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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.

Пробный
шар
Страсти по абонплате: все только начинается

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.

На межі фолу
Україна пройшла опалювальний
сезон 2016-2017. Нарешті цифри
в платіжках за послуги ЖКГ
зменшаться в 1,5-2 рази

Стор. 2

Віктор Суслов:
Європі цікава Україна
як країна аграрна

Во время недавнего скандала с абонплатой за газ, в "белых одеждах" защитников народа побывали все,
кому не лень: начиная от президента с премьер-министром, которые "отменили" драконовское решение
НКРЭКУ, и заканчивая Олегом Ляшко с Юлией Тимошенко, которые якобы "заставили" власть это сделать. На
самом деле перед украинцами разыгрывался очередной дешевый фарс - с далеко идущими последствиями.

ПЕРЕДПЛАТА

Читайте на стр. 3
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
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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

Розплата за кредит
Крім намірів про введення ринку
землі і антинародної пенсійної
реформи, в разі повної реалізації
умов Меморандуму українців
очікує ще маса сюрпризів

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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Суспільство

На межі фолу
Як Україна пройшла
опалювальний сезон 2016-2017
Олександр Михайлов
Українці можуть зітхнути з полегшенням: нарешті цифри
в платіжках за послуги ЖКГ
зменшаться в 1,5-2 рази, і вивільнені кошти можна буде
спрямувати на латання численних дірок у сімейному
бюджеті. Не завадить і подякувати Господу Богу за те, що
він компенсував злочинну недбалість і головотяпство української влади, пославши нам
відносно теплу зиму і ранню
весну.

На Бога надійся ...
Нагадаємо, що минулої осені
в Україні вибухнув гучний скандал: в середині жовтня 2016
країна увійшла в опалювальний
сезон з рекордно низькими запасами газу на рівні 14,7 млрд
куб. метрів, хоча Міненерго наполягало на тому, що в підземних сховищах повинно бути як
мінімум 17 млрд. кубометрів.
Експерти попереджали: якщо
зима буде холодною, то трагедія
Алчевська може повторитися у
всеукраїнському масштабі, однак все, слава Богу, обійшлося.
І хоча зараз уряд надуває щоки
з приводу "успішно пройденого
опалювального сезону" – ніякої його заслуги в цьому немає. Швидше навпаки: Україна
успішно пройшла опалювальний
сезон всупереч старанням Кабміну, на критичному мінімумі запасів палива.
«Ризики опалювального сезону були відносно об’ємів газу, які
були закачані в підземні газові
сховища, але нівельовані вони
були двома чинниками – ранньою весною та триваючим занепадом промисловості. Це і є ті два
чинники, які дозволили нам спокійно пройти опалювальний сезон», – прокоментував ситуацію
директор енергетичних програм
Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України
Валентин Землянський. Іншими
словами, вся "заслуга" керівництва країни в даному випадку полягає в тому, що весь цей час вони
продовжували методично добивати промисловість, внаслідок
чого та спожила набагато менше
газу, ніж зазвичай.
Проте, в кінці січня відбулося різке загострення ситуації в
зв'язку з початком торгівельнотранспортної блокади тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Як
відомо, одним з результатів цієї
блокади стало припинення постачання дефіцитного вугілля антрацитових марок, яке видобувається тільки в ОРДЛО. Кабінет
міністрів тоді ввів "надзвичайні
заходи в сфері енергетики", які
надали ефект не більший, ніж
"мертвому припарки".
- Знову ж таки врятувала тепла
погода – через що обсяги споживання скоротилися, потужності
вивільнилися, і теплоелектростанції, що працюють на антрацитному вугіллі, на загальну ситуацію не вплинули. Крім того, в
Україні склалася досить хороша
гідрологічна ситуація – тобто ГЕС
потягнули навантаження в 15-

Скільки ж нас залишилося від колишніх 52 мільйонів?

Козацькому роду
нема переводу?
Олександр Полуянов
На думку багатьох соціологів, економістів і
політиків, в Україні вже давно проводиться
політика прихованого геноциду: таких темпів
депопуляції в нашій країні не було з часів Великої Вітчизняної війни. Народ масово вимирає і
тікає за кордон, і відкритим залишається лише
одне питання: скільки ж нас залишилося від колишніх 52 мільйонів?

17% від загального обсягу виробництва. Тому в електроенергетиці опалювальний сезон пройшов
відносно спокійно і стабільно, –
пояснив Валентин Землянський.

Непідйомна ноша
Що ж стосується простих громадян, то для них минулий рік
в цілому, і опалювальний сезон
– зокрема, пройшов під знаком
подальшого зростання комунальних тарифів. Так, в нинішньому році в країні вже встигла
подорожчати електроенергія, а
введення абонплати за газ, яке
планувалося на 1 квітня, поки
відкладено, але не скасовано.
В цілому ж за період січеньлютий 2017 року – в порівнянні з
цим же періодом 2016 року – загальна вартість житлово-комунальних послуг підвищилася на
46,5%.
Максимальне подорожчання
зафіксовано на послуги опалення та гаряче водопостачання – за
цими позиціями зростання тарифів склало в середньому 88,6%.
На другому місці за темпами
подорожчання – електроенергія, вартість якої підвищилася на
60%. І замикає "трійку призерів"
природний газ, який за звітний
період подорожчав на 42%.
Таке різке зростання стало
непідйомним для мільйонів простих українців, які виявилися
не в змозі оплачувати грабіжницьку комуналку. За даними
Держслужби статистики, борги
українців за комунальні послуги
станом на лютий 2017 року зросли до астрономічної суми в 26,2
млрд гривень (близько $ 1 млрд).
Зокрема, борг за опалення збільшився до 11,8 млрд гривень ($ 436
млн), а заборгованість за газ становить понад 10 млрд гривень ($
370 млн). У той же час, за експертними даними борги населення до
квітня збільшилися майже до 30
мільярдів. І це незважаючи на те,
що майже половина всіх українських сімей отримують субсидії
– за даними Держстату, субсидії
на компенсацію витрат по оплаті
житлово-комунального
господарства в лютому отримували
42,3% всіх домогосподарств. На
думку економістів, при нинішньому рівні доходів суму в 30
мільярдів українці не зможуть
компенсувати навіть до осені –
відповідно, в новий опалювальний сезон багато хто увійдуть зі
старими боргами.
З цієї статистики ясно випливає, що тарифна політика уряду
веде українців до повного зубожіння і як наслідок – соціальному
вибуху.

Аналізуючи дані української статистики, часом
можна прийти до несподіваних відкриттів. І якби
працівники вітчизняного Держстату знали про
найпростіші шпигунські методи збору стратегічної інформації, то вони б ніколи не опублікували
останні дані про обсяги споживання хліба в Україні. Тому що з наведених цифр можна зробити шокуючі висновки про справжню кількість населення нашої країни.
Сьогодні вже мало хто пам'ятає, що в радянські
часи інформація про кількість хліба, що поставляється в військову частину, ставилася до категорії
секретної – адже за споживанням цього продукту
можна було легко встановити чисельність особового складу. Чи не з такою точністю, але в цілому
таким же чином можна визначити і кількість населення тієї чи іншої країни – для цього потрібно
просто поділити річний обсяг споживання хліба
на традиційну хлібну "пайку" жителя (як відомо,
у різних країнах є свої особливості харчування).
І ось на початку квітня стало відомо: виробництво хліба в Україні в порівнянні з 2000 роком
скоротилося в 2,2 рази – з 2464 до 1123 тисячі
тонн. Виходячи з цього, деякі економісти вирішили вирахувати споживання "продукту №1" на
душіу населення: для цього вони просто поділили
зазначену цифру ( 1123 тис т) на 40-42 мільйони
(орієнтовна чисельність населення) – і отримали
26-28 кг. Саме стільки, на їхню думку, споживає
хліба середньостатистичний українець на рік.
Характерно, що в тяжкі 90-ті роки цей показник
становив 75 кг (в три рази більше). Але з початку
2000-х, коли життя стало більш-менш налагоджуватися, частина хліба була витиснена з раціону
українців іншими продуктами. Коментуючи новий показник в 26-28 кг, економісти знизують плечима: такий різкий обвал стався або тому, що
різко впали доходи населення, або від того, що
українці стали харчуватися по типу європейців.
У той же час експерти відзначають, що жодна з
цих версій не годиться. По-перше, давно відома
непорушна істина: при падінні рівня життя споживання хліба стабільно зростає. Адже, незважаючи на подорожчання (з початку року – на 14%),
хліб все одно залишається найдешевшим і доступним джерелом калорій, і саме він становить
значну частину раціону у бідних пенсіонерів, малозабезпечених і безробітних. За твердженнями
аналітиків, саме це і відбувається в даний час:
- Чим гірше ми живемо, тим більше ми споживаємо хліба і картоплі, і тим менше ми споживаємо м'яса, молока і овочів. У нинішній ситуації хліб
стає найбільш споживаним в їжі продуктом серед

українців, заміщаючи безліч інших продуктів, які
вживають представники інших країн, – стверджує
директор Економічного дискусійного клубу Олег
Пендзин.
Великі сумніви викликає і друга версія: мовляв,
"Україна – це європа" і українці "по-європейськи"
їдять мало хліба. Судячи зі статистики, мале споживання хліба європейцями – не більше, ніж гарний міф. Так, болгари споживають хліба 96 кг/рік,
греки і греки-кіпріоти – відповідно 65 кг/рік і 74 кг/
рік, французи і німці – по 54 кг/рік, бельгійці – 60
кг/рік, голландці – 58 кг/рік , італійці – 52 кг/рік, а
поляки – 56,7 кг/рік. Чи можна повірити, що українці їдять хліба в 2 рази менше, ніж поляки?
Виходячи з усього цього, можна зробити простий, але вбивчий висновок: в Україні різко скоротилося не споживання хліба, а кількість населення. Якщо навіть поділити обсяги (1123 тис т) на
середньодушове споживання більш заможних,
але близьких до нас за традиціями харчування
росіян (50 кг/рік у Південному федеральному
окрузі), то виходить, що на даний момент в нашій
країні реально проживає близько 22, 5 млн людей.
Цими розрахунками вже скористалися наші "доброзичливці", малюючи апокаліптичні картини,
страшний геноцид і повальне вимирання українців.
Погодьтеся, що ця цифра дійсно виглядає надто
загрозливою – в її достовірності відмовляється вірити і серце, і розум. Правда, є рятівна "зачіпка".
По-перше, згадаємо про 7 мільйонів заробітчан,
які тут постійно не проживають, але поки що офіційно вважаються громадянами України – і отримаємо вже близько 30 мільйонів.
По-друге, український Держстат не міг врахувати масштаби нашої тіньової економіки, і десятки (а може – і сотні) тисяч тонн випеченого хліба
нелегальними хлібопекарнями. Правда, в цьому
випадку особливо радіти не варто – адже обсяги
споживання борошна теж різко впали: з 2,8 млн
тонн в 2008 році – до 1,43 млн т в 2016-му. І навіть
якщо вірити офіційній демографічній статистиці,
згідно з якою в 2008 році в країні налічувалося
46,5 млн людей, то обвал все одно виглядає катастрофічним.
І як би ми не оцінювали вищенаведені дані, ясно
одне: нас залишилося не 42 мільйони, і навіть не
38, а набагато менше. Чи не тому, незважаючи
на загальносвітові вимоги щодо необхідності
регулярного перепису населення, в Україні його
останній раз проводили ще в 2001 році? Страшно
подивитися правді в очі?
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Правительственная клоунада под названием "Введение абонплаты за газ"
была хорошо организована и сыграна, как по нотам.

Пробный шар

Страсти по абонплате: все только начинается
Александр Полуянов
Во время недавнего скандала с абонплатой за газ, в "белых одеждах" защитников народа побывали все, кому не лень: начиная от президента с премьер-министром, которые
"отменили" драконовское решение НКРЭКУ, и заканчивая Олегом Ляшко с Юлией Тимошенко, которые якобы "заставили" власть это сделать. На самом деле перед украинцами
разыгрывался очередной дешевый фарс - с далеко идущими последствиями.

Надо отдать должное: правительственная клоунада под названием "Введение
абонплаты за газ" была хорошо организована и сыграна, как по нотам.
Действие первое. 28 марта НКРЭКУ
принимает постановление, согласно которому общий тариф на газ "расщепляется"
на две составляющие: цену газа, как товара, и отдельно – "за пользование газораспределительными сетями" (т.е. стоимость
услуг по доставке газа потребителю). Глубоко символично, что это "европейское"
нововведение должно было вступить в
силу уже 1 апреля – аккурат в День дурака . Не успели еще "высохнуть чернила" на
документе, как "самый народный" министр
соцполитики Андрей Рева клятвенно заверил всех украинцев, что введение абонплаты не увеличит общую цену в платежках.
"Суммарно ваша плата за газ не изменяется – 6879 гривен за тысячу кубометров.
Но если раньше она включала и сумму на
транспортировку газа, то теперь эта сумма
разбивается на две части. Если вы их сложите, то получатся те же 6879 гривен, на
кармане человека это никак не отобразится", - заверил всезнающий министр.
После этой разминки сюжет лихо закручивается: на сцену выходят различные
эксперты и аналитики со своими расчетами, из которых следует: после введения
абонплаты большинство украинцев за газ
станут платить больше, а многие – гораздо больше. "Конечно же, абонплата приведет к росту платежек у большинства
потребителей… Повышение составит от
40 до 250 грн в месяц, в зависимости от
объемов использования газа (отопление
газовыми котлами, приготовление пищи
на газовых плитах), наличия и типа счетчика (по мощности) и от региона", - заявил

в этой связи энергетический эксперт Андрей Герус.
Народ в шоке.
Действие второе. Выход премьерминистра Украины Владимира Гройсмана. Он старается изобразить удивление и
заявляет, что "ни ухом, ни рылом" не ведал о решении Национальной комиссии.
После чего сообщает и без того обалдевшему зрителю (то есть – народу): мол, в
правительстве подсчитали, что с введением абонплаты общие суммы в платежках все-таки увеличатся "от 1,3 до 3 раз,
что является недопустимым, поскольку
касается нескольких миллионов домохозяйств". После этих слов он садится, и пишет обращение руководству НКРЭКУ:
"Прошу пересмотреть решение с целью недопущения увеличения суммарной
стоимости газа для отдельных категорий
потребителей. О принятых мерах прошу
проинформировать Кабинет министров…
Правительство исходит из того, что любые решения, направленные на упорядочение оплаты услуг по поставкам газа
в соответствии с законодательством, не
должны приводить к увеличению ежемесячных платежей абонентов", - говорится
в обращении.
Правда, в этом месте фальш уже начинает сквозить из "всех щелей", и вслед
за Станиславским многие начали с места кричать "Не верю!". Как сказал эксминистр ЖКХ Алексей Кучеренко, "Имея
"под ружьем" личный секретариат, секретариат Кабмина, Минэкономразвития
и прочее, Гросман "случайно" узнал от
простой житомирянки о решении стоимостью 10 млрд гривен через три дня после
его выхода?!". А кое-кто обратил внимание на "странное совпадение": премьер

Резонанс

проявляет героизм, защищая простой народ от "злобного НКРЭКУ" (Вовка) – как
раз накануне годовщины своего правления, когда нужно решать, оставлять его на
месте, или гнать взашей.
Ситуация накаляется до предела.
Действие третье. Торжественно появляется сам Гарант Конституции, главный
народный благодетель Петр Алексеевич
Порошенко. Он краток: "Без диалога с
людьми такие решения не принимаются.
Действие указанного постановления должно быть приостановлено!", - заявил Президент. После чего бывший менеджер президентской фирмы "Рошен" Дмитрий Вовк
покорно откозырял, и быстро поставил вопрос об отмене абонплаты на голосование
своей комиссии. А все члены "независимого органа" (НКРЭКУ) в едином порыве одобрили эту отмену. Хотя незадолго до этого
все они так же единодушно поддержали
диаметрально противоположное.
Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овации.
Скандал. Но тут ход событий выходит
из-под контроля режиссера: изумленной
публике является текст Меморандума с
МВФ, в котором черным по белому зафиксировано введение абонплаты не только
на газ, но и на отопление. Под документом стоят подписи Порошенко, Гройсмана, председателя НБУ Гонтаревой и министра финансов Данилюка.
На сцене опять появляются многочисленные эксперты, которые разоблачают
ложь властей. В частности, аналитик общественной организации "Общественный аудит" Тарас Галайда пояснил, что президент
и премьер не могли не знать о намерениях
НКРЭКУ по введению абонплаты. Ведь дискуссии на эту тему велись в комитетах Верховной Рады еще во времена, когда Гройсман был спикером парламента.
Эксперт по энергетическим вопросам
Юрий Корольчук добавил в свою очередь,
что разделение платы за сам ресурс и
его транспортировку прописано в законе "О рынке газа" и закреплено в Меморандуме с МВФ с подписями первых лиц
Украины. "НКРЭКУ считается независимым органом, однако диалог регулятора
с правительством происходит постоянно.
И именно Кабмин инициировал это нововведение, а регулятор выступил в роли
исполнителя", - заявил Корольчук.
Немая сцена. Украинцы, перед которыми был разыгран этот спектакль, потрясены. Они понимают, что их снова развели, как последних лохов.

Кому выгодно?
Судя по имеющейся информации, коммунальные новации (введение абонплаты за
газ и отопление) стоит ждать примерно в
июле текущего года. Об этом прямо говорится в тексте меморандума Украины с МВФ:
"До конца июля 2017 мы ... применим тариф
на распределение газа и отопления на основе мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы".
И здесь возникает простой и логичный вопрос: кому и зачем это надо?
Во-первых, это нужно олигархам, а также тем, с кем они делятся награбленным.
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Напомним, что по подсчетам аналитиков, годовой объем абонплаты только за
газ может составить порядка 20 млрд.
грн. Из них 70% пойдет непосредственно
Дмитрию Фирташу (который сейчас находится под домашним арестом в Вене),
в структуру которого официально входят
16 облгазов, а еще 12 газораспределительных компаний находятся в собственности
его соратников или бывших менеджеров.
Во-вторых, это нужно властям для "экономии бюджетных средств" - на чем постоянно настаивает МВФ. Дело в том, что
при едином тарифе человек получает субсидию на всю услугу, а при "расщепленном" тарифе он будет получать субсидию
только за сам потребленный ресурс (кубометр газа или воды, Гкал тепла, кВт/ч
электроэнергии), а вот за доставку этого
ресурса – субсидия уже не полагается.
"Субсидия не распространяется на
абонплату. То есть за транспортировку газа потребителям придется платить
всю сумму живыми деньгами. Это дает
экономию в 5 млрд грн на ровном месте", - подчеркнул Юрий Корольчук. И
пояснил, что введение абонплаты только
за один газ позволит сократить объемы
средств, выделяемых на субсидии, с 52 до
47 млрд. гривен. А если учесть, что абонплата будет введена также на отопление,
плюс рассматривается вопрос о введении
абонплаты за электроэнергию и воду – то
"экономия" (за счет простого народа, разумеется) будет просто потрясающей. Для
иллюстрации можно взять хотя бы абонплату за отопление: по расчетам экспертов, транспортировка одной гигакалории
тепла для Киева должна стоить максимум
100 грн – но это без учета потерь. Однако
все мы знаем, что в большинстве случаев
сети находятся в катастрофическом состоянии, потери достигают до 40% и более - и если их повесят на потребителей,
то абонплата может быть заоблачной. И
никакая субсидия тут уже не спасет.
Есть в этой истории и еще один нюанс:
украинцам уже так задурили головы различными нововведениями, что сейчас
они начнут активно протестовать против
абонплаты, а сами по себе грабительские
тарифы на газ, отопление и электроэнергию останутся как бы за скобками.
И наконец "изюминка на торте" - снижение социальных нормативов, которое также прописано в меморандуме с МВФ. "Мы
продолжим свои усилия по повышению
адресности социальной помощи, усилим
стимулирование домохозяйств к бережливости и продолжим осуществлять расходы в пределах бюджетных лимитов. С
этой целью мы снизили нормы потребления ..., начиная с 1 мая 2017 года", - говорится в этом одиозном документе.
Напомним, что в начале февраля Кабмин издал постановление, согласно которому социальные нормативы (следовательно – и размеры субсидий) на услуги
ЖКХ снизятся. Постановление вступает в
силу с 1 мая 2017 года.
Исходя из всего этого даже слепоглухонемому должно быть ясно, что нынешний
курс наших правителей ведет народ к катастрофе.

Про що мовчить телевізор

МВФ про пенсії

Міжнародний валютний фонд вважає передчасним
введення другого рівня пенсійної системи в Україні.

"Введення так званої накопичувальної пенсійної системи (другий рівень) в доповнення до діючої системи, на
чому деякі наполягають, не буде мати особливого сенсу
без попереднього виправлення недоліків діючої системи".
- Про це написав голова місії МВФ в Україні Рон ван Роден .
"Введення накопичувальної системи було б передчасним,
враховуючи нинішній рівень розвитку фінансових ринків
та нормативно-правову базу в Україні".
Також він вважає, що Україна насамперед повинна знайти спосіб зменшити приплив нових пенсіонерів в пенсійну систему і збільшити надходження до Пенсійного фонду.
Раніше в МВФ заявили, що Україна не може дозволити собі
зволікати з всеосяжною пенсійною реформою, у тому числі шляхом підвищення ефективного пенсійного віку.

Про що заявив Рева
За матеріалами: “Дзеркало тижня”
Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив про намір кабінету міністрів представити проект
Пенсійної реформи у Верховній
Раді до 16 травня.
"Ми повинні все порахувати, не можна
поспішати. Працюють серйозні експерти,
економісти. - наші, з Мінекономіки, Мінфіну, а також з МВФ. До 16 травня ми повинні
представити відповідний законопроект у
Верховній Раді." - сказав міністр в інтерв'ю
відповідаючи на питання про терміни
пенсійної реформи.
При цьому він зазначив, що вважає пенсійну реформу ключовою для країни.

За словами Реви, фінансувати збільшення пенсій і проведення самої реформи планується з додаткових доходів Пенсійного фонду, зафіксувавши
його дефіцит на поточному рівні.
Нагадаємо, наступне пленарне засідання Верховної Ради заплановано на
16 травня.
***
До січня 2018 року кількість одержувачів субсидій в Україні скоротиться до
5 млн домогосподарств.
На думку Андрія Реви, найбільшу
кількість соціально незахищених людей, які не можуть заплатити за ЖКГ,
Україна повинна була отримати на кінець опалювального сезону 2017.

“Коли ми рахували, скільки взагалі
може бути одержувачів субсидій, то виходили на 8–9 млн. Фактично на січень
2017-го їх було 7,5 млн. Решта 1,5 млн,
скоріш за все, мали формальне право
на одержання дуже невеликої субсидії, але просто не схотіли займатися її
оформленням”, – пояснив Рева.
Зростання тарифів поки не буде,
тому, підкреслив Рева, на 1 січня 2018го субсидії отримуватимуть близько 5
млн домогосподарств. Приблизно третина відсіється.
Раніше повідомлялося, що міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що
незважаючи на зміну Кабміном соціальних
норм, до кінця опалювального сезону не
буде проводиться перерахунок субсидій.
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Точка зору

О чем молчит телевизор

Курочка
по зернышку
клюет
Александр Градов
Иногда создается впечатление, что
после "аттракциона неслыханной
щедрости" с повышением минимальной зарплаты, руководителей нашей страны денно и нощно
душит черная жаба. И ни о чем
другом они больше думать не могут, кроме того, как бы выудить
побольше денег из карманов и без
того нищих украинцев.
Еще одно "покращення": с начала апреля
в сети государственного "Ощадбанка" стали
брать комиссию при оплате коммунальных
услуг – по 3 гривны за каждую платежку, а
если она за услуги ОСМД – то по 6 гривен
(наверное, по мнению правительства, это
должно стать дополнительным стимулом для создания ОСМД). Напомним, что
"Ощадбанк" пытался ввести комиссию еще
в прошлом году, но после героического
вмешательства премьер-министра Гройсмана это решение отменили. Как видим
– ненадолго.
Руководство самого банка свое решение поясняет тем, что благодаря
комиссионным учреждение сможет проводить эти операции безубыточно. Кроме
того, в банке заявляют, что пенсионеры
смогут платить за коммуналку и без комиссии – для этого достаточно лишь передать карту кассиру и ввести пин-код.
Точно так же без комиссии смогут платить те, кто пользуется терминалом. Однако это красиво звучит только в теории.
На практике же это, во-первых, приведет к
километровым очередям к данным аппаратам, поскольку в отделениях "Ощадбанка" их не так много, как хотелось бы, а процедура уплаты через банкоматы довольно
громоздкая и длительная. Во-вторых, далеко не все умеют пользоваться терминалом, а консультантов (которые могут в
этом помочь) хронически не хватает. Все
это в конечном итоге приведет лишь к
тому, что большинство людей плюнут на
все эти сложности и, скрепя сердцем, будут привычно платить через кассу, но уже
с комиссией.
А теперь посчитаем: каждый житель
многоэтажных домов должен оплатить как
минимум 5 (газ, электроэнергия, отопление,
холодная вода и квартплата), а то и больше
(если есть горячая вода, отдельно вывоз
мусора и пр.) коммунальных платежей (не
считая кабельного ТВ, телефона, домофона).
Только за пять платежей с него дополнительно сдерут 15 гривен комиссионных в месяц,
или 180 гривен в год. Для кого-то – мелочь,
а для малоимущих украинцев, которые и так
еле сводят концы с концами – сумма вполне
ощутимая. По сути, это завуалированное
повышение и без того заоблачных тарифов.
- По разным причинам в последнее
время количество клиентов у "Ощадбанка" стало намного больше. Полагаю, что
комиссию ввели, чтобы отсеять часть
клиентов и не перегружать кассиров…
Не исключаю, что руководствовались и
чисто бизнес-интересами: если клиентов
стало больше почти вдвое, то ровно настолько же станет больше тех, кто заплатит комиссию. Мне эта ситуация напоминает покупку продуктов в супермаркете
с оплатой комиссии какому-то посреднику. И еще понятно, когда в этом качестве
выступают частные банки. Но представляется совсем нелогичным, когда комиссию вводит "Ощадбанк". Поскольку он
государственный, то такое решение можно трактовать не иначе, как повышение
коммуналки еще на 200 гривен за год, считает экономист Владимир Марченко.
Как видим, государство не гнушается
ничем, чтобы только еще раз залезть в
карман простого украинца.

Саме на формування сировинної структури української економіки націлені рекомендації
МВФ і інших західних радників

Віктор Суслов:

Європі цікава Україна
як країна аграрна
Багато експертів відзначають, що безперервна політична турбулентність ставить під
сумнів будь-які довгострокові проекти в економіці країни.
В якому ж зараз стані перебуває економіка України, про перспективи розвитку зони
вільної торгівлі з Євросоюзом, про фінанси та економіку країни розповів екс-міністр
економіки, заслужений економіст України Віктор Суслов.
За матеріалами http://comments.ua/
У якому зараз стані перебуває економіка
України та яким був 2016 - й для країни в
економічному плані?
Після Майдану економіка України продовжує перебувати у кризовому стані. По суті,
Україна переживає другу велику структурну ломку своєї економіки після поразки
Радянського Союзу в «холодній війні» із Заходом.
Перша відбулася на початку 90-х років
минулого століття разом з переходом до
ринкової економіки, введенням вільного
ціноутворення, зростанням цін на енергоносії, наданням суб'єктам підприємницької
діяльності права вільного проведення зовнішньоекономічної діяльності. Тоді Україна, будучи однією з найбільш розвинених
країн Європи в промисловому і науковотехнічному відношенні, втратила значну
частину цього потенціалу внаслідок некерованого розриву виробничих зв'язків в
рамках радянського народногосподарського комплексу і низьку конкурентоспроможність промисловості.
Пройшов перший етап деіндустріалізації країни. Однак частина українського потенціалу збереглася завдяки промисловій
кооперації з іншими пострадянськими країнами.
Друга структурна перебудова почалася
нещодавно, після Майдану, в зв'язку з переорієнтацією України на країни Заходу і
спробу виходу із зони геополітичного впливу Росії. Це призвело до закономірного конфлікту з РФ і новому, дуже інтенсивному,
етапу розриву виробничих зв'язків в промисловості, припиненню науково-технічного співробітництва. Вже практично вмерла
і ніколи не воскресне космічна промисловість («Південмаш» і ін.), авіаційна промисловість (АНТК Антонова і Харківський авіазавод і ін.), суднобудування, інші галузі
машинобудування та приладобудування.
Зате успішно розвивається аграрне виробництво. Швидко формується сировинна
структура української економіки. Саме на
формування такої структури націлені реко-

мендації МВФ і інших західних радників.
Ось, наприклад, багато українських політиків наївно мріють про «план Маршалла» для України, сподіваючись, що Захід
інвестує багато мільярдів доларів у розвиток індустріального потенціалу України, як
колись він зробив це для післявоєнної Німеччини та інших європейських країн. Але
не всі знають, що «план Маршалла» прийшов на зміну «плану Моргентау», названого ім’ям міністра фінансів США того часу,
який передбачав повну деіндустріалізацію
переможеної Німеччини і перетворення її в
аграрну країну.
Так ось, для України, судячи з усього, Захід уже підготував не "план Маршалла», а
умовний «план Моргентау». Тому що Україна як високорозвинена індустріальна країна, як конкурент, не потрібна Заходу - ні
США, ні ЄС. А також тому, що Захід повинен
повністю виключити можливість використання промислового і наукового потенціалу
України Росією в майбутньому (адже в майбутньому можливі різні політичні повороти
в стосунках цих країн), а для цього найрозумніше і саме надійне - просто знищити
промисловість і науку в Україні.
Зараз, коли Україна політично повністю
контролюється урядами західних країн,
фактично знаходиться під зовнішнім управлінням, зруйнувати промисловість і науку
зовсім не складно. Навіть в тому, що в Україні планується реформа шкільних програм,
націлених на значне скорочення вивчення
математики і фізики, видно елементи цього умовного «плану Моргентау». Тому що
без гарної базової математичної освіти не
можна підготувати гарних інженерів. А без
інженерів не буде промисловості.
Згадаймо слова Збігнева Бжезинського,
радника багатьох американських президентів, про те, що без України Росія ніколи
не відновиться як велика країна, і додамо,
що навіть з Україною в якості союзника, але
Україною, позбавленою промисловості і науки та з малоосвіченим населенням, Росія
теж ніколи не відновиться як велика країна.
Але ідеальне рішення в інтересах Заходу це нескінченний конфлікт між Україною і

Зараз, коли Україна
політично повністю
контролюється урядами
західних країн, фактично
знаходиться під зовнішнім
управлінням, зруйнувати
промисловість і науку зовсім
не складно.
Росією, в якому ці країни нескінченно б послаблювали один одного за власний рахунок. Зараз ми йдемо цим шляхом. Таким,
по суті, виявився закономірний для України
результат реалізації Програми ЄС «Східне
партнерство».
В цілому ж, говорячи про результати
українських реформ, відзначимо, що за попередніми даними МВФ за 2016 р Україна
з обсягом виробництва номінального ВВП
на душу населення в 1854 дол. зайняла 134
місце в світі. Що дозволило їй міцно утвердитися в якості найбіднішої країни Європи.
Що з нашими експортно-імпортними
відносинами?
Експорт товарів і послуг з України в 2016 р.
продовжував падати, скоротившись в цілому на 4%, в тому числі в країни СНД - скоротившись ще на 15%. А якщо говорити про
структуру експорту та імпорту, на перше
місце в експорті міцно вийшла аграрна продукція, а на друге - інші сировинні товари. В
імпорті домінують готові товари промислового виробництва. Європейські ринки переповнені високоякісними товарами власного виробництва та імпорту з провідних
країн світу. Тому, для просування нікому
не відомих українських споживчих товарів
необхідно витратити неймовірні суми на їх
рекламу, і т.д. і т.п.
Що скажете про діяльність НБУ
під керівництвом
Валерії Гонтарєвої в цілому?
Ймовірно, Гонтарєва піде. Зараз для
«красивого» відходу найсприятливіший
момент: черговий транш МВФ отримано,
інфляція знизилася, курс гривні відносно
стабільний, зачистка банківської системи
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На сьогоднішній день кожен з нас вже винен іноземним кредиторам суму в 2,7 тис. доларів
грн. і досяг 285 млрд.грн. А разом з ОВДП
в портфелі НБУ - 383 млрд.грн. - виявляється, що банківська система України вклала
в зобов'язання уряду додатково кошти в
обсязі понад 2/3 від всього обсягу кредитування економіки. При досить високих ставках виплат по ОВДП і зменшених темпах інфляції стає очевидним, що уряд не здатний
обслуговувати ці зобов'язання. Тому попереду – важка бюджетна криза.
У цих умовах не так просто буде знайти
відповідального професіонала, який погодився б сісти в крісло Гонтарєвої.
Що відбувається з курсом гривні?
Нічого нового. З гривнею ось уже понад
20 років відбувається одне й те саме: вона
падає. Згадаймо, що в 1996 році гривня
вводилася з обмінним курсом 1,8 грн. за $
1, а зараз цей курс перевищив 27 грн. за $
1, тобто гривня знецінилася в 15 разів. Ця
тенденція до девальвації гривні збережеться і на майбутнє, поки Україні не вдасться
збалансувати торговий і платіжний баланс
і поки уряду не вдасться остаточно відмовитися від фінансування дефіциту бюджету
за рахунок емісії грошей. У ситуації постійного знецінення гривня не може стати засобом накопичення на тривалий період часу.
Ось чому, серед іншого, бажання створити
накопичувальну пенсійну систему в Україні
поки не представляється можливим.

від «поганих» банків в основному закінчена. Словом, її «місія», як каже сама Гонтарєва, завершена.
Однак, думаю, багато хто розуміє, що
внаслідок політики НБУ в кредитно-фінансовій системі України накопичені серйозні
деформації, по суті - відкладена фінансова
криза.
По-перше, НБУ не зміг об'єктивно оцінити
взаємозалежність комерційних банків і стан
реального сектора економіки. Дуже сильний тиск на банки в ході «зачистки» і формальне застосування до них санкцій через
невиконання банківських нормативів, навіть якщо причиною проблем в банках були
тимчасові складнощі у їх клієнтів-підприємств, пов'язані, наприклад, з проблемами
реалізації продукції через втрату ринків в
Росії, змусили фінансові установи всіляко
знижувати ризики своєї діяльності, - тобто
скорочувати обсяги кредитування реального сектора. Якщо перерахувати обсяги
кредитних вкладень українських банків в
економіку за поточним валютним курсом в
доларах, то виявиться, що в лютому 2017-го
вони становили лише одну третину до рівня
2013 року. Це - одна з головних причин кризи української промисловості.
По-друге, виведення з ринку відразу багатьох банків, а ринок уже покинули 88
банків, викликало неминучу паніку серед
клієнтів, в тому числі фізичних осіб, та масований відтік коштів з банківської системи. Тепер довіру до банків втрачено надовго. Обсяг депозитів в банках (у перерахунку
в долари) в лютому 2017 року склав 35% до
рівня 2013 року. Україна з муками випрошує
в борг у МВФ транші по 1 млрд.дол., в той
час як десятки мільярдів доларів знаходяться на руках у власного населення. Відбулося зростання тіньової економіки. Бюджет
не отримує значну частину своїх доходів.
Окремою величезною проблемою стала
робота ліквідаторів банків з заставами по
неповернених кредитах на сотні мільярдів
гривень.
По-третє, прагнення знизити ризики змусило банки шукати інші сфери вкладення
своїх вільних коштів, і вони знайшли їх у
боргових зобов'язаннях уряду. За січень-березень 2017 р. обсяг облігацій внутрішньої
державної позики (ОВДП) у портфелях комерційних банків збільшився на 29,5 млрд.

В Україні відбувається зростання
цін по всіх фронтах. Які причини
такого подорожчання і коли ж настане
довгоочікувана стабільність?
Так, зростання цін виробників промислової продукції в лютому 2017 року в порівнянні з лютим 2016 року склав 39%. Причинами
цього стали рішення уряду про підвищення
тарифів на тепло і електроенергію, цін на
газ, девальвація гривні, грошова емісія НБУ
та інші фактори.
Довгоочікувана стабільність колись неминуче настане навіть при збереженні
нав'язаного країні курсу. Думаю, років через 15-20. Коли завершиться процес деіндустріалізації України, а промислові підприємства будуть порізані на металобрухт.
Коли за рахунок продажу земель вдасться
виплатити зовнішні борги, або принаймні зупинити їх зростання. Коли все буде
приватизовано, а політична боротьба за
власність і фінансові потоки завершаться.
Коли вдасться збалансувати торговий і
платіжний баланси і бюджет. Коли населення України скоротиться на 15-20 мільйонів
людей, як за рахунок природного спаду населення, так і за рахунок витіснення надлишкової робочої сили за кордон. І коли
громадяни, які залишуться в Україні в своїй
більшості звикнуть обходитися мінімальним, фізично необхідним набором засобів
існування.
Як оцінюєте політику Мінфіну під керівництвом Данилюка?
А хіба у Мінфіну є власна політика, що
відрізняється від політики Кабміну? Неможливо оцінити роботу Данилюка, як і
будь-якого іншого міністра українського
уряду, поки у міністрів немає власних повноважень щодо прийняття рішень в доручених їм сферах державного управління.
Поки всі рішення приймаються постановами і розпорядженнями Кабміну. Надання
міністрам власних широких повноважень
в прийнятті рішень і введення персональної відповідальності за ці рішення - такою
повинна бути реформа державного управління. Якої поки немає.
Багато підприємств по всій країні
виступають за відновлення економічних
зв'язків з РФ, наскільки це можливо?
Відновлення економічних зв'язків з РФ
могло б врятувати дуже багато українських
підприємств, в тому числі високотехнологічних, від неминучого банкрутства. Але
скажу прямо: це неможливо без врегулювання політичного конфлікту з Росією. І це
неможливо без зміни курсу на рух України
в зону геополітичного впливу Заходу – курсу на євроінтеграцію і вступу до НАТО.

“За правду і справедливість”
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Наші "досягнення" від співпраці з МВФ
Олександр Полуянов
Опублікований меморандум України з МВФ продовжує
розбурхувати громадську свідомість, оскільки стає все
більш очевидним: вся політика "міжнародних кредиторів" спрямована на перетворення України в сировинний придаток Заходу і створення тут «ринку рабів».
Надбанням гласності стають все нові подробиці того, як
правляча верхівка крок за кроком здає національні інтереси України.

Бюджетники
і бізнес

Крім намірів про введення ринку землі і антинародної пенсійної реформи, в разі повної реалізації
умов Меморандуму українців очікує ще маса сюрпризів. Один з них - це масові
звільнення вчителів та лікарів.
«Влада взяла на себе
зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом
оптимізувати кількість працівників в бюджетній сфері
до кінця 2019 року, тому
не виключаю, що бюджетників скоротять на 15%. В
першу чергу це торкнеться
людей, які працюють в сфері освіти та медицини. Тобто під хвилю звільнень потраплять лікарі та вчителі.
Адже влада на догоду МВФ
буде закривати школи і
лікарні », - повідомив експерт з соціальних питань
Андрій Павловський.
Якщо бути точнішим,
то влада України взяла на
себе зобов'язання скоротити кількість працівників у
бюджетній сфері (за винятком військовослужбовців)
на 4% до кінця 2017 року і
ще на 10% - до кінця 2019
року.
Під роздачу також потраплять держслужбовці - в
цій сфері до кінця 2017 очікується скорочення кількості штатних працівників
на 5%, а до кінця 2019 року
- ще на 10%.
Несолодко
доведеться і малому бізнесу, який
вже давно став для влади своєрідним "хлопчик
для биття". Про постійний
тиск на підприємців написано чимало, і ось - новий
удар нижче пояса: влада України взяла на себе
зобов'язання перед МВФ
посилити вимоги до режиму спрощеного оподаткування (зокрема - мати
бухгалтера і платити ПДВ),
що, по суті, рівнозначно
ліквідації "спрощенки".
"Ми значно посилимо
вимоги до режиму спрощеного оподаткування, який
створює істотну прогалину
в нашій системі оподаткування, з 1 січня 2018 року",
- говориться в документі.
На думку експертів, цей
крок неминуче призведе
до зростання безробіття,
підвищення цін та інших
негативних наслідків.
"Фонд не вперше вимагає
ліквідації спрощеної системи оподаткування ... Однак
ця вимога йде в розріз з
європейською практикою,
де є пільгове оподаткування для малого бізнесу. Там

малим бізнесом вважаються підприємства з обігом
до 50 мільйонів євро", - зазначив економіст Всеволод
Степанюк. І додав, що фактична ліквідація "спрощенки" призведе до масової
ліквідації бізнесу підприємцями. "Причини дві: грошові потоки не дозволяють
їм утримувати бухгалтера,
а необхідність сплати ПДВ
стане для багатьох непосильним тягарем.Тому
якщо "спрощенців" переведуть на загальну систему,
то більше половини з них
змушені будуть закритися",
- заявив експерт.
"В кращому разі малий і
середній бізнес чекає тривала депресія", - прокоментував це рішення директор
Інституту розвитку економіки України Олександр
Гончаров.
Розом з тим у Меморандумі
міститься
зобов'язання легалізувати
в 2018 році азартні ігри,
"що буде сприяти додатковим надходженням до
бюджету". Про те, скільки
це спричинить людських
трагедій, "батьки нації" не
замислюються. Дивно, як
це ще не пообіцяли легалізувати проституцію і "легкі"
наркотики. Хоча, як то кажуть, ще не вечір.

Боротьба
з корупцією

З іншого боку, МВФ виявляє просто вражаючу
лояльність до наших корупціонерів, боротьба з
якими на словах є одним
з головних умов для отримання траншів. Втім, це й
не дивно - адже в МВФ теж
не дурні сидять: вони прекрасно знають, що "бджоли
проти меду" (якщо точніше
- гнойові мухи проти лайна) працювати не будуть.
Правда, іноді чиновники
Фонду все-таки нарікають нашим керівникам за
те, що вони підмінюють
реальну боротьбу з корупцією штампуванням антикорупційних органів, але
створюється
враження,
що це робиться тільки заради пристойності - щоб
"зберегти обличчя". Які ж
реальні досягнення України в цій життєво важливій
сфері?
Незважаючи на те, що
на боротьбу з корупцією
(точніше - на утримання
антикорупційних органів
та судової системи, включаючи величезні зарплати
"борців") кинуті мільярди
бюджетних гривень, віддача практично нульова.
Втім, судіть самі:

* Відповідно до закону про Держбюджет-2015
року, в казну мало надійти
1,5 млрд гривень, конфіскованих судами у корупціонерів. Реально надійшло
100,1 тис. грн (0006%).
* У 2016 році із запланованих 7,7 мільярда реально
до держбюджету надійшло
164,9 тисячі корупційних
гривень (0002%).
* У цьому році уряд нібито розраховує поповнити
держбюджет сумою в 11,5
млрд корупційних гривень, проте за два перших
місяці (станом на 1 березня) до спеціального фонду державного бюджету
надійшло "аж" 5 тис. 100
гривень, конфіскованих за
корупційні правопорушення за рішенням суду (інформація міститься в звіті
Держказначейства про виконання держбюджету за
січень-лютий 2017 року).
Якщо "боротьба з корупцією" і далі триватиме такими "ударними темпами", то
до кінця року план буде виконаний на 0,00027%!
Погодьтеся, це вже навіть
не імітація діяльності - це
просто цинічне знущання
над народом України, у
якого просто крадуть мільярди на утримання цілої
армії нероб. Однак чиновники МВФ (які нібито ратують за оптимізацію бюджету) на це марнотратство
дивляться крізь пальці.

І далі за списком
Ми вже не будемо говорити, що під вивіскою
"співпраці з МВФ" нам за
останні два роки в кілька
разів підвищили тарифи
(далі буде ще гірше), розвалили економіку, і загнали
всіх у безвилазно боргову
яму. Досить сказати, що на
сьогоднішній день кожен з
нас вже винен іноземним
кредиторам суму в 2,7 тис.
доларів (близько 73 тис
грн за курсом). І хоча безпосередньо кожен з нас
на пряму нічого платити,
звичайно ж, не буде, але
ці гроші у нас все одно відірвуть із зарплат і пенсій,
соціальних виплат, освіти,
медицини і т.д. Крім того,
умови повернення цих
боргів ставлять хрест і на
наше майбутнє:
- Якщо наша економіка
буде рости швидше 3%, то
з 2021-го по 2040 рік нам
доведеться віддати від 5
до 20 млрд доларів в залежності від темпів розвитку. Тобто, чим стрімкіше
зростатиме наше виробництво, тим більше коштів
ми щорічно будемо віддавати. Україна взяла на себе
зобов'язання
віддавати
все, що ми могли б вкласти в розвиток, - угода фактично вбиває шанси нашої
країни вирватися з бідності! - заявив глава Комітету
ВР з питань діяльності фінансової і банківської Політики Сергій Рибалка.
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Українці заплатять податок на нерухомість
з квартирами площею більше 60 і будинками від 120 квадратів

Колейдоскоп

"Зайве" – треба платити
Українцям з "зайвою" житлоплощею
вже через кілька місяців доведеться заплатити за кожен квадратний метр понад норму. Ставки податку і площа нерухомості, за яку не потрібно платити,
визначає місцева влада.
У 2017-му прийдуть платіжки за минулий рік, тому податок нарахують з урахуванням мінімальної зарплати в розмірі 1
378 гривень, а ставка податку буде коливатися від 0 до 3% від мінімалки.

Кому і за що заплатимо
Ще наприкінці 2015-го парламентарії
внесли зміни до Податкового кодексу (закон №909), згідно з яким податком обкладаються не тільки житлові квартири і
будинки, а й сараї, гаражі, погреби, літні
кухні і т.д. Правда, більшість міськрад
встановили нульову податкову ставку на
господарські будівлі.
За нерухомість в зоні відчуження, гуртожиток, аварійне житло платити податок не доведеться. До того ж, згідно із
законом не оподатковується майно сиріт
і самотніх матерів, які виховують дитинуінваліда. Не потрібно платити податок
дитячим садкам, за комунальні будівлі,
храми.
Податок на нерухомість поповнює
місцеві бюджети. Міські ради самі визначають, яка житлоплоща вважається

"зайвою" і який податок з неї стягувати.
Якщо в родині є і будинок і квартира, для
них вважається "нормою" 180 квадратів.
Ставка податку за минулий рік може коливатися в межах від 0 до 3% від мінімалки,
а за 2017-й - від 0 до 1,5%. Таке рішення
прийняли у зв'язку з двократним зростанням мінімальної заробітної плати на початку цього року.
Відзначимо, в цьому році 1% від мінімалки з кожного метра будуть стягувати в
Києві, Львові, Чернівцях, Тернополі, Луць-

ку, Ужгороді, Черкасах, Хмельницькому,
Полтаві, Херсоні, Чернігові та Миколаєві.
2% від мінімалки - в Одесі, Дніпропетровську, Харкові, Запоріжжі та Сумах.

Коли заплатити і кому
загрожують штрафи

До 1 липня податкова служба розішле
рішення-повідомлення та квитанції із сумами податку. Заплатити потрібно не пізніше 28 серпня. Якщо прийшла квитанція
про сплату податку на квартиру, яку, на-

приклад, вже продали, або ж якщо квитанція не прийшла, але по закону нерухомість повинна обкладатися податком,
потрібно звернутися до місцевого відділення Фіскальної служби.
Податок стягується раз на рік. Крім
того, власникам великого житла (понад
300 квадратних метрів для квартир і 500
- для будинків) доведеться додатково заплатити 25 тисяч гривень. Наприклад,
власникові квартири площею 310 квадратних метрів в Києві до 1 липня має прийти платіжка на 28,4 тисячі гривень.
Якщо оплатити платіжку в вересні,
доведеться заплатити штраф у розмірі
10% від податку, якщо в жовтні - сума
штрафу сягне 20%. Крім того, податковий інспектор може в рахунку боргу
накласти на частину майна податкової
застави. Якщо податок не сплачується
тривалий час, майно продає за рішенням суду. Крім того, за несплату податків передбачена кримінальна відповідальність (ст. 212 КК).
У Фіскальній службі заявляють, податок на нерухомість існує в усіх країнах
Європи. «У всіх країнах Європи і більшості
країн світу цей податок існує і його платять громадяни. В Україні він сплачується
до місцевого бюджету (тобто бюджет, де
проживають громадяни, які володіють нерухомістю). У зв'язку з децентралізацією,
реформою місцевого самоврядування,
органам місцевого самоврядування надано більше повноважень », - цитує пресслужба департаменту податків і зборів з
фізичних осіб.

Ліс і держава
Володимир Ковальчук,
Львівщина
Останнім часом наші чиновники, політики, громадські
активісти і просто небайдужі
громадяни почали говорити
про проблеми вирубки українського лісу. Вони заявляють
про те, що в Україні нещадно
винищують ліси, про повністю
корумповану систему лісової
галузі і, найбільш актуальна
тема зараз, – це бути чи ні мораторію на експорт необробленої деревини.

Але аналіз ситуації навколо вирубки лісів варто почати з того,
що лісистість України становить
по різних даних 15,6 – 15,9 %, а
це один з найнижчих показників
в Європі. Навіть в сусідній Польщі лісистість становить 28,6%,
так Польща менша, але площа
вкритих лісовою рослинністю
земель становить 8,9 млн га проти 9,5 млн га України при тому,
що Україна майже удвічі більша.
Держлісагенство щорічно звітує про збільшення лісистості
і відповідно площі лісових насаджень. Варто розібратися: чи
це так насправді? Адже кожен з
нас побувавши в Карпатах, і не
тільки, бачить жахливу картину:
там де вчора був ліс, де декілька
років назад ходили по гриби чи
полювали – сьогодні поле. В цьому, звичайно, можна винити майстра лісу, лісничого чи директора
лісгоспу, можливо й не безпідставно, але головна вина не їхня!
Державні підприємства лісового господарства як і будь-які інші
підприємства створені для того,
щоб виконувати певну діяльність
і відповідно отримувати від неї
прибуток. Лісгоспи є бідні, є і багаті – це залежить від того, яке насадження знаходиться на території підприємства, адже ціна за
метр кубічний ялиці білої і дуба

звичайно різниться в рази. Також
прибутковість залежить від того
де територіально знаходиться
лісгосп, в яких умовах приходиться вести діяльність: в горах, наприклад, набагато важче розробляти лісову ділянку, проводити
вивозку деревини та проводити
лісокультурні компанії.
Після набуття Україною незалежності продукція наших лісгоспів зацікавила європейські
підприємства, зацікавила в першу чергу через досить низьку
ціну, порівняно з аналогічною ціною деревини в країнах Європи.
Лісгоспам, відповідно до ринкової економіки, на яку перейшла
наша країна, було і є вигідно
продавати деревину закордон,
так як з ними розраховуються в
валюті. Тут, в принципі, все логічно от тільки одне – яка вигода
від цього населенню, державі та
нашим нащадкам? Це питання
не мало б і виникати, адже здавалось держава має регулювати
ринок, має здійснювати контроль за вирубкою та посадкою
лісу, але воно виникає…
Чомусь в нас так склалось, що
кожен думає про себе, про своє

власне благо і забуває про суспільне, про благо своєї країни. Не
оминуло це самолюбство і лісову
галузь. І, навіть, не діло в одному
дереві чи декількох, які можливо
вкрав майстер лісу чи директор,
діло в тому, що держава майже
свідомо знищує надзвичайно важливу еколого-економічну галузь.
При чому знищує вона послідовно:
проводячи псевдо-реформи, призначаючи на посади некомпетентних людей, врізаючи дотації підприємствам. Неправильно те, коли
збираються реформувати галузь, в
якій працює більше 100 тис. людей,
спеціалісти які ні дня не проробили в лісовому господарстві і які
стараються реформувати її максимально зручно для ведення свого
бізнесу. Цікаво і те, що реформи в
галузі проводять без обговорень
з спеціалістами, науковцями, незалежними експертами і громадськими організаціями.
В теорії у нас мало б бути все
просто: держава починає регулювати ринок лісової продукції
(реально контролювати, а не
лобіювати чиїсь індивідуальні
інтереси), забороняє експорт
необробленої деревини закор-

дон чим, відповідно, змушує
лісгоспи продавати необроблену деревину на внутрішньому
ринку за нижчою ціною (так як
на експорт продати дорожче за
рахунок ціни в умовних одиницях), але стимулює притік інвестицій, розвиток виробництва і
створення нових робочих місць.
Уже оброблену деревину можна
значно вигідніше продати закордон, і тим самим наповнити
бюджет країни. А далі з бюджету
уже у вигляді дотацій компенсувати кошти держлісгоспам за
те, що вони продали деревину
дешевше, і таким чином перекрити недостачу в фінансуванні
необхідного для висадки лісових
культур (нового насадження).
Але тут втручаються українські
реалії і корупція в самому чистому вигляді.
В реальності заборона на експорт кругляка виглядає так: лісгосп заготовив деревину, витратив певні кошти і відповідно хоче
отримати прибуток для подальшої діяльності та висадки культур. Але продати деревину за
кордон не може і продає по значно нижчій ціні на внутрішньому

ринку. Деревообробні підприємства, а це в основному гіганти, які знаходяться у власності
олігархів (деревообробні підприємства, які працюють на експорт
можна порахувати на пальцях),
скупляють за спеціально заниженою ціною необроблену деревину, здійснюють мінімальний
обріз деревини чим перетворюють її з необробленої в оброблену, яка не підпадає під заборону
експорту лісу і відправляють її за
кордон уже за середньою європейською ціною. Працюючи на
експорт підприємства олігархів
намагаються максимально ухилитись від сплати податків створюючи декілька фірм прокладок,
переважно іноземних, від чого
отримують надприбутки.
А який інтерес в цьому держави і лісгоспів? Це мабуть риторичне запитання. Адже держава
повинна з отриманих податків
виділити дотації лісгоспам на посадку лісових культур і удосконалення виробничих процесів,
але нічого не виділяє. Відповідно
у лісових підприємств утворюється дефіцит бюджету, і вони не
мають можливості якісно провести лісокультурну компанію
і т.д. І в результаті ми маємо те,
що маємо. Тут і відбувається розділ на ліс і державу, який, на превеликий жаль, діє не в інтересах
один одного і народу, а в інтересах крупного капіталу. Прикро
і те, що при одній з найнижчих
показників лісистості і площі
земель вкритих лісом в Європі,
наш ліс стає предметом торгу
між європейськими партнерами,
які шантажують нас неотриманням чергового траншу від МВФ.
Добре чи погано – заборона на
експорт необробленої деревини саме зараз – кожен з нас має
вирішити для себе сам, але розділяти поняття ліс і держава неприпустимо!

№ 16 (20) • 20 квітня 2017 року
“За правду і справедливість”

Полезные советы на все случаи жизни

ДОМАШНІЙ КЛУБ
Советы дачникам

готовим сами

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТЛИ
Надеемся, что эти простые, но очень эффективные средства и
методы помогут садоводам и дачникам действенно избавиться
от мелких вредителей сада и огорода.

Ставите это дымовое устройство в теплицу, закрываете все
входы-выходы на несколько часов, пока теплица не наполнится
густым белым дымом, который
затем развеется. И всё – тли как
не бывало.

Если тля на деревьях и
кустарниках

Иногда тлей трудно заметить, поскольку они принимают
окраску тех частей растений, на
которых находятся их яйцевидные тела: выпуклые со стороны
спинки, покрытые мягкими восковыми выделениями в виде
пыльцы или нежного пушка.
Яйца этих насекомых чёрные,
блестящие, удлинённые.

Если тля в теплице
Берёте жестяную банку (изпод селёдки или другую), проделываете в дне отверстия. Из щепочек разжигаете внутри банки
небольшой костёр. Как только
он разгорится – засыпаете огонь
табачной пылью. Сразу начинает валить белый дым.
кроссворд
1

2

КАК УБРАТЬ СЛЕДЫ ПОСЛЕ ВОСПАЛЕНИЯ КОЖИ
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Если вам знакома эта проблема, присмотритесь внимательно к нашим
рецептам: они реально помогают устранить небольшие рубцы и шрамы,
оставшиеся на лице после воспаления кожи.
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Тля изначально плодов не повреждает. Основной вред сказывается уже на второй год,
когда самого насекомого в саду
может и не быть. Поселяясь на
растениях целыми колониями,
высасывая весь сок, эти мелкие
и малоподвижные насекомые
тем самым сильно их угнетают.
После этого деформируются
листья и побеги, на них вырастают сажистые грибы, ухудшается общее состояние растения. Повреждённые деревья
закладывают меньше плодовых
почек, уходят в зиму ослабленными и могут частично (порой
даже полностью) погибнуть от
низких температур.
Возьмите старое железное ведро. Пробейте внизу несколько
отверстий. Положите в ведро
старый ботинок (можно резиновые галоши) и разожгите огонь.
Сверху прикройте жестью, оставив отверстие. Окуривайте этим

дымом всё дерево. Результат будет уже через 15 минут.
Ведро наполнить водой до
половины, влить полстакана
растительного масла и обмыть
получившимся раствором те
участки древесины на яблонях
или сливах, где поселились вредители. Больше тли не будет.
Также тлю можно смыть с веток хорошим напором воды —
прямо со шланга. Если с первого
раза не помогло, повторить процедуру несколько раз.
Берёте любую жидкость для
мытья стёкол. Распылителем
обрабатываете растение, поражённое тлёй. Так можно избавиться от тли на хризантемах:
вредитель погибает, а растения
живы-здоровы.
А можно взять самую дешёвую водку, на бутылку надеть
распылитель и опрыскивать
растения (поражённые участки).
Эффект потрясающий!
Даже напиток «Кока-Кола»
– прекрасное средство от тли.
Вставляете в бутылку пульверизатор и опрыскиваете растения
— тлю от этого как ветром сдует.
С этой целью можно использовать и «Фанту».
Если тля на капусте - развести
1 ст. л. уксусной эссенции в 1 л
воды и опрыскать растения.

Бабушкина аптека

3

4

37
38
39

Все маски делаются на предварительно очищенную кожу.
1.Смешиваем чайную ложку сметаны с чайной ложкой свежевыжатого лимонного сока. Подержать на коже 15- 20 минут, после чего аккуратно смыть
теплой водой.
2. Отжать 1 ч.л. лимонного сока, прибавить 25 г дрожжей и 1 ст.л. молока, тщательно перемешать. Нанести на кожу и держать примерно 20 минут.
Смыть маску теплой водой.
3. Берем 1 ч.л. белой глины (из аптеки), 1 ст.л. перекиси водорода и 1 ст.л.
лимонного сока. Смешать маску и нанести на лицо на полчаса.
4. Натереть на мелкой терке 1 средний огурец добавить 1 ст.л. простокваши и 1 ч.л. сока, выжатого из репчатого лука. Эту массу следует наложить на
марлю, укрыть другим марлевым слоем и наложить на лицо. Полежать с этой
маской на лице 10-15 минут, затем смыть теплой водой.

40

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Тинэйджер при боярах. 6. Человек, которому к лицу выражение «мели Емеля - твоя неделя». 9. Мир с собой и перемирие с другими. 10. Гора выше некуда.
14. Всегда желанный клиент для любого банка. 15. Московская улица, на которой
любителям быстрой езды делать нечего. 16. Герой скороговорки, пострадавший
от членистоногого при форсировании водной преграды. 21. Голосующая конечность. 22. Синее, которым все горит. 23. Капля в «море» бархана. 26. Состояние
общей хреновости организма. 27. Количество меда, которое можно испортить
ложкой дегтя. 28. Чувство, необходимое в КВНе. 31. Пессимист-плакса. 32. Сигаретный прах. 33. Ленин по образованию. 36. То, на что мы отваживаемся, если не
можем создать комиссию. 37. «Варварская» роль Арнольда Шварценеггера. 39.
Ситуация, в которую может попасть каждый. 40. Эротически звучащая сантехническая деталь.
По вертикали:
2. Нательное «граффити». 3. Мясное блюдо, которое можно смело назвать
«жертвой» рукоприкладства. 4. Под этот звук лучше всего сматывать удочки. 5.
«Заживо похороненные трамваи» (шутка). 7. Пискун, который может и укусить. 8.
Пересечение в море людей. 11. Последний ребенок (устар.). 12. Славный груз. 13.
Это человек, который знает о деньгах больше, чем те, кто их имеет. 17. Из него все
соки жмут. 18. Лучшая часть стада. 19. Кулинарная «поножовщина». 20. Они решают все. 24. Группа лиц, решающая что ничего сделать нельзя. 25. Слово на экране,
означающее, что «кина больше не будет». 29. Штирлиц в иерархии разведчиков.
30. «Сфера влияния» животного. 34. По мнению одной из команд КВН, в названии
этого вина великолепно сочетаются английское «да» и русское «нет». 35. Прутвоспитатель. 38. Выступление оперного докладчика.
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Если мучает изжога
Изжога возникает у многих, вызывая дискомфортные ощущения
в области верхней части живота
и за грудиной. Но с этим явлением можно бороться, не прибегая
к медикаментозной помощи, а
лишь используя простые народные средства.
1. Крупа гречневая считается самым действенным средством против
изжоги. Ее нужно принимать трижды в день на самом кончике ножа.
Но перед этим гречку необходимо
обжарить на сковородке без масла
до темного коричневого цвета. Затем мелко истолочь и просеять, чтобы удалить шелуху и прочие отходы.
2. Овёс и ячмень тоже оперативно
справляются с изжогой. Но их не нужно обжаривать, а только тщательно
промыть. Затем взять немного зерен
ячменя либо овса в рот и несколько
минут их пожевать. В процессе же-

вания будет выделяться слюна, которую следует обязательно сглатывать.
Именно она несет в себе необходимые
для успокоения желудка вещества.
3. Свежий капустный лист – еще
одно простое средство в борьбе с
изжогой. Кроме того, считается, что
он налаживает сон и избавляет от
вздутия и брожения в животе. Чтобы
получить целебный эффект, рекомендуется каждый день перед сном
– минут за 5-10 до него – съедать
один капустный лист. Причем делать
это следует медленно, не спеша.
4. Льняное семя можно без труда
приобрести в аптеке. Для избавления от изжоги его заваривают в виде
настойки. Для этого берется 1 чайная
ложка семени, заливается с вечера
1/2 стакана кипятка и настаивается
всю ночь. Утром настойку следует
разбавить молоком либо водой и выпить перед едой. Курс продолжать в
течение 2-х недель.

Сельдь под шубой
по-весеннему

Всем известен рецепт «Селедки под шубой», не знаю
людей, которые бы не готовили или хотя бы один
раз не пробовали этот
всем известный салат.
Удивительно сочетаются
между собой все ингредиенты, но заправка с добавлением горчицы придает
ему пикантный вкус, а зелень петрушки или укропа
– весенний аромат.
Ингредиенты: филе сельди – 1 шт., картофель – 2-3 шт.,
морковь – 2 шт., лук репчатый
– 1 шт., яйца – 3 шт., яблоко
(крупное кислых сортов) –
1 шт., майонез – 200 г, горчица
– 1 ст. ложка, зелень петрушки
или укропа – 1 пучок.
Приготовление:
отвариваем картофель, морковь,
яйца. Нарезаем все ингредиенты салата кубиком. Лук нарезаем тонкими полукольцами
и заливаем его на несколько
минут кипятком, чтобы убрать
горечь. Готовим соус, для чего
смешиваем майонез с горчицей и по желанию немного
солим. Формируем салат. Для
этого на плоскую тарелку устанавливаем разъемную форму
без дна. Укладываем салат слоями, смазывая каждый слой
соусом.
Слои выкладываем в следующем порядке:
1-й слой - картофель
2-й слой - сельдь
3-й слой - лук
4-й слой - морковь
5-й слой - яйца
6-й слой - яблоко
Салат обсыпаем мелко нарезанной зеленью.

Запеченые
шампиньоны

Ингредиенты: шампиньоны – 800 г, сливочное масло – 50 г,
чеснок – 3 зубчика, смесь прованских трав (вкусовая приправа) – 1 ч. л., соль и перец
– по вкусу, бальзамический
уксус – 40 мл
Приготовление:
Грибы режем на 2-4 части в
зависимости от размера.
Мелкие оставляем целыми.
Растапливаем сливочное масло, добавляем натертый чеснок, прованские травы, соль,
перец и уксус. Вливаем смесь
в миску с шампиньонами и
перемешиваем. Даем грибам
помариноваться 15-20 минут,
затем перекладываем в огнеупорную форму и отправляем
в предварительно разогретую
до 200 °C духовку. Запекаем
в течение 15-20 минут, в процессе пару раз перемешиваем.
Готовые грибы посыпаем зеленью и подаем.
Приятного аппетита!

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Отрок. 6. Пустобрех. 9. Покой. 10. Эверест.
14. Богач. 15. Арбат. 16. Грека. 21. Рука.
22. Пламя. 23. Песчинка. 26. Квелость.
27. Бочка. 28. Юмор. 31. Нытик. 32.
Пепел. 33. Юрист. 36. Решение. 37. Конан.
39. Передряга. 40. Стояк.

По вертикали:
2. Тату. 3. Отбивная. 4. Шумок. 5. Метро.
7. Комар. 8. Встреча. 11. Поскребыш.
12. Бремя. 13. Экономист. 17. Фрукт.
18. Элита. 19. Резка. 20. Кадры. 24. Комитет.
25. Конец. 29. Резидент. 30. Ареал. 34. Херес.
35. Розга. 38. Ария.
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Теория зарождения человечества и основы развития цивилизаци
вынужденно подвергаются новому осмыслению и пересмотру

Х-файлы

Загадки древних
артефактов
По материалам http://earth-chronicles.ru
Пока большинство артефактов ученые
объясняют тем, что древние люди общались с представителями внеземных
цивилизаций, либо тем, что в древние
времена на нашей планете существовала
высокоразвитая, но уже земная цивилизация. Многие артефакты не признаются
исследователями и переводятся ими в
статус подделок, которые даже не нужно
изучать. Но время показало, что многие
теории зарождения человечества и основы развития цивилизации вынужденно подвергаются новому осмыслению и
пересмотру. И именно артефакты древности превысили критическую информационную массу, которая послужила причиной нового осмысления всей истории
человечества.

Одним из таких
артефактов является
великая китайская
мозаика. Находится
она в пустыне на территории провинции
Ганьсу Шэн. Увидеть
ее возможно только с
высоты птичьего полета. А, вот информации
об этом объекте очень
мало. Известно, что
находится мозаика
в непосредственной близости от
другого объекта
Всемирного
наследия – пещеры Могао. Вот уже длительное время объяснить удивительно ровные и
четкие линии, проложенные на пересеченной
местности, не может никто.
В далеком 1889 году на территории американского штата Айдахо работники, бурившие
скважину, на глубине 320 футов нашли каменную куклу, изображавшую человека. Интересно, что находка находилась в тех почвенных пластах, которые относятся к времени,
когда на американском континенте не было
людей. И как обычно, относительно этой куклы от ученых сегодня можно слышать только
одно: «Такое невозможно».
Не менее удивительный астрономический древний объект находится в пустыне
Сахара. Представляет он каменную систему
(очень похожую на календарь), находящуюся на поверхности давно высохшего озера.
Время создания этого каменного календаря – около 6 тысяч лет назад. Не исключено,
что оставшаяся система, только часть астрономического объекта. Известно, что пустыня Сахара ранее была достаточно влажным
местом, там выпадало 500 мм осадков в
год. В то время на месте пустыни была саванна, в которой обитали множество животных и птиц, а растения покрывали все
пространство. Осадки с каждым годом
увеличивались, озера наполнялись водой.
Именно достаточное количество пресной
воды и привлекло в эти места древних людей. Археологи доказали, что человеческие
поселения существовали здесь с восьмого
тысячелетия до нашей эры.
Еще один из удивительнейших артефактов,
которому до сих пор нет объяснения – рисунок ракеты на каменной поверхности пещеры, расположенной в современной Японии.
Сегодня с трудом вериться, что эскиз, который

практически
полностью соответствует представлению об этом
объекте в 20 веке, был
выполнен около 5 тысяч лет назад.
В 30-х годах XX
века на археологических
раскопках
под Багдадом был обнаружен загадочный артефакт,
получивший
название «Багдадская
батарейка». Он имел
следующий вид: 13-сантиметровый сосуд, через горлышко которого
был проведен железный
прут со следами коррозии. Внутри
сосуда находился медный цилиндр, а внутри цилиндра — железный стержень.
Исходя из строения находки ученые предположили, что это древняя
батарейка, которая могла создать
электрический ток напряжением
в 1 вольт. По одной из версий,
подобная батарейка могла использоваться в процессе гальванизации золота, также открытым остается вопрос, почему технология
изготовления таких батареек была
утеряна и в других регионах ничего подобного обнаружено не было.
Золотые фигурки, найденные в Южной
Америке, внешне напоминают летательные
аппараты. Что послужило прообразом для
создания этих фигурок — неизвестно.
В 1996 году немецкие авиамоделисты
Алгунд Энбом и Петер Белтинг на практике доказали, что гипотеза о моделях летательных аппаратов в образе фигурок загадочных животных имеет право на жизнь.
Они создали точные, увеличенные в 16 раз
копии так называемого колумбийского
золотого самолетика. Для запуска в воздух модели были оснащены моторами и
системами радиоуправления. Две модели
не только смогли подняться в воздух, но и
прекрасно выполнили фигуры высшего пилотажа, а также отлично планировали даже
с выключенными двигателями.
Гигантские каменные шары Коста-Рики. Эти загадочные каменные образования идеально круглой формы интригуют не
только своим видом, но и своим непонятным происхождением.
Впервые они были обнаружены в 30-х годах XX века рабочими при расчистке джунглей под банановые плантации. Местные
легенды гласили, что внутри загадочных
каменных шаров должно было быть спрятано золото. Многие петросферы были расколоты, часть из них взорвана. Но они были
пусты. Неизвестно, кем и с какой целью
создавались эти петросферы. Можно предположить, что это были символы небесных
светил либо обозначения границ между
землями разных племен.
Еще один невероятный артефакт — генетическй диск. На нем изображены вещи и
процессы, которые современный человек
может наблюдать только под микроскопом.
На диске, вероятнее всего, показан процесс
зарождения и развития зародыша.
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Диск выполнен из прочного камня под названием лидит. При своей исключительной
прочности этот камень обладает слоистой
структурой, и, несмотря на наличие
данного древнего артефакта, изготовить что-то подобное ему и
практически, и теоретически
представляется невозможным. Мексика. Страна
с давней историей и
огромным количеством
археологических памятников. Колыбель цивилизации майя. В городе
Теотиуакан в городской
стене были найдены
пластины слюды. Сам
факт этого удивителен
еще тем, что ближайшие залежи слюды
находятся за тысячи километров
от этого города
– в Бразилии.
Если учесть, что
в современном
технологическом
мире слюда применяется для производства электроэнергии, то остается
только предположить, что
древние строители умели получать энергию из минералов.
Ирландия 1895 год. При проведении
горных работ были найдены окаменелые
останки человекоподобных существ. Рост
этих существ составляет 12 футов (около 4
метров). На ногах и руках имелось шесть
пальцев. Многие исследователи считают,
что эти гиганты могли являться жителями
легендарной Атлантиды.
Кстати, недалеко около Кубы находится
канал Юкатан. Там найдены под водой загадочные развалины огромных сооружений.
Цепь разрушенных и таинственных строений тянется вдоль побережья. Специалисты
предполагают, что эти развалины и являются частью пропавшей Атлантиды. К сожалению, только аквалангисты могут любоваться величественными развалинами.
Как мы уже отмечали выше, многие исторические находки ставят в тупик ученых.
Так, в Румынии в 1974 году при раскопках
рядом с историческим мастодонтом нашли металлический клин, по форме напоминающий часть топора. Возраст находки
составляет около 11 тысяч лет. При исследовании материала, из которого был изготовлен странный предмет, выяснилось, что он
состоит не только из алюминиевого сплава,
но и содержит около 12 других элементов.
Загадка состояла в том, что алюминий был
открыт только в 1808 году!
Много артефактов тысячелетиями скрывают горные породы, которые никак не
корреспондируются с существующей теорией происхождения и развития человечества. Например, в 1912 году в американском
штате Оклахома при разработках угля из
породы выпала самая обычная железная
кружка. Специалисты определили возраст пласта угля, в который была «впаяна»
кружка – он составил 300 млн. лет! В том
же штате в угольной шахте в 1928 году была
обнаружена стена, сложенная из хорошо
обработанных бетонных блоков. Руководство шахты приняло решение о сохранении
информации о находке в тайне.
И это только незначительная часть «непонятных» находок. И вполне возможно,
что после изучения найденных артефактов,
единственно правильным решением будет
следующее — нужно будет признать факт
того, что мы являемся не единственной разумной жизнью, существовавшей на нашей
планете.
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В тему

Экспедиция
«Проект Исида»
В 1961 году центральный
орган
КГБ
направил
экспедицию в Египет. Она
называлась «Проект Исида», целью проекта являлся поиск знаний и технологий Древнего Египта,
которые в последствие могли бы быть использованы
для военных разработок.
Организовать экспедицию в
КГБ решили после того, как появилась информация о находке
двумя местными бедуинами таинственной гробницы. Находка
была сделана в г. Гиза в одной из
пирамид. Найденную гробницу
не зря называли таинственной,
так как после ее обнаружения,
оба бедуина потревоживших
гробницу были госпитализированы, а врачи так и не смогли поставить диагноз.
В ходе полученной информации
от египетской разведки, выяснилось, что бедуины нашли «Визитера Бога». После этого «Проект
Исида» становится важнейшей
экспедицией того времени.
Она была организована двумя
странами (СССР и Египта) и проходила в тайне, т.к. спецлужбы
опасались, что ЦРУ США могут
узнать об открытии.
В ходе экспедиции и раскопок
в гробнице, сотрудниками КГБ
было найдено много артефактов, одно частично мумифицированное тело, один каменный
саркофаг, 8 образцов иероглифов.
Один из ученных рассказывает
в докладе о своих наблюдениях:
«При осмотре стен гробницы
на нас действовала непонятная
отталкивающая сила. Впоследствии мы так и не смогли найти
этому феномену объяснение».
В докладе также говорится и
о расшифровке криптографами
древних писаний, найденных
на стенах гробницы. В писаниях было сказано о пророчестве
«Возвращения крылатых».
Одно из самых интересных
открытий относилось к найденной мумии. Ее высота составляла более 2 метров, что намного
превышает рост среднего жителя Древнего Египта. В ходе
проведенного молекулярного
анализа, биологами был поставлен возраст мумии, который насчитывал около 12000 лет назад,
что за тысячи лет до египетского
династического периода. Так кто
же мог лежать в саркофаге?
В египетской мифологии есть
рассказ о семье богов, которая
спустилась со звезд в Египет.
Они учили египтян знаниям и
мудрости. Позже, когда работа
была закончена, они покинули
землю, чтобы вернуться в небо,
за исключением Осириса, который остался для защиты и сохранения древних знаний.
Так неужели в 1961 году были
найдены останки древнейшего
космонавта?

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 № 36.
Тираж 10 000 прим.

