоб
вони були вихідцями з-під парламентського куполу або володіли мовами
європейських країн. Головне, щоб були
досвідченими професіоналами, готовими служити інтересам народу України,
знати і дотримуватися законів.
Виходячи з загальнодержавних пріоритетів та потреб, визнаючи важливість
удосконалення конституційних інститутів держави, необхідно зберегти уже набутий в часи суверенності України досвід
та спромогтись його збагатити, але не
шляхом сліпого копіювання придатних
для інших сфер шаблонів.
Безперечно, на сучасному етапі державотворення, при складнощах, присутніх
майже в усіх сферах життя, необхідно розвивати вітчизняну систему ефективного
державного контролю, маючи на увазі, що
це контроль від імені народу, а тому контроль має захищати інтереси народу, отже
бути об’єктивним, повним, придатним для
підготовки на його матеріалах необхідних
управлінських рішень.
В час бурхливого розвитку злоякісної
хвороби – корупції, треба професійно і
нещадно боротися з нею, а не імітувати,
як часто буває, цю боротьбу, підмінюючи
її гучною риторикою, показними арештами, астрономічними заставами і… порожніми результатами. Це не боротьба з
корупцією, а її дискримінація, підрив довіри людей до влади і державності.
Роботи ж у цьому напрямку непочатий
край. І зводиться вона найперше до запровадження досвіду інших країн в законодавчому та організаційному забезпеченні недопущення корупції. Професор
В. Мандибура в своїй книжці «Корупція»
дає глибокий аналіз ефективних заходів
у цьому напрямку. Серед них якраз я не
зустрів реверансів у бік відбору в склад
Рахункової палати людей за методом, що
тепер пропонується в Україні. Формування у такий спосіб надзвичайно важливого
державного органу скоріше свідчить про
формальне застосування новації замість
побудови системи державного контролю
на професійній основі задля користі справи. Взагалі, наявність у державі цілої низки
контрольних органів, що начебто борються з правопорушеннями, без зміни системи влади – це врешті самообман влади,
окозамилювання для народу та міжнародної спільноти.
Система державної влади в Україні
в тому числі контрольних органів, має
формуватись на основі уже накопиченого досвіду, за участі досвідчених, патріотично налаштованих вітчизняних фахівців, здатних добросовісно працювати
на благо народу України. Очевидно цим
слід керуватись, приступаючи до ротації
складу Рахункової палати.

Суспільство

Популісти,
або "Герої" нашого часу
За матеріалами: "Новое
время"
Видання "Новое время" визначило топ-10 українських політиків-популістів, які здатні
довести країну до крайнощів
заради того, щоб сподобатися
електорату.
Популізм – одне з перших слів,
яке вимовляє Лешек Бальцерович, радник українського
прем'єра і автор польського
економічного дива, у відповідь
на прохання описати реалії
України. Тих, хто лає владу збоку, на його думку, в країні дуже
багато. При цьому "головні популісти не зазнають критики, і
гірші сили користуються цією
ситуацією".
Про те, що число політиків,
готових робити все що завгодно заради власного рейтингу,
зашкалює, говорять і вітчизняні експерти. Вони сформували
тренд, встановили моду — лаяти
опонентів з будь-якого приводу,
навіть не намагаючись запропонувати дієву альтернативу.
На чолі тренду — двоє: Олег
Ляшко, лідер Радикальної партії
власного імені, і Юлія Тимошенко,
багаторічний "шеф" Батьківщини.
Саме цю пару прізвищ найчастіше
називали опитані НВ два десятки
експертів — журналісти, економісти, політологи, експерти з реформ
— у відповідь на прохання назвати
найбільш явних популістів серед
вітчизняних політиків. Ляшко і
Тимошенко перемогли в цьому
рейтингу з величезним відривом.
У ТОП-5 також потрапили ексгубернатор Міхеїл Саакашвілі,
президент Петро Порошенко і
народний депутат від Самопомочі Семен Семенченко.
Кожен з цих п'яти політиків дав
експертам свої підстави назвати
його в числі королів порожніх обіцянок. Але в корені нинішнього
розквіту популізму у вітчизняній
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політиці — про це НВ говорили
аналітики — лежать не тільки особистісні якості окремих людей,
але й глобальна причина — провал швидких економічних реформ. Герої рейтингу редакції, та
й інші можновладці розуміють:
у такій ситуації електорат вимагає виходу. Тоді вони починають
пропонувати українцям "прості
рішення" складних проблем. І запускають колесо популізму: за
одним "простим рішенням" слідує
рішення у відповідь і так далі. Зрештою зупинити вал вже не можна
— йому піддаються всі, включно
з представниками влади і навіть
молодим поколінням вітчизняної
політики.
Свою воду на колесо популізму ллє і протистояння з Росією,
а також те, що українське суспільство схильне вірити в силу
тих самих "простих рішень" —
можливості
кавалерійським
наскоком розібратися з усіма
проблемами. Про те, що подібні
заходи зазвичай мають приховані, але дуже небезпечні наслідки, політики не говорять.
Розгойдуючи човен, вони
можуть нашкодити всій країні.
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Ось цей момент і вважає найнебезпечнішим у нинішній ситуації Іван Міклош, колишній
віце-прем'єр Словаччини, який
консультує український уряд.
"Найнебезпечніший ворог українців — не Володимир Путін, а
популісти",— упевнений він.
Cоціальна база популізму —
серйозне падіння рівня життя,
розмірковує політолог Володимир Фесенко. А оскільки це падіння триває вже третій рік, то і
тренд критиканства і "суцільної
зради" лише міцнішає.
Якби в Україні були сильні ліві
партії, що акцентують увагу на
соціальних проблемах та загальній справедливості, вони б
перевели цей тренд в ідеологічне та конструктивне русло. Але
Фесенко уточнює: таких політсил у країні немає. Їхню нішу зайняли популісти, для яких соціальна рівність — це не ідеологія,
а спосіб прийти у владу.
Тому то нинішній вітчизняний
популізм багатий відтінками і
варіаціями. Наприклад, сплеск
войовничого патріотизму на
темі блокади Донбасу і "торгівлі
на крові" — один з його варіан-
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тів, вважає експерт.
За спостереженнями Адріана
Каратницького, старшого наукового співробітника Атлантичної ради, в країні з'явилася
нова форма популізму — національна. Його ключове гасло — ні
втручанню міжнародних структур або людей неукраїнського
походження в державні чи важливі для суспільства питання.
Тимошенко ж вміло — за її плечами багатий досвід — використовує соціальні теми. І за останні
два роки на одному лише питанні
комунальних тарифів, що болюче
зросли для більшості українських
домогосподарств, Леді Ю відновила свій сильно постраждалий
до цього рейтинг.
Ляшко ж вже давно грає такого
собі сільського лівака — з коровами, вилами і обіцянками "забрати
все і поділити", а також як раз та
два повернути Донбас і Крим. Для
глибинки Центральної України він
ідеальний типаж.
"Популізм — дуже пластична
політична модель, яку можна
використовувати в найрізноманітніших ідеологічних нішах",—
говорить Фесенко.

Наша пошта

Сила книги
Геннадій Подільський,
Хмельниччина
«Книга вчить, як на світі жить»
Народне прислів’я
25 років нас вже не має кому навчати
думати, пов’язуючи різні події та явища. Хоча ще не так давно наша країна
була найбільш читаючою у світі. Майже
жодна людина не залишилась без охоплювання системою навчання в роки
радянської влади, в кожній родині формувались бібліотечки передплатних видань, не кажучи про передплату газет і
журналів. Сьогодні ситуація радикально
змінилась. 37% громадян вже не читають книги взагалі. Головне джерело для
українців є телевізійні екрани, за допомогою якого простіше насаджувати відповідні «цінності». Більше 50% українців
взагалі не читають ні газет ні журналів.
І дарма ми дивуємось чому суспільство стало духовно нужденним? Бо, на загальному фоні
падіння моральності, на перший план виходить
пропаганда життя без комплексів. Хіба не достатньо для цього фільмів, які пропагують брати від
життя все. А новини, якими починаються передачі TV, це жах… Вбивства, самогубства, з’ясування
стосунків на побутовому рівні. Хіба це не відби-

вається на молоді? Днями країна почула жахливу
новину: завдяки комп’ютерним «досягненням»
деякі діти були доведені до самогубства. Отримуючи певні завдання та проходячи певні рівні кіберубивці, так звані «сині кити» змушували дітей до
самогубства. Ось така правда нинішнього життя.
Сьогодні вже не багато родин мають свої бібліотеки. До речі, більша частина читає «хіти», в яких
пропагується легке життя, а також такі де йдеться про різні скандальні сторінки життя і смерті
окремих політичних діячів, більше того, за допомогою TV пропагується «бізнесове» життя, порядні та благополучні бізнесмени і ні слова про
людину праці – просту людину. А ми дивуємось
чому за 25 років незалежності змінилась свідомість людей. Люди просто не читають, а відтак не
хочуть думати, аналізувати – простіше «ковтати»
кашу, яку варить TV.
І ще про одне – духовну безпорадність лідерів
держави. Вся країна реготала з Януковича, який
назвав Чехова великим російським поетом, Ахматову – Ахметовим, не відстають від нього інші політичні діячі. Про що це говорить? Хто нами керує?
Напевно не від великого розуму. В такому разі, хто
їх привів до влади?
Аналізуючи ситуацію, яка складається сьогодні
в державі Україна, треба частіше згадувати гасла:
«Читайте книгу – джерело знань!»
А щоб це робити: не треба знищувати книги,
підвищувати на них ціни. До знань у людей повинен бути безкоштовний шлях.

І на останок. Хіба може людина, яка не читає,
та держава, яка складається з цих людей, робити
відповідні вибори, завдяки чіткому аналізу життєвого шляху? Напевно ні! Бо життя, яке пізнається завдяки телебаченню, радіо, комп’ютерним
технологіям не є повноцінним, а поверхневим.
Ось чому останнім часом ми спостерігаємо деградацію людських відносин.
Ідеологічна боротьба, яка завершилась знищенням партій лівого спрямування це ні що інше,
як використання діючою владою деградації,
не вмінням аналізувати ситуацію. Це і дозволяє
владі та владним структурам за рахунок зниження інтелектуального потенціалу громадян
нав’язувати «єдино вірну» точку зору. Що в котре
може привести до викривлень у системі культурного та інтелектуального рівня розвитку людини.
Хіба не тому в суспільстві не викликало питань
з приводу декомунізації? Історію кожна нова влада «підробляє» під себе, молодь не дуже звертає
увагу на вивчення історії країни, їй простіше горланити «Слава героям!» (хоча не відомо яким),
інші гасла, які в суті своїй несуть ненависть до
всього радянського. До речі, вигадують ті гасла
люди, що свого часу співали хулу цій владі. Однак суспільство їх не пам’ятає, бо інформацію про
свою «любов» вони вже знешкодили (використовуючи свою посаду).
І не буде в державі пуття до тих пір, поки у нас
при владі будуть люди, які звикли керуватись
принципами «чево изволите!».
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“За правду і справедливість”

Что готовит трудящимся новый кодекс,
и за какие права на самом деле борются наши "отцы нации"?

Реалії

Александр Полуянов
В Украине продолжается вялотекущая
парламентская шизофрения по принятию нового Трудового кодекса. Как
известно, до сих пор все трудовые
отношения у нас формально регламентируются еще советским документом
полувековой давности (КЗоТ), который
абсолютно не отвечает скорбным реалиям нынешнего бытия. Что готовит
трудящимся новый кодекс, и за какие
права на самом деле борются наши
"отцы нации"?

Крепостничество
XXI века
Каким будет новый Трудовой кодекс Украины?

Права женщин с детьми
Согласно ст. 141 проекта ТК, из категории работников, которых сейчас запрещено привлекать к работе в ночное время,
исключены:
▸ женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет (ст.55, ст.176 действующего
КЗоТ);
▸ женщины за исключением случаев,
предусмотренных ст. 175 действующего
КЗоТ (ст.55 действующего КЗоТ).
Кроме того, статья 108 проекта кодекса
позволяет увольнение одиноких матерей,
имеющих детей в возрасте до 15 лет на общих основаниях, предусмотренных статьей 92 Кодекса.

"Неуд" с минусом
Напомним, что в первом чтении проект
нового Трудового кодекса (ТК) Рада приняла еще 5 ноября 2015 года. Тогда этот
одиозный документ, написанный словно
под диктовку олигархов, был подвергнут
уничтожающей критике всего гражданского общества, независимых профсоюзов, и получил крайне отрицательную
оценку Международной организации труда (МОТ). В частности, указывалось, что в
проекте ТК наши депутаты умудрились
нарушить аж 37 международных Конвенций и Рекомендаций!
«Слуги народа» сделали вид, что
учли замечания, и начали «работу над
ошибками». За истекшие полтора года
в первоначальный проект нового ТК
было внесено 2160 поправок, и 15 марта
профильный комитет Рады подготовил
проект документа ко второму чтению.
При этом эксперты отмечают, что все
самые худшие черты кодекса сохранены
в неприкосновенности, а из 59 рекомендаций МОТ 22 так и не были учтены. В
целом, доработанный силами Народного Фронта и регионалов проект ТК стал
еще более враждебным для трудящихся:
предусмотрен 12-часовой рабочий день,
урезаны права одиноких матерей и женщин с детьми, открывается невиданный
простор для произвола работодателей,
сужены возможности независимых профсоюзов и пр.

Скандал в благородном
семействе

Итак, Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости
и пенсионного обеспечения подготовил
проект нового Трудового кодекса ко второму чтению - планируется, что до конца
апреля депутаты должны его принять. Но
тут случился конфуз. Дело в том, что при
всех прочих «ляпах» профильный комитет отказался принять поправку, согласно которой запрещается дискриминация
работников по признаку сексуальной
ориентации и гендерной идентичности. А это входит в перечень требований,
необходимых для установления безвизового режима с Евросоюзом.
И тут за права ЛГБТ (Лига гомосексуалистов, бисексуалов и трансвеститов)
горой встал Президент Порошенко, о чем
на своей странице в Facebook сообщил
пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
«Президент не допустит ревизии обязательств Украины, которые мы реализовали для получения безвизового режима. Решение парламентского
комитета исключить из проекта нового Трудового кодекса так называемые
антидискриминационные нормы глава
государства считает ошибочным и даже
провокационным», - написал Цеголко. И
добавил, что Петр Алексеевич по дипломатическим каналам заверил партнеров
Украины, что такая позиция комитета не
найдет поддержки ни в Раде, ни тем более
со стороны президента».
Характерно, что вопиющих нарушений
прав других граждан (в том числе матерей с детьми) Гарант Конституции не увидел.
По мнению экспертов, со стороны профильного комитета это был своеобразный
«отвлекающий маневр». То есть, депутаты

опровергать квалификацию работника
любыми надуманными доводами, и может повлечь увольнение по субъективным
причинам.
А в случае отсутствия профилактической прививки или не прохождения медицинского осмотра работник подлежит
увольнению даже без предупреждения
(ч.3 статьи 93 проекта ТК).

Сверхурочные и
дополнительные работы

сознательно не приняли «антидискриминационную» поправку по отношению
к ЛГБТ, чтобы отвлечь внимание общественности на второстепенные детали и в
ходе дискуссии «заболтать» главные противоречия и нарушения прав трудящихся.
- Будет попытка протолкнуть этот Трудовой кодекс в парламенте. С другой
стороны, будет попытка переключить внимание на права ЛГБТ – вместо того, чтобы
говорить о тех идеях, которые заложены
в новом Трудовом кодексе… Хотя украинской власти будет сложно утаить новый
КЗоТ от европейских политиков, которые
с легкостью увидят несоответствия документа нормам развитых стран, - отметил
в этой связи политолог Алексей Якубин. И
добавил: согласно общепринятой практике европейских стран, трудовое законодательство должно в первую очередь (и
в большей степени) защищать интересы
нанятых работников, а не работодателей,
поскольку последние априори находится
в более выигрышном положении.

Хуже бывает: "прелести"
дикого капитализма

В рамках газетной статьи невозможно
дать полный анализ документа, написанного на 725 страницах. Отметим лишь
некоторые "изюминки".

Произвол работодателя
По действующей системе, трудовые
отношения регулируются Конституцией Украины и ее законами, Кодексом
законов о труде, актами Президента и
Кабинета министров Украины, а также международными договорами. В то
же время, статья 12 проекта нового ТК
дает право работодателю принимать
собственные нормативные акты в сфере труда путем издания приказов, распоряжений, решений. По сути, это дает
работодателям почти неограниченную
единоличную власть в сфере труда, что
противоречит как Конституции Украины,
так и действующему законодательству.

Крепостное право
Согласно статье 29 проекта ТК работодатель имеет право осуществлять
контроль за выполнением работниками
трудовых обязанностей, в том числе с использованием технических средств (это
не только видеонаблюдение, но и любые

средства контроля за поведением работника), - если это обусловлено особенностями производства. Причем понятие
"особенности производства" не конкретизировано. Нечеткость формулировки
- основание для злоупотреблений, что
может привести к неоправданному психологическому давлению на работника в
процессе труда.
Кроме того, работодателю предоставлено право переводить работников к
другому работодателю, что фактически
узаконивает современное крепостничество. Так, согласно части второй статьи
67 проекта ТК, работодатель имеет право
временно перевести работника с его согласия на работу к другому работодателю.
Однако специалисты предупреждают, что
не стоит обольщаться словами "с его согласия" - ведь на практике такой перевод
будет принудительным, поскольку работник может дать согласие под давлением
или боясь потерять работу.

Всегда найдется,
за что уволить

Согласно п.2 ч.2 статьи 92 проекта ТК,
работник может быть уволен за разглашение коммерческой тайны. При этом в тексте проекта вообще не определено, что
же может являться коммерческой тайной
– такое определение есть лишь в Гражданском кодексе Украины. Так, по ст.505
ГКУ коммерческую тайну могут представлять сведения технического, организационного, коммерческого, производственного и иного характера. Такое широкое
толкование предоставит работодателю
право уволить работника, например, за
разглашение размера его заработной
платы и др.
Также работник может быть уволен в
связи с недостаточной квалификацией что подтверждается не только результатами аттестации, но и другими доказательствами (п.2 ч.2 статьи 93 проекта ТК).
Данная формулировка предоставляет широчайшие возможности для злоупотреблений. Например, это позволит
работодателям проводить аттестации с
целью увольнения нежелательных работников, в то время как объективность и
беспристрастность этих аттестаций никто не гарантирует. Не конкретизировано
и понятие "другие доказательства", что
на практике позволит подтверждать или

Согласно ч.2 статьи 150 проекта ТКУ,
привлечение работников к сверхурочным
работам (в том числе в выходные дни,
государственных или религиозных праздников) отныне уже не требует согласия
профсоюза.
Понятно, что это приведет к еще большему усилению эксплуатации и сужению
прав трудящихся.
Кроме того, согласно статье 32 проекта ТК, в трудовой договор после
его заключения могут быть включены
"дополнительные условия". На практике
это будет означать то, что работодатель
в любой момент сможет возложить на
работника любые дополнительные обязанности – например, продавцы будут
подметать двор и мыть полы в магазине.

Устранение профсоюзов
Согласно проекту ТК, согласование
профсоюза на увольнение работников
нужно только в случае сокращения (статья
86), состояния здоровья работника (что
подтверждается соответствующим медицинским заключением), и недостаточной
квалификации работника - что подтверждается результатами аттестации и другими доказательствами (см. выше).
Из
всех
других
оснований,
предусмотренных статьями 92-97 проекта
ТК, среди которых "неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей", "несоответствие работника занимаемой должности",
"неявка работника на работу вследствие
временной нетрудоспособности", "разглашение коммерческой тайны" и т.д. - согласие профсоюза вообще не требуется.
Это существенно снижает роль профсоюзов и лишает работников защиты от
произвола работодателя.
И это – далеко не все "прелести" проекта нового ТК.

Именем закона
В заключение напомним, что согласно
статье 22 Конституции, уже имеющиеся
конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены.
А при принятии новых законов (или внесении изменений в действующие законы)
не допускается сужение содержания и
объема существующих прав и свобод.
В то же время проект нового Трудового
кодекса - в той редакции, которая представлена на второе чтение в Парламент, нарушает сразу несколько статей Конституции Украины, в частности - статей 19,
24, 28, 32, 36, 43, 45. А гарант этой самой
Конституции этого почему-то не видит!
И это полностью срывает фиговый листок "европейских реформаторов" с представителей нынешней украинской власти,
характеризуя их как ставленников бандитского олигархического капитала.
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Чтобы горчица принесла участку пользу, она должна расти 3 недели
готовим сами

Ингредиенты:
Куриная
грудка (филе) – 2 шт., сливки
( 20 – 33 %) 100 мл., ветчина –
150 гр., сыр – 150гр., чеснок 3
зубчика, зелень (рубленная) 1
ст.л., масло растительное для
жарки, соль, перец по вкусу
Приготовление: Сыр нарезаем ломтиками..
Ветчину режем тонкими слайсами.
Куриную грудку разрезаем
вдоль на 3 пластика. Каждый
пластик отбиваем кулинарным молотком. Подсаливаем.
Сверху на каждый пластик
укладываем 2 слайса ветчины.
На ветчину укладываем ломтики сыра.
Сворачиваем рулетики. Если
всё сделано правильно, то
рулетики не должны раскрываться при приготовлении. Но
для подстраховки вы можете
их скрепить зубочистками.
Нагреваем в сковороде растительное масло. Выкладываем рулетики. Обжариваем со
всех сторон до золотистого
цвета.
Заливаем в сковороду сливки.
Выдавливаем чеснок. Перчим
по вкусу. Посыпаем зеленью.
И тушим на небольшом огне,
пока сливки не выпарятся
вдвое.
На гарнир можно подать рис,
овощи.

Советы дачникам

ИЗБАВЛЯЕМ УЧАСТОК ОТ…
Избавить участок от болезней, вредителей и сорняков
(одним махом!) способны
сидераты (зеленые удобрения), в частности, горчица
(сарептская, черная и белая).
Эта культура легко переносит
низкие температуры.
Если посеять ее за три недели
до основной культуры, она избавит от многих проблем.
Куда посеять:
Чтобы горчица принесла
участку пользу, она должна
расти 3 недели. Сейчас самое время посеять на грядки,
предназначенные для томатов,
перцев, баклажанов, огурцов,
кабачков, патиссонов, арбузов,
дынь и тыкв. Семена нужно заделать в почву граблями.
Через 3 недели зеленую массу горчицы срезают, измельчают, разбрасывают по участку
и перекапывают. 3 — 4 см впо-

лне достаточно — если заделать
глубже, она хуже станет разлагаться, и пользы будет мало. После этого участок надо обильно
полить и выждать еще неделю.
А затем можно приступать к посадке овощей.
Как это работает:
• Против сорняков: в процессе
роста горчица выделяет в почву
большое количество специфических веществ — гликозидов,
подавляющих рост вредоносных
растений.
• Против болезней: эфирные
масла сильно тормозят развитие заболеваний — черная ножка, корневые гнили, различные
увядания, ризоктониоз и парша.
• Против вредителей: жукичервяки на дух ее не переносят.
Особенно нематоды и проволочник.
• Если рапс и горчицу высевать
каждый год, то через несколько
лет почва заметно улучшится.

ФАРШИРОВАННЫЕ
макароны грибами

Ингредиенты: 20 крупных макарон-ракушек; 230250 г шампиньонов или
других грибов, 10-15 г сливочного масла; 100-120 г любого
сыра твёрдого сорта; пучок
укропа; перец и специи; соль.

Приготовление: Лук почистите, порежьте тоненькими полукольцами (можно его
мелко
нашинковать).Грибы
вымойте и тоже измельчите,
чтобы кусочки получились
маленькими. Укроп помойте и порубите. В сковородке
прогрейте масло (немного
оставьте, оно потребуется для
смазывания противня), на нём
обжаривайте сначала лук в
течение пары минут, чтобы он
стал мягким и почти прозрачным. Затем добавьте грибы и
готовьте всё вместе до мягкости. Добавьте специи, рубленый укроп и соль. Эту смесь
немного остудите и введите
в неё предварительно натёртый сыр. Ракушки сварите
в слегка подсоленной воде,
чтобы они хорошо сохранили
форму. Наполните их сырногрибной начинкой. Дно противня смажьте оставшимся у
вас маслом, уложите фаршированные макароны-ракушки
и выпекайте их в духовке буквально пятнадцать минут при
170-180 градусах.
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ГОТОВИМ СТИМУЛЯТОРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ КОРНЕЙ
Существует множество стимуляторов корнеобразования
растений – химических веществ, которые используют в
цветоводстве для ускорения
роста корней. Их применяют
в том случае, если черенки
какого-либо цветка плохо укореняются.
Самый простой способ укоренения - это поставить черенки
в банку с водой, и он работает, только, к сожалению, не для
всех растений. Использование
стимуляторов дает хорошие
результаты! Вот некоторые из
них.
Мед. В 1,5 л воды растворяют
чайную ложечку меда, черенок
помещают в раствор на одну
треть и выдерживают в нем 12
часов. Мед содержит ряд ферментов и витамины В, РР, С, К,
Е, аскорбиновую кислоту, 35
минеральных веществ и другие
элементы.
Картофель. Для укоренения
подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез
и вставляют в него черенок.
При достаточном поливе он
быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения
можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из
картофеля массу питательных
веществ.

Сок алоэ. В воду с черенком
добавляют 3–7 капель свежего
сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и
стимулирует иммунную систему
черенка.
Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь,
багульник, верба) поставить в
воду и дождаться появления
корней. Когда корешки появятся,
ивовые прутики можно убрать и
поставить в эту воду черенок.
Полученную воду не меняют,
лишь доливают при необходимости.
Дрожжи. Готовят раствор
дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают
и переносят в заполненную до
половины емкость с водой.
кроссворд

Бабушкина аптека

Народные рецепты
для лечения отёков ног
Разумеется, официальная медицина в последние годы далеко шагнула по многим
направлениям, однако лечение отёков ног
простыми народными средствами не утратило своей актуальности и вряд ли утратит.
Простейший мочегонный состав
Чтобы приготовить простейший диуретик (мочегонное), возьмите по полстакана
разных соков: морковного, огуречного и лимонного. Хорошенько перемешайте их. У вас
получится полтора стакана простейшего мочегонного. Разбавляйте его тёплой водой до
приемлемого вкуса и пейте трижды в день.
Рецепт от Ванги
Известная прорицательница Ванга, чтобы
бороться с отёчностью ног, оставила потомкам в назидание лечебный рецепт, который
прост, как и всё гениальное. Смешайте
один яичный желток и примерно 3 грамма
сока молочая. Пить эту смесь необходимо
трижды в день – она не очень приятна на
вкус, но отлично снимает отёки.
Мятный настой
Возьмите 30 г мяты и залейте 1 литром
крутого кипятка. Настаивайте примерно час, после чего охладите до комнатной
температуры.
Достаточно будет пить настой небольшими
порциями по несколько раз в день (от трёх раз
и чаще), чтобы отёки начали проходить.
Настой льна
Возьмите 1 столовую ложку семян льна, залейте 1 литром кипятка и варите в кастрюле в
течение 15 минут. Потом дайте настояться в течение часа – можно процедить, но не обязательно. Пить настой нужно через каждые два часа,
принимая по полстакана. После двухнедельного курса лечения отёки начнут проходить.
Согревающий компресс
Возьмите одну часть оливкового масла и
одну часть – камфорного. Хорошо смешайте.
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Полученным составом обработайте ноги –
от колен до кончиков пальцев. Потом оберните ноги хлопчатобумажной тканью (ни в
коем случае не синтетикой). Сверху оберните шерстяным платком, а потом оставьте
компресс на ночь, чтобы согревать. Проводить эту процедуру следует ежедневно в
течение месяца.
Ванночки для снятия отёков
Есть несколько простых рецептов
натуральных ванночек, позволяющих снять
усталость и отёчность ног. Эти рецепты полностью натуральны и не имеют противопоказаний. Использовать их можно и при беременности, и в любом состоянии организма:
1. Смешайте в равных пропорциях мяту,
берёзовые листья и цветки ромашки. Возьмите 100 г смеси и залейте 1 литром кипятка.
Настаивайте в течение часа, потом разбавьте горячей водой (до 38 градусов) и парьте
ноги в течение 10 минут.
2. Возьмите 100 г можжевеловых ягод, 100
г морской соли и 1 столовую ложку сухой
горчицы. Всыпьте две чайные ложки питьевой соды, залейте смесь литром воды и перемешайте. Разбавьте горячей водой и парьте ноги, чтобы снять усталость.
3. Отвары трав или морская соль могут
также использоваться по отдельности. Их
можно применять при контрастных ванночках: необходимо по очереди помещать ноги
то в горячий то в холодный отвар.

22 23

24
25

26
27
28

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
3. Военнослужащий, протирающий штаны. 7. «Экватор»
рабочей недели. 8. Птаха с зимним именем. 9. Тройная мера
для вранья. 11. Тетеревиная серенада. 14. Горечь на дне
души. 18. Домашняя «зачистка». 19. Судорожный кусочек
плача. 21. Переведите с бюрократического языка: «Информация, неадекватно отражающая факты». 22. Не вполне
почетный эскорт. 25. «Бриллиантовый венок». 26. «Остекленевшая» живопись. 27. Посиневшая малина. 28. Магазинный
чекист.
По вертикали:
1. Зоолог-сказочник, «скрестивший» пони с верблюдом.
2. «Если человек ..., то это надолго!». 4. Плохой плясун, которому мешает часть тела. 5. Совсем спокойный город.
6. Чашечно-тарелочная «семья». 10. Место под Москвой,
нашедшее свое место в истории Франции. 12. Перестрелочный фильм. 13. Зеленая газировка. 15. Человек в изношенной одежде, в лохмотьях. 16. Задачка по выведению икса
на чистую воду. 17. «Двойня» от судоверфи. 20. То, на что
должна позвонить девочка-тинейджер (песен.). 23. Ее лучше
проглотить, чем из-за нее воду возить. 24. От него может заболеть и человек, и компьютер.
ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
3. Штабист. 7. Среда. 8. Снегирь. 9. Короб. 11. Токование. 14. Осадок.
18. Уборка. 19. Всхлип. 21. Неправда. 22. Конвой. 25. Диадема.
26. Витраж. 27. Ежевика. 28. Кассир.
По вертикали:
1. Ершов. 2. Идиот. 4. Танцор. 5. Багдад. 6. Сервиз. 10. Бородино.
12. Боевик. 13. Тархун. 15. Оборванец. 16. Уравнение. 17. Катамаран.
20. Пейджер. 23. Обида. 24. Вирус.

ЗАКУСОЧНЫЕ
РУЛЕТИКИ

ДОМАШНІЙ КЛУБ
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Возможность встретить представителей иных цивилизаций и рас,
не отвергается научным миром

Х-файлы

Лунные
секреты НАСА
Так, может на Луне действительно
кто-то или что-то есть?
Небо на протяжении всей истории человечества вызывало
необычайный интерес и восхищение. Практически все
мировые религии связывают
именно с небом различные
чаяния и надежды, легенды,
эпосы, мифы различных народов переполнены историями
про существ, которые сходили
с небес и селились между племенами людей.
Возможность встретить представителей иных цивилизаций и рас, не отвергается
научным миром, но вдруг уже
произошла эта встреча, или
же существуют доказательства того, что мы во Вселенной
не одни или, по крайней мере,
были когда-то не одиноки.
Сегодня речь пойдет о фотографиях, которые были получены
американской
пилотируемой
миссией «Аполлон» и автоматическими исследовательскими
аппаратами.

Китайский астрофизик
уверен, что…

В 1988 году в Нью-Йорке проходила конференция, во время которой профессор Мао Кана, предложил публики снимок поверхности
Луны, где был четко виден отпечаток босой ступни. Профессор признался, что получил эту фотографию из НАСА, но не официальным
путем и свой источник он не стал
раскрывать. Конечно же, данная
фотография вызвала немало споров, мнения общества разделились. Но все же по прошествии некоторого времени споры стихли и,
наверное, бы полностью были бы
забыты, если не новое необычайное открытие.
В 1989 году газета The New York
Times опубликовало фотографию,
где на поверхности Луны отчетливо виден человеческий череп.
Издательство газеты настаивает,
что эта фотография получена от
известного профессора Мао Кана.
Известный китайский астрофизик
заявляет, что обладает доказательствами того, что на фотографии
именно череп человека. Интересно, что официальный представитель НАСА никак не прокомментировал это событие. В свою очередь
Мао Кан имеет в своем распоряжении копии документов с отметкой
«Совершенно секретно», которые
подтверждают подлинность фотографий. Оказывается, что снимки
были сделаны Армстронгом или
Олдринов во время высадки на поверхность Луны в 1969 году.
Среди документов находятся
снимки, на которых отчетливо
видны останки человека, вернее скелет, немного присыпанный звездной пылью. Профессор

предполагает, что человек умер на
земле или в атмосфере, где могут
проходить процессы разложения.
На Луне нет атмосферы, поэтому естественные биологические
процессы не смогли бы начаться.
Следовательно, эти останки были
доставлены сюда неизвестными
существами, однако возникает вопрос, для чего это было сделано?
Скелет и отпечаток босой ноги
были сделаны не более 100 лет.
Звездная пыль лишь слегка покрыла их небольшим слоем.
Особо следует обратить внимание на то, что после возвращения
из космоса начались различные
странные оговорки членов команды экипажа космического корабля.
Так, Армстронг, во время интервью
одной американской газете сказал, что на протяжении всего полета их сопровождали странные
светящие шары, но после того, как
понял, что он оговорился и быстро
добавил, что, скорее всего, это
были непонятные пока науке природные явления.
Огромное количество недостатков можно отыскать в записи
высадки американской команды
на поверхность спутника (не должен колебаться флаг, движения
астронавтов из-за гравитации и
еще некоторые мелочи). Возникает
закономерный вопрос, зачем подделывать эту запись и если планировалось изначально сделать
подделку, то почему она настолько
грубо выполнена, словно кто-то
настолько спешил дать хоть что-то
зрителям, что на ошибки просто
закрывал глаза.
Если допустить, что высадка
не получилась, то было время на
то, чтобы подготовить достойную
версию высадки, но при просмотре данного видео кажется, что все
снимали буквально в течение часа.
Кроме этого, образцы лунного
грунта, которые до этого взял советский луноход, и американские
образцы были абсолютно одинаковы. Американские астронавты
установили специальные отражатели, которые до сих пор исправно работают. Установить столь
сложное оборудование возможно
только вручную, поэтому высадка
однозначно была. Можно сделать
предположение, что астронавты
высадились на поверхность планеты и увидели нечто, что сильно

поразило не только космонавтов,
но и сотрудников НАСА.
Все данные по программе «Апполон-11» становятся известны
общественности только благодаря
различным утечкам. В начале 1990
–х годов, появились копии записей
разговоров НАСА и команды «Апполона-11». Во время выполнения
своей миссии на Луне, Армстронг
сообщил на землю, что видит космические корабли, общим количеством более 20 штук.
После высадки капитан корабля докладывал, что на грунте
отчетливо видны следы гусениц,
причем следы были огромными,
что позволяло предположить
про большой размер транспорта, оставивших их. Вскоре после
возвращения в модуль корабля
Армстронг истерично сообщал,
что они здесь не одни и даже
больше того сказал, что американцы не первые люди на Луне.
Что имел в виду астронавт?
Утечки были не только у американцев. Так, в 1970-х годах Советский союз отправил на Луну
автономный луноход, который
должен был автономно работать
в течение 1 года. Поразительно то,
что аппарат работал целых 5 лет,
но после небольшой паузы, когда
ученные предположили, что аппарат сломался, он заработал снова
и сигналы стали намного четче и
«громче». Словно, кто-то заменил
его аккумуляторы и немного модернизировал сам аппарат. Подобная ситуация произошла и с американским оборудованием.

Человеческая
цивилизация на Луне?

В течение 2007-2009 годов бывшие сотрудники НАСА Ричард С.
Хогленд и Кен Джонстон провели
ряд пресс-конференций. По их
словам, ведущая космическая организация мира скрывает правду о том, что астронавты миссии
«Аполлон» обнаружили на Луне
следы древней цивилизации.
Наиболее подробно свои взгляды на проблему лунных архитектурных и техногенных артефактов
Ричард Хогленд излагает на страницах своей книги "Темная миссия.
Секретная история NASA". Артефактам там посвящена целая глава – «Кристальные башни Луны».
Вооружившись самой современ-
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ной техникой, Хогленд занимался
анализом снимков поверхности
спутника. Речь идет о фотографиях, которые были получены американской пилотируемой миссией
«Аполлон» и автоматическими
исследовательскими аппаратами.
Результаты получились любопытными.
Хогленд обратил внимание на
странные геометрические образования в районе кратера Укерт.
Мало того, в самом кратере находится некий темный треугольный
объект на фоне более светлого
круга. Любопытно, что ранее этот
снимок NASA AS10-32-4810 изучал
американский уфолог Фред Стеклинг, который разглядел в темных
пятнах входы в подлунные базы
инопланетян, но совершенно не
обратил внимания на геометрически правильные образования.
Между тем на другом снимке,
сделанном одним из аппаратов
миссии «Лунар Орбитер», Хогленд
заприметил похожую на кеглю
башню высотой полторы мили. На
поверхности Луны, миллионы лет
подвергавшейся бомбардировке
астероидами и микрометеоритами, этот фрагмент выглядел совершенно аномальной структурой – с
верхушкой неправильной формы,
утолщением посередине и сужающейся книзу. Компьютерное увеличение дало весьма впечатляющие
результаты: структура состояла
из повторяющихся сложных внутренних кристаллических форм,
видных на всем объекте.
С помощью компьютера Хогленд
увеличил снимки , что помогло выявить удивительную внутреннюю
структуру, состоящую из кубических или шестиугольных ячеек,
сильно поврежденных временем,
но по-прежнему явно видных. Вероятно, размер этих ячеек составляет около семидесяти метров.
На том же снимке можно разглядеть плохо освещенную вершину более массивной кубической
башни, скорее всего стеклянную.
Расчеты показали, что речь идет
о стеклянной башне высотой более семи миль. Компьютерная обработка фотографии указала на
наличие еще одной аномалии, условно названной «пожаром в степи». Речь идет о многометровом
слое устилающего поверхность
Луны материала, который издает

красноватое свечение. Расчеты показали, что этот материал, скорее
всего, состоит из осколков стекла и
еще чего-то непонятного.
Хогленд предположил, что
когда-то давным-давно на Луне
существовало море, которое
полностью покрывал стеклянный
купол. Примерно в 100 милях к
юго-западу от «кегли» и стеклянной башни исследовательский
аппарат "Сервейор-6" в ноябре
1967 года заснял еще кое-что
интересное. Выглядело это нечто как сверкающий бисер. На
снимке «Сервейора» просматриваются сверкающие цепочки,
протянувшиеся вдоль западного
горизонта, и интенсивный свет
над геометрической структурой,
видимой на фоне безвоздушного
лунного неба. Хогленд считает,
что этот феномен может быть
вызван только взаимодействием
солнечного света и гигантского
стеклянного купола, расположенного непосредственно над
поверхностью Луны. Настоящим
кладом оказался снимок NASA
AS 10-32-4822, сделанный «Аполлоном-10» в 1969 году. К северозападу от уже известного нам
кратера Укерт на нем хорошо
виден необычный район лунной
поверхности с четкими геометрическими очертаниями. Из-за того,
что этот район выглядит почти
как город, некий консультант по
геологии даже дал ему прозвище «Лос-Анджелес на Луне». На
фотографии на площади в сотни квадратных миль, примерно
равной площади земного ЛосАнджелеса, виднеется удивительно правильный трехмерный
рисунок. Ряды линий, тянущихся
по поверхности порой на десятки километров, кажутся поразительно похожими на улицы и
проспекты земных городов. Но в
некоторых местах на фотографии
хорошо просматриваются круглые кратеры диаметром в милю.
Создается впечатление, будто
лунный город бомбили. При этом
вполне можно допустить, что метеориты к этой бомбардировке не
имеют никакого отношения – скорее всего, речь идет о применении
ядерного оружия. Независимые
эксперты признали: с геологической точки зрения «лунный ЛосАнджелес» – «город» относительно молодой, ему от силы несколько
сотен миллионов лет. На снимке AS
10-32-4822 исследователи также
обнаружили объект – гигантский
замок, чрезвычайно похожий на
Нойшванштайн, построенный королем Людвигом II Баварским. Вот
только высота лунного «замка» достигает 11 миль.
Разумеется, возникает вопрос:
кто и когда мог построить эти сооружения? Вот что по этому поводу говорит в одном из интервью
сам Ричард Хогленд: «Я считаю,
что проект «Аполлон» подтвердил
существование древней, но все
же человеческой цивилизации на
Луне. Она была заложена нашими предками и страшно подумать
в каком колене. Но мы сумели
обнародовать лишь малую часть
информации, полученной НАСА,
о том, что когда-то люди населяли
всю Солнечную систему».
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