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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.

Доживати до старості
не рекомендується

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.

Земля на старті

Відповідно до підписаного з МВФ
меморандуму Верховна Рада повинна
ухвалити законопроект про обіг земель
уже до кінця травня

Страховий стаж для нарахування мінімальної
пенсії планується збільшити з 15 до 25 років

Стор. 2

Чтоб жизнь медом не казалась

Видимо, субсидии уже выполнили свое
главное предназначение: предотвратили
массовые гражданские протесты после
многократного повышения тарифов…

ПЕРЕДПЛАТА

Створюється враження, що українська влада і сама не знає, що робити з пенсійною системою, і якими шляхами її слід реформувати.
Проте логіка дій уряду дозволяє припустити, що усі зміни зведуться не до збільшення доходів Пенсійного
фонду, а до подальшого урізування його витрат. Відповідно - до подальшого погіршення положення простих
пенсіонерів.
Читайте на стор. 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

Стр. 4

Чи з'явиться український
Макрон?
(0472)

32-01-11

ЧНА ІДЕЯ!

ЦІАЛІСТИ
ДО ТИХ, КОМУ НЕ БАЙДУЖА СО

В умовах, коли дві третини населення
країни не довіряють жодному з
нинішніх політичних лідерів, абсолютно
природним є виникнення політичного
попиту на свого Макрона.

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

тво юстиції зареєструвал
19 серпня 2016 року Міністерс
Установчий з’їзд партії
відбувся 30 липня 2016 року
де були ухвалені Програмна заява,
Статут партії, сформоване її керівництво.
Головою партії обрано Олександра МОРОЗА,
заступником голови – Василя ЦУШКА.

м. Київ 073-074-00-80

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

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

Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська

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

Херсонська

067-424-85-06
050-396-07-29
Харківська 067-572-38-37
Хмельницька 066-227-22-87
Черкаська 067-434-34-38
м. Черкаси 097-343-05-26
Чернівецька 067-576-57-63
Чернігівська 068-235-95-89
м.Чернігів 050-935-84-26

Стор. 6
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Понад два десятиліття власники земельних паїв
не можуть розпоряджатися своєю власністю

Суспільство

Земля на старті
Україна наближається до відкриття земельного ринку?
За матеріалами
http://www.epravda.com.ua
Ця "земельна п'єса" триває не одне десятиліття. У кожного її учасника – політика-популіста, земельного чиновника-корупціонера, аграрного холдингу,
невеликого фермера і пайовика-землевласника – свій інтерес і мотив.
Мораторій на продаж землі влаштовував усіх. Власники паїв у цій грі завжди
були пішаками, якими маніпулювала
кожна названа вище група.
Ситуація навколо земельної реформи навряд чи стала би іншою, якби на її проведенні не почав наполягати Міжнародний
валютний фонд. Земельна та пенсійна реформи – два питання на порядку денному, без вирішення яких український уряд
може забути про наступні кредити.
Відповідно до підписаного з МВФ меморандуму Верховна Рада повинна ухвалити законопроект про обіг земель уже до кінця травня.
Пропонуємо ознайомитися з останніми напрацюваннями уряду, а також з альтернативними сценаріями запровадження ринку землі.

Реформа від прем'єра:
200 га в одні руки

Наразі ставка робиться на урядовий законопроект, який готує робоча група при Міністерстві аграрної політики та продовольства.
Коли в жовтні 2016 року Верховна Рада
знову продовжила мораторій на купівлюпродаж сільськогосподарських земель,
Кабміну доручили розробити і внести до
парламенту законопроект про обіг земель.
Остаточної версії документу ніхто не бачив,
але окремі тези озвучив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Отже, що передбачає урядовий законопроект?
По-перше, покупцями можуть бути громадяни України, територіальні громади та
держава. Продавцями – власники ділянок,
органи влади. Іноземці не зможуть купувати сільськогосподарську землю, крім випадків передавання її у спадок.
По-друге, внесення земельних ділянок
сільськогосподарського призначення та
прав на земельну частку до статутного капіталу юридичних осіб забороняється.
Очевидно, заборонивши юридичним особам купувати ріллю, автори проекту хочуть
урятувати вітчизняний ринок земель від
іноземців, котрі замість придбання землі
почнуть купувати компанії, що володіють
землею. На думку заступника голови ради
асоціації "Земельна спілка України" Андрія
Мартина, ця норма абсурдна, бо сільське
господарство – це господарська діяльність.

Не всі селяни проти
За його словами, убезпечитися від іноземного капіталу нескладно: досить заборонити володіти землею юридичним особам з іноземними бенефіціарами. Однак
законодавець не шукає простих рішень.
По-третє, власник може володіти не більше 200 га землі. У це обмеження не включені успадковані землі. Ділянку можна буде
обміняти або подарувати. На думку експертів Всеукраїнської аграрної ради, ділянки
по 200 га буде складно продати за справедливою ціною. Це призведе до ситуації,
коли на ринку буде тільки один покупець і
безліч продавців. Земля виявиться неліквідною заставою. Обмеження не дозволить виробникам легально купити землю, яку вони
обробляють, а без доступу до банківських
кредитів у багатьох на це не буде коштів.
По-четверте, землі державної та комунальної власності будуть продаватися на
електронних торгах. Максимальна площа
для одного лота – не більше 50 га.
По-п'яте, пропонується поширити спеціальні обмеження щодо обігу сільськогосподарських земель на земельні ділянки
для садівництва. Йдеться про сотні тисяч
садових ділянок у власності громадян, які
в даний час можуть ними спокійно розпоряджатися на свій розсуд.
По-шосте, мільйони гектарів державної
землі на аукціонах буде реалізовувати "спеціалізоване державне підприємство". Усіх
аукціоністів в державі заодно пропонують
"сертифікувати".
По-сьоме, передбачається обмеження
щодо оренди. В однієї людини, з урахуванням площі орендованих ділянок пов'язаних
з ним особами, не може бути більше 35%
площі сільгоспугідь на території району або
територіальної громади.
По-восьме, планується запровадити за-

P.S. Кілька ремарок
Олександр Мороз
Продаж землі розглядається як вирішений
факт. Справа нібито
лише за умовами. Довкола них і суперечки.
Чи є за тими суперечками
хоч якийсь інтерес українського громадянина чи держави? Ні!
Чи хто повірить, що нарешті МВФ припинить в
Україні «новітнє кріпацтво»?
Звідки така турбота про «закріпачених» пайовиків?
Може ми – і політики, і
більшість громадян – врешті перестанемо вірити
шахраям про вигоду для
всіх від продажу землі, вірити в брехню, що МВФ вболі-

Документ запроваджує поняття "пріоритетного права" купівлі землі. У першу чергу придбати землю зможуть члени родини
продавця, інші родичі, власник суміжної ділянки, а вже потім – підприємства, які орендують землю у власника.
Разом з тим, проект Корнацького теж
містить заборони щодо отримання землі
у власність іноземцями. Депутат вважає:
якщо іноземець отримав землю у спадок,
він повинен продати її протягом року. Документ також пропонує запровадити мінімальну ціну на землю, яка буде дорівнювати розміру 20-річної орендної плати.
Утім, є ще один шлях відкриття ринку –
через Конституційний суд. Група депутатів
кілька місяців тому ініціювала подання для
визнання неконституційним мораторію на
продаж землі. Якщо рішення буде позитивним, воно автоматично запустить ринок
землі. Обмеження для іноземців у такому
випадку залишаються.
До того ж, більшість опитаних експертів
скептично ставиться до ухвалення одного із
законопроектів у парламенті, в тому числі
урядового.

ває за нас?
Нами давно розроблена
концепція земельних відносин. Кілька її штрихів:
▸ власники земельних паїв
можуть їх продати, але покупець один – держава;
▸ держава передає землю
в оренду користувачам,
контролюючи її збереження (родючість, сівозміни тощо);
▸ право оренди використовується як предмет
застави для одержання
кредитів у Державному
земельному банку;
▸ земельна рента сплачується користувачами бюджетам для повного вирішення потреб охорони
здоров’я і освіти громадян.

Проекти законів щодо
такого порядку відносин
нами (О.Мороз, В.Цушко)
давно подані у ВР. Їх застосування гарантує дотримання
конституційних норм щодо
землі і гарантує, що Україну,
її громадян в чергове не обкрадуть «свої» ж добродії,
як це було із заводами, фабриками.
Думайте, люди!

гальнонаціональну (всеукраїнську) оцінку
земель сільськогосподарського призначення за рахунок бюджетних коштів.
По-дев'яте, в рамках боротьби із спекулянтами власники, які продають земельні
ділянки протягом трьох років з моменту її
придбання, будуть змушені додатково сплатити до бюджету 50% нормативної грошової оцінки ділянки.
По-десяте, збережеться цільове використання земель.
Ідеологія цього законопроекту не збігається
із сценарієм земельної реформи від міністра
аграрної політики Тараса Кутового. "Продаж
прав оренди і можливість передавати їх в заставу – це механізм, який може спрацювати і
бути підтриманий аграрним комітетом та парламентом в цілому", – сказав він ЕП.
Кутовий обіцяє не змінювати свою позицію і допускає появу двох проектів: один
внесе до парламенту Кабмін, інший – народні депутати. Якщо цей сценарій відбудеться, це буде не перша земельна ініціатива народних обранців.

Якщо не уряд, то хто
У Верховній Раді зареєстровано два акти
із запровадження ринку землі.
Перший – законопроект "Про обіг земель
сільськогосподарського призначення" – був
внесений наприкінці 2016 року. Автори –
група народних депутатів з БПП Олексій
Мушак, Павло Різаненко та Сергій Хлань.
Документ передбачає запуск ринку кількома етапами. На першому етапі, з 1 липня,
повинен бути скасований мораторій для
державних установ. Громадам на цьому
етапі надається право продавати державну
та комунальну землю, а Держгеокадастру –
державну, і лише на електронних торгах.
На першому етапі покупцями можуть
бути лише фізичні особи – громадяни України, органи місцевого самоврядування і
держава. Обмеження граничної площі землі, що може бути сконцентрована в однієї
особи, – 500 га.
Законопроект передбачає вимоги до легальності капіталу. При концентрації понад
200 га фізичні особи повинні подати електронну декларацію, у якій мусить бути відображене джерело коштів для трансакції.
Другий етап відкриття ринку повинен
початися 1 липня 2018 року. Тоді право продавати землю отримають власники паїв. Ще
через два роки таке право пропонується
надати юридичним особам та фізособампідприємцям.
Як і в урядових пропозиціях, депутатський проект виключає осіб без громадянства та іноземців. Таке обмеження передбачається запровадити до 1 січня 2030 року.
Законопроект з аналогічною назвою,
№5535-1, вніс до парламенту Аркадій Корнацький, БПП. Акт не містить обмежень
щодо придбання ріллі юридичними особами або фізичними особами і не передбачає
поетапного запуску ринку.

Аграрний бізнес переважно проти ринку
землі. Найбільший опір створюють невеликі та
середні підприємства, в тому числі фермери.
Великий бізнес поділився на два табори: одні
бажають "цивілізованого ринку", інші – ні.
"Власник компанії "Кернел", одного з найбільших земельних користувачів, підтримує
ринок, але не версію уряду. Мушак, якого
вважають близьким до Андрія Веревського,
найбільшого акціонера "Кернела", активно
працює у цьому напрямку.
А от депутати, близькі до "Миронівського хлібопродукту", що б не казав їх власник
Юрій Косюк, – проти. Завтра і він може поміняти думку", – каже один з депутатів з
аграрного комітету парламенту.
Недавно стало відомо, що "Кернел" завершує угоду з придбання холдингу "Українські
аграрні інвестиції" із земельним банком
240 тис га. Перед цим компанія Веревського отримала дозвіл від Антимонопольного
комітету на придбання десяти підприємств
Glencore з 70 тис га земель.
Експерти припускають, що так "Кернел"
готується до відкриття ринку землі. Проте у виграші Веревський може бути лише
в тому випадку, якщо юридичним особам
дозволять купувати землю, і якщо власники
корпоративних прав на землю отримають
першочергове право на її придбання.
Переважну ж частину аграрного бізнесу
влаштовує модель "вічного мораторію".
По-перше, не буде ризиків для подорожчання оренди. Майже в усіх країнах, де запроваджувався ринок землі, суттєво зростала вартість оренди.
По-друге, не буде підґрунтя для рейдерських атак або бунтів пайовиків. До того ж,
чимало фермерів і невеликих господарств
взагалі не укладають угоди з власниками
земельних паїв.
По-третє, в аграріїв на придбання землі
нема грошей.
Середні та великі фермерські господарства не зможуть викупити землю, бо не
зможуть взяти кредити – у банках на це
нема коштів. Вони можуть давати позики
максимум на два роки.

Що далі
Перемовини з МВФ, в тому числі щодо
ринку землі, веде Міністерство фінансів.
"У нас однакові терміни стосовно земельної і пенсійної реформ. Вони не робилися роками. Зараз розробляються два
законопроекти. Ця робота завершується, і
ми будемо готові подати їх до парламенту.
Можливо, єдиним пакетом. Це також правильний варіант", – заявив міністр фінансів
Олександр Данилюк.
У переговорах з МВФ Кутовий обговорював
сценарій продажу прав оренди, проте в уряді
відзначають, що фонд наполягає на введенні
ринку землі за сценарієм прямого продажу.
Данилюк переконаний, що законопроекти на виконання вимог МВФ з'являться у
Верховній Раді у травні.
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Хоча влада ще нещодавно обіцяла, що після підвищення мінімалки гроші річкою потечуть
в засіки Пенсійного фонду, проте і це виявилося брехнею

“За правду і справедливість”

Доживати до старості
не рекомендується

Страховий стаж для нарахування мінімальної пенсії планується збільшити з 15 до 25 років
Олександр Полуянов
Створюється враження, що
українська влада і сама не знає,
що робити з пенсійною системою, і якими шляхами її слід
реформувати. Проте логіка дій
уряду дозволяє припустити,
що усі зміни зведуться не до
збільшення доходів Пенсійного фонду, а до подальшого
урізування його витрат. Відповідно - до подальшого погіршення положення простих
пенсіонерів.

І вовків нагодувати,
і овець не скривдити?

Вже давно всім зрозуміло, що
пенсійна система України знаходиться в катастрофічному, майже
передсмертному стані. Її головними могильниками є загниваюча
економіка, тіньовий сектор, що
розрісся, а також міграційні процеси, що посилюються. Тут все
просто і сумно одночасно: з тіньових зарплат (об’єми яких не зменшуються) не йдуть відрахування
до Пенсійного фонду, а мільйони
заробітчан годують пенсіонерів
інших країн. Тих же, хто залишився в Україні і платить податки критично мало: на 10 працюючих
людей вже маємо 12 пенсіонерів,
і цей розрив продовжує збільшуватися - природно, на «користь»
людей (молодь валом валить за
кордон) похилого віку. До речі,
за світовими стандартами, для
більш-менш стерпної роботи пенсійної системи необхідно, щоб
на 10 працівників доводилося не
більше 8 пенсіонерів (у нас - 12).
Ще одне лихо пенсійної системи
- низькі зарплати працівників : з
платників єдиного соціального
внеску 40% отримують хоч і підвищену, але все таки мінімалку
(3200 грн). «Проблема низьких
пенсій - наслідок відсталості
економіки України. При низьких
зарплатах не можуть бути високі
пенсії», - констатує старший науковий співробітник Інституту демографії і соціальних досліджень
Лідія Ткаченко. За її словами, відсталість української економіки
можна помітити навіть по структурі зайнятості населення - кожен
четвертий українець (3,5 мільйона
людей) працює у сфері торгівлі. І
хоча влада ще нещодавно обіцяла, що після підвищення мінімалки гроші річкою потечуть в засіки
Пенсійного фонду, проте і це виявилося брехнею. За розрахунками, підвищення мінімальних
зарплат додасть до кінця року в
«скарбничку» Пенсійного фонду
усього лише близько 15 мільярдів
гривен, що при загальному дефіциті в 140 млрд - як мертвому припарки. Якщо коротко, то картина
вимальовується така: 10 працівників з низькими зарплатами - чисто фізично, ні при якому розкладі
- не можуть утримувати 12 пенсіонерів. Тому держава вимушена
фінансувати пенсії з бюджету, але
проти цього категорично виступає МВФ. Як же українська влада
збирається викручуватися з цієї
ситуації - щоб і пенсії зберегти, і
МВФ задовольнити?

Команда згори

Довгий час «батьки нації»
бачили порятунок пенсійної
системи у введенні другого - накопичувального рівня. Але зараз тональність висловлювань
українських чиновників різко
змінилася. І сталося це після
недавньої заяви представника
МВФ в Україні Рон ван Родена:
мовляв, Україні доки не слід переходити до накопичувальної
пенсійної системи через безлад
в діючій солідарній системі. І
ось вже Міністерство соціальної політики опублікувало заяву, з якої виходить : мовляв,
головною фішкою майбутньої
пенсійної реформи буде зовсім
не введення накопичувальної
системи, а удосконалення діючої солідарної системи (коли
усі працюючі платять внески,
а гроші перерозподіляють між
пенсіонерами).
Свої «5 копійок» вставив і міністр фінансів Олександр Данилюк : «Спочатку треба вирішити
проблеми солідарної системи, а
потім думати, що робити з накопичувальним рівнем. Тут позиція
МВФ і наша співпадають. Поки ми
не стабілізуємо солідарну систему, ми не можемо собі дозволити
грати в другий рівень, щоб не посилювати і без того складну ситуацію», - заявив чиновник. Втім,
експерти вже давно говорили, що
в нашій країні - з тотальним безладом, нестабільністю, корупцією і галопуючою інфляцією - про
накопичувальний рівень навіть
заїкатися не варто. Адже накопичувальні відрахування українців
треба надійно інвестувати в економіку, щоб примножувати ці засоби, інакше їх просто « зжере»
інфляція, і люди - учасники накопичувальної системи - на старість залишаться ні з чим. - Для
ефективності накопичувальної
системи треба, щоб доходність
накопичувальних рахунків хоч
би на 2% перевищувала річний
рівень інфляції. А якщо врахувати, що у нас інфляція за останні
три роки склала 79%, то уявіть,
яка має бути доходність цих накопичувальних рахунків! Другий
момент: де в Україні зараз знайти такі сфери, куди вкладати і
інвестувати гроші з цих накопичувальних фондів, щоб вони давали
прибуток? Тому існують великі ризики, що накопичувальна система
перетвориться на ще одну велику

фінансову піраміду, які ми вже бачили в 90-х роках», - говорить експерт з соціальних питань Андрій
Павловський. За його словами, в
цьому плані вже є негативний досвід низки країн, зокрема - Польщі та Угорщини. Там на початку
2000-х років теж почали впроваджувати накопичувальні пенсійні
системи, але коли вибухнула світова економічна криза 2008 року
- їх заморозили (досі), оскільки
система виявилася недієздатною.
Що вже тоді говорити про Україну,
де економічна криза перейшла в
хронічний стан?

Швидкі рішення
Якими ж шляхами влада збирається вирішувати проблеми солідарної пенсійної системи? Безумовно, найкращим рішенням
було б скорочення до мінімуму
тіньового сектора, оздоровлення економіки і відродження її
передових галузей, створення
нових високооплачуваних робочих місць, скорочення міграційних процесів, і так далі. Але
оскільки для здійснення усіх цих
заходів (навіть якщо припустити,
що нинішня влада на це здатна)
знадобиться багато років, то експерти пропонують ряд «швидких» рішень. В першу чергу вони
торкаються питань економії і перерозподілу тих засобів, які вже
є на даний момент. Наприклад,
глава Українського аналітичного
центру Олександр Охрименко
пропонує скоротити жахливий
розрив між «елітними» і «простими» пенсіонерами - на користь
останніх. Адже в цивілізованій
країні не може такого бути, щоб
середня пенсія суддів складала
більше 20 тисяч гривен, народних
депутатів - 15-17 тисяч, а велика
частина пенсіонерів животіла
на 1300-1600 гривен. Крім того,
слід зважено підходити до питань пенсійного віку для різних
категорій трудящих – потрібно
провести інвентаризацію усіх
спецпенсій. В Україні їх регулюють 29 законів, причому один закон зачасту суперечить іншому.
Ці закони потребують юридичної
експертизи. Після інвентаризації
пільгових пенсій, слід переглянути умови для спеціалістів, які
раніше йдуть на пенсію. Потрібно дивитися конкретно: комусь
зменшити пенсійний вік на 5 років, а комусь - і додати 10 років.
Наприклад, шахтар повинен йти

на пенсію раніше, тому що не витягне фізично. Учитель теж. Відмінити пільговий вихід на пенсію
всім і в один день не можна, - вважає експерт. Ще одним проявом
несправедливості діючої системи
є те, що «старі» пенсіонери отримують значно менше за «нових».
Це пов’язано з тим, що в 2008-му
коефіцієнт стажу (показник, який
враховують при розрахунку пенсій) збільшили з 1 до 1,35 - старі
пенсії не перерахували, а нові
стали призначати з урахуванням
нового показника. А ось голова Асоціації економістів України
Андрій Новак пропонує скасувати… сам Пенсійний Фонд. За наявними неофіційними даними,
ця структура з’їдає до 30% пенсійних грошей. - Яким би не був
дефіцит Пенсійного фонду - будь
він 140 мільярдів, або 200 - він все
одно покривається з Державного бюджету. Пенсійний фонд - це
зайвий посередник. Абсолютно
спокійно можна було б обійтися
без цієї структури. Можна було
б просто мати захищену процедуру через Держказначейство, за
допомогою якої виплачувалися б
пенсії, - заявив економіст. Є і інші
«рацпропозиції». Наприклад, глава Української федерації страхування Галина Третьякова пропонує легалізовувати проституцію,
наркоторгівлю, ігорний бізнес та
продаж зброї. «Дуже часто я чую,
що у нас немає коштів в державному бюджеті ... Гроші можна знайти в легалізації тих видів діяльності, які реально існують, але не
дають доходу до бюджету. Я маю
на увазі… і повій, і зброю, і ігорний
бізнес, і вирощування та продаж
марихуани», - говорить Третьякова. За її твердженням, ці нелегальні галузі в Україні і так працюють, тому якщо все легалізувати,
то можна наповнити державний
бюджет великими податками, а
це відповідно приведе до збільшення пенсій. Страшно навіть
уявити наслідки такої легалізації
в нашій країні, де градус агресії,
насильства і бандитизму вже і так
зашкалює, а правоохоронні органи практично не діють.

Резюме
Підводячи підсумок, можна
привести висловлювання виконавчого директора Фонду
Блейзера Олега Устенко : «Для
України є два шляхи. Перший проводити структурні реформи
і повністю перезавантажити
економіку, проте, цей процес
буде надскладний. Тоді, тут виникає інший шлях - підвищення
пенсійного віку, щоб таким чином скоротити кількість самих
пенсіонерів». Можна не сумніватися, що влада вибере саме
другий шлях: під різними приводами і «вивісками» вона скорочуватиме кількість пенсіонерів.
Це і відміна пільгового (дострокового) виходу для більшості категорій трудящих, і підвищення
пенсійного віку, а також більш
жорсткі умови виходу на пенсію для тих, хто не має повного
стажу.
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ЧОМУ ЗАРАЗ?
За матеріалами:
Володимир Дзьобак, "Хвиля"
У повітрі пахне виборами, тому-то влада і прагне щось зробити реальне.
Базових завдань три.
Перше – покращити свої електоральні позиції серед пенсіонерів.
За рахунок підняття мінімальної заробітної плати у два рази вдалося
зібрати ЄСВ за перший квартал
лише на 30 відсотків більше, ніж у
попередньому 2016 році. В абсолютній сумі – це лише 7 млрд. грн.,
або на 2,33 млрд. грн. у місяць.
Навіть за урядовими прогнозами не передбачається двократний збір ЄСВ. Замість 107,1
мільярдів збору цього податку
минулого року передбачається
зібрати лише… 163,6 мільярда
гривень у 2017 році. Хоча вважаю, що навіть такий «сміливий
прогноз» не виправдається. Збір
у кращому випадку буде на рівні
140-145 млрд.грн.
Саме ось ці кошти і передбачається «осучаснити», про що чесно
заявив Павло Розенко: «Якщо ми
побачимо, що бізнес зрозумів, що
треба легалізуватися і сплачувати
податки…, безумовно, ми одразу
приймемо рішення про додаткове
збільшення пенсій або про проведення осучаснення пенсій».
Є ще й інше завдання – виконати умови МВФ стосовно стабілізації ситуації в ПФУ. Це можна
зробити або піднявши пенсійний
вік, або збільшивши страховий
стаж.
Перед виборами піднімати вік
виходу на пенсію означає гарантовано їх програти. Тому проробляється інший варіант. В деяких
пропозиціях озвучується вкрай
небезпечна теза про те, що стаж
потрібно враховувати лише… з
2000 року.
Так, чоловікам, яким сьогодні
50 років для здобуття пенсії потрібно працювати ще 18 років,
щоб мати страховий стаж в 35
років.
І третє завдання – продовжити
зменшувати навантаження на державний бюджет, перекладаючи
його на працюючих і роботодавців.
Звичайно, в запропонованих
кроках ПОЛІПШЕННЯ, а не реформи, є певні позитивні моменти. Насамперед це призначення
пенсії у розмірі 40% від мінімальної зарплати (40% від 3 200 грн —
1 280 грн).
Зміст цього нововведення –
виконання рекомендацій Міжнародної організації праці (конвенція №102 про мінімальні норми
соціального забезпечення), де
мінімальна пенсія має становити
40% від мінімалки, а середня пенсія – 40% від середньої зарплати).
Є і ще деякі нормальні нововведення, але без зміни всієї системи соціально-економічних відносин в Україні (нормальні суди,
подолання тотальної корупції,
розбудови необхідної інфраструктури і т.д.) не буде розвитку
бізнесу. А відтак – не відбудеться
створення нових робочих місць,
нових платників податків.
Буде тотальний виїзд за кордон працездатного населення і
його наступна натуралізація, що,
в свою чергу, буде зменшувати
надходження в ПФУ.
Звичайно, потрібно змінити
докорінно і саму пенсійну систему, але про це ми вже писали
багато разів.
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Резонанс

Що буде з
комуналкою?
В новій редакції закону "Про
ЖКП" передбачено, що мешканцям квартир самим доведеться
робити ремонт і платити штрафи за прострочення.
В законі також вказано: якщо споживач не платить більше місяця, комунальні послуги йому можуть відключити.
Нова редакція закону про Житлово-комунальні послуги прийнята в
першому читанні. На даний момент
документ чекає друге читання. Згідно із законом, мешканці будинку повинні самі підготувати комунікації у
багатоповерхівці до надання коммуслуг. Тобто, якщо у будинку протікає
труба - за ремонт відповідають самі
мешканці. Також самим треба платити за ремонт внутрішньобудинкових
систем газо- і електропостачання. За
ремонт в під'їздах також доведеться
відповідати самостійно.
Чи створювати ОСББ і наймати компанію, що управляє, яка за певну плату утримувати будинок і прибудинкову територію, або ж самим укладати
угоди з двірниками, службою, яка займається вивезенням сміття і так далі.
Згідно першої редакції закону, пеня
за несвоєчасну оплату комуналки повинна була з'явитися вже цього року,
проте до другого читання неприємну
для боржників норму перенесли на
2018-й. Як пояснює один із співавторів
законопроекту Олена Бабак, розмір
пені - 0,1% від боргу в день. При цьому
загальна сума пені не повинна перевищувати суму заборгованості. Пеня
налічується після 20 числа кожного
місяця. Так, якщо заплатити 30 числа, доведеться віддати на 1% більше.
Нова норма торкнеться мільйонів
українців. Так, в типовій багатоповерхівці борги за комуналку є у кожної
п'ятої квартири, а загальна сума заборгованості перевищила в Україні
25 мільярдів гривен.
У новій редакції закону "Про ЖКП"
також вказано: якщо споживач не
платить більше місяця, комунальні послуги йому можуть відключити. При
цьому не можна відключити електроенергію і газ, в той же час " перекрити"
тепло (якщо є технічна можливість),
холодну і гарячу воду за борги можуть.
Про відключення повинні попередити
за 30 днів. Наступного дня після оплати боргу або укладення договору про
реструктуризацію постачання комунальні послуги відновлять.

Еще недавно чиновники кабмина клятвенно обещали: повышение минимальной
зарплаты будет влиять на размер назначенной субсидии только в 2018 году

Чтоб жизнь медом
не казалась

Надежды на субсидии в новом отопительном сезоне тают на глазах
Александр Градов
Видимо, субсидии уже выполнили свое главное предназначение: предотвратили массовые гражданские протесты
после многократного повышения тарифов на жилищнокоммунальные услуги. Теперь
правительство будет постепенно отучать "разбаловавшихся"
украинцев от этой "халявы".
Как известно, с этой целью 26
апреля Кабмин принял постановление №300, в соответствии
с которым вносятся изменения
в порядок назначения и предоставления субсидий - они вступили в силу с 1 мая.

Будем закаляться
О снижении социальных нормативов на энергоносители,
которые используются для отопления, мы уже писали в предыдущем номере, но для полноты
картины напомним:
▸ В случае с газовым отоплением социальный норматив сокращается с 5,5 до 5,0 кубометров газа на квадратный метр
отапливаемой площади.
▸ Для тех, кто греется электричеством – с 65 кВт/ч до 51 кВт/ч
на квадратный метр.
▸ Для домов с централизованным отоплением (при наличии
счетчика) – с 0,0548 до 0,0431
Гкал на квадратный метр отапливаемой площади.
Если не сократить потребление
до указанных нормативов, то за
"излишек" придется платить на
общих основаниях. Для квартиры
(дома) площадью в 60 кв. метров
это "расточительство" (при использовании старых норм) обойдется
дополнительно в 206 грн в случае
с газовым отоплением, а при электрическом - в 756 грн или 1410 грн
(в зависимости от тарифа – 0,9 грн
или 1,68 грн за кВт/ч).
В самое интересное положение
попадут те субсидианты, которые проживают в многоэтажках с
централизованным отоплением и

общедомовыми счетчиками. Большинство из них просто физически
не имеют возможности самостоятельно регулировать потребление
тепла, однако разница в нормах
обойдется для той же 60-метровой квартиры примерно в 10001400 гривен (в зависимости от
городских тарифов).
В правительстве утверждают,
что снижение социальных норм
является одним из требований
МВФ для предоставления Украине очередного транша.

Обратная сторона
"минималки"

Доходы для назначения субсидии будут считать не за прошлый
календарный год, а за предыдущие четыре квартала. Это явно

сделано для того, чтобы отсечь тех,
кто стал получать больше после
повышения минимальной зарплаты. Как известно, с начала 2017-го
ее увеличили вдвое (до 3200 грн),
а если бы считали по старому, то
в расчет брались бы показатели
2016-го года (когда "минималка"
была 1450 и 1600).
Здесь уместно напомнить, что
еще недавно чиновники (включая Гройсмана, Розенко и Реву)
клятвенно обещали: повышение
минимальной зарплаты будет
влиять на размер назначенной
субсидии только в 2018 году.
И все же не устояли перед искушением содрать с украинцев
лишнюю "копейку" - решили поновому рассчитывать доходы
уже сейчас. То есть тем семьям,

которым продолжат субсидии
с началом нового отопительного сезона, будут возмещать уже
значительно меньшую сумму.
Кроме того, украинцы с минимальными зарплатами в летний
период рискуют остаться вообще без субсидий. Как известно,
субсидия положена только тем
украинцам, которые отдают за
коммуналку более 15% от своего дохода. Однако повышенная
в два раза минималка позволяет в летний период оплачивать
коммунальные услуги самостоятельно. Например, семья из трех
человек с двумя минимальными
зарплатами (по 3200 гривен)
должна отдавать за коммуналку
не больше 729 гривен, остальное
компенсирует субсидия. Но ле-

Про що мовчить телевізор

Гроші ваші? Стали наші!
Перед націоналізацією з
"Приватбанку" вивели 110 мільярдів гривен на фірми, які
існували тільки на папері. Про
це повідомляє Радіо Свобода.
Згідно підготовленому аудиторською фірмою Ernst&Young проекту
аналізу фінансово-господарської діяльності " Приватбанку", на 1 квітня
2015 року ризик неповернення кредитів вимірювався в сумі більше 82
млрд грн, а вже за станом на 1 жовтня 2016 року цифра збільшилася до
більше 139 млрд грн. Згідно із звітом,
"Приватбанк" провів реструктуризацію кредитного портфеля і перевів
заборгованість 170 попередніх позичальників на більше 30 нових, які
стали винні банку більше 110 млрд
грн. В результаті перевірки адрес реєстрації нових фірм - вони виявилися
фіктивними.
Згідно з розслідуванням, у Борис-

полі зареєстровані відразу три фірми, на яких " висять" майже 9,5 млрд
кредитів в " Приватбанку". Офіс однієї з них - "Арготрейд Лтд", яка винна
понад 4,5 млрд грн. , розташований
у будівлі станції техобслуговування і
автомийки. Інша фірма - "Бизнеспром
Инвест", яка винна понад 4,4 млрд
грн, має офіс за адресою масової реєстрації, а фірма "Лекс грант" ( борг
більше 4 млрд грн.) зареєстрована в
квартирі звичайного житлового будинку в Києві.
У Львові за адресою заправки "Укрнафти" зареєстровані дві фірми:
"Софтвер-альянс" і "Айлант Сервіс",
які винні " Приватбанку" понад 7
млрд . У Запоріжжі, також на заправці, зареєстрована фірма "Бізнес пром
інновація", яка заборговувала понад
4,5 млрд . Таку ж суму заборгувала "
Приватбанку" фірма "Прем'єр бізнес
брук", яка зареєстрована в Харкові в
житловій багатоповерхівці…

Журналістам видання не вдалося
поспілкуватися ні з одним засновником або керівником фірм, на яких "висять" мільярдні борги. По вказаних в
реєстраційних документах номерах
телефонів або ніхто не відповідає,
або вони вже не обслуговуються.
По адресах реєстрації цих фірм, їх
засновників і керівників журналісти
нікого не застали. Колишні акціонери
Коломойський і Боголюбов, а також
екс-глава правління банку Дубилет
не стали коментувати вказані факти.
Олександр Шлапак, який очолив
"Приватбанк" після його націоналізації, також відмовився від коментарів, відмітивши: "До обнародування
результату аудиту і завершення внутрішнього розслідування не вважаю
відповідальним щось коментувати".
Як повідомляється, за три роки
з банківського ринку України було
виведено близько 90 банків. Нагадаємо, що Приватбанк встановив
рекорд за розміром збитку - 135 мільярдів гривен.

За три роки Україна
повинна віддати
20 мільярдів доларів
боргів

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings оцінює виплати Україною основної суми боргу та відсотків за
зобов'язаннями протягом 2017-2020 років більш ніж у 20 млрд
доларів, або близько 21% ВВП у 2017 році.

Про це повідомляється в огляді S&P, передає "Інтерфакс-Україна".
Агентство очікує, що Україна повністю виконає свої короткострокові
зобов'язання щодо суверенного боргу в 2017 році (2,6 млрд доларів) і в
2018 році (3,9 млрд доларів), враховуючи кошти офіційних кредиторів, наявні резерви іноземної і національної валюти НБУ, а також здатність уряду
залучати фінансування на внутрішньому і зовнішньому ринках.
S&P також очікує в цьому році успішного розміщення українським урядом єврооблігацій, що надасть змогу протестувати ситуацію на ринку.
Водночас, повідомляється в огляді агентства, виплати зобов'язань у
2019 році в сумі 7,5 млрд доларів - головним чином основної суми боргу за суверенними єврооблігаціями і виплати міжнародним фінансовим
інститутам, зокрема 1 млрд доларів USAID - залежать від здатності уряду
проводити реформи, визначені програмою МВФ, і здатності рефінансувати частину боргу з допомогою коштів, залучених на міжнародних ринках.
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Со следующего отопительного сезона
количество получателей субсидий значительно уменьшится
том стоимость электроэнергии,
газа, горячей и холодной воды
(в рамках социальной нормы на
трех человек) как правило укладывается в эту сумму. Например,
в Киеве - в рамках социальной
нормы на трех человек – для этого понадобится 710 гривен.

Экономить нет
смысла

Переплату за ЖКХ, которая наберется в семье за полгода, с 1
мая просто спишут со счета. Ранее
такая переплата переходила на
следующий месяц - то есть, если
в данном месяце ты употребил
меньше энергии и переплатил, то
в следующем месяце заплатишь
меньше. Это мотивировало людей
экономить. Теперь же переплата за
холодную и горячую воду, а также
за отопление будет возвращаться
в бюджет. Правда, за прошедший
отопительный сезон часть сэкономленных энергоносителей (используемых для отопления) все
же обещали выплатить деньгами
в виде "премии за энергоэффективность" - но речь идет лишь об
объемах до 100 кубов газа (688
грн) или до 150 кВт/ч электроэнергии (168 грн). Все, что сэкономлено
сверх этого – спишется с лицевых
счетов абонентов.
С другой стороны, после сокращения социальных норм
(см. выше) экономить газ или
электроэнергию, используемые
для отопления, будет гораздо
сложнее – а практически невозможно. Соответственно, резко
сократится количество домохозяйств, которые смогут претендовать на денежное вознаграждение от правительства.
Напомним, что сначала с переплатой в правительстве планировали поступать с точностью
наоборот: не списывать, а монетизировать. "Логика была такова: если вы потребляете меньше
нормы, то остаток средств на
вашем счете переходит на следующий месяц. И если вы по какойто месяц потребили меньше, то
сэкономленные средства должны были выплатить в денежном
эквиваленте. Теперь получается,
что эти деньги будут списаны на
пользу госбюджета, и экономить
вообще нет смысла. Со стороны
государства это не лучшее решение ", - говорит директор энергетических программ Центра мировой экономики и международной

политики НАН Украины Валентин
Землянский.
Положение усложняет и то, что
скандальная абонплата на газ
(которую "героически" отменили
Президент и премьер-министр)
скорее всего, все же будет введена
до начала нового отопительного
сезона (говорят, это тоже требование МВФ). А на эту услугу субсидия не распространяется.

Переходим на новый
календарь

Для тех украинцев, которые
отапливают свои жилища самостоятельно, продолжительность
отопительного сезона сократили
на месяц. Иными словами, скидку (субсидию) теперь будут предоставлять не с 1 октября по 30
апреля, а лишь с 15 октября и по 15
апреля. Так что, если кто-то из субсидиантов захочет погреться до
15.10 или после 15.04 – то "любой
каприз за ваши деньги".

В долги лучше
не влезать

У должников субсидии отберут:
с 1 мая помощь уже не предоставляется на следующий период при
наличии 2-месячной задолженности. А поскольку субсидианты, как
правило, платят исправно, то под
удар попадут в первую очередь
те, кто попал в сложные жизненные ситуации. Например, человек
остался без работы, или тяжело заболел кто-то из домочадцев - и все
деньги уходили на лечение.
По новым правилам, если
должник все-таки хочет получить субсидию, то он должен
принести в местный орган социальной защиты квитанцию об
уплате задолженности или документ, который свидетельствует
о реструктуризации долга. Если
субсидия оформляется впервые,
то скидку можно получить даже
при наличии задолженности однако к следующему сезону
нужно или погасить долг, или
платить за коммуналку самому.
К слову, по состоянию на апрель
2017-го украинцы задолжали за
отопление и горячую воду больше
10,4 миллиарда гривен, за газ – 7,1
миллиарда, за воду – 2,5 миллиарда гривен. В среднестатистической украинской многоэтажке
коммунальные счета не закрыты у
каждой пятой квартиры.
Напомним, у должников по
решению суда могут арестовать

квартиру, машину или любое
другое имущество в счет долга. В
Украине уже действует упрощенная система взыскания долгов любой ЖЭК может подать в суд на
должника, после чего решение будет вынесено в течение трех дней.
Судебный приказ о взыскании
имущества выдается без судебного заседания и без вызова сторон.

Ложка меда
в бочке дегтя

И как "вишенка на торте" - вводится возможность начисления
субсидий тем, кто живет в садовых домах или дачных кооперативах. До последнего времени
такие люди не могли претендовать
на субсидии, поскольку не были
официально зарегистрированы.
Теперь правительство вроде бы
предоставляет им такую возможность, но с оговоркой: такие субсидии будут предоставляться по
усмотрению органов местного самоуправления и финансироваться
из местных бюджетов.
- Уже сейчас понятно, что это
положение практически нигде не
будет работать, так как в местных
бюджетах хронически нет денег.
Это можно расценить не иначе, как
очередную попытку правительства снять с себя ответственность
в сфере социальной политики. Нечто подобное мы наблюдаем и в
вопросе финансирования льгот на
проезд, и в медицинской сфере, и
в сфере образования: власть пытается избавиться от ответственности за свои решения и перевести
ее на местное самоуправление ", считает Председатель партии За
правду и справедливость Александр Мороз.
По экспертным оценкам, реализация вышеперечисленных
мероприятий приведет к тому,
что со следующего отопительного сезона количество получателей субсидий значительно
уменьшится, а большинству из
тех, кто останется, выплаты будут существенно урезаны.
В этой связи наша партия требует отменить антинародные изменения в порядок назначения
субсидий, и не сворачивать программу возмещения расходов
на коммунальные услуги до тех
пор, пока тарифы на жилищнокоммунальные услуги не будут
приведены к обоснованному
уровню, и не будут учитывать
платежеспособность людей.

Навіщо Путін воює з Україною

резонанс

Рік Луценка:
чи виправдав надії

12 травня виповнився рік роботи Юрія Луценка на посаді генерального
прокурора. Обіцяв за 2 роки зробити з ГПУ європейську організацію і
провести люстрацію кадрів.
У експертів запитали, чи виправдав Юрій Віталійович надії громадян
України, передає Gazeta.ua.

Костянтин Бондаренко,
політолог:
"Ніхто не сумнівався, що Луценко - це політик,
піарник, масовик-витівник, але не юрист і прокурор. Він зробив дурість, коли пішов на посаду
генпрокурора. До нього є дуже багато питань. Я
добре відношуся до Юрія Луценка, але гіршого
прокурора в країні не було. Дії Луценка незрозумілі. Він не вчиться на старих помилках: звертається до політиків через телебачення, розгорнув
фарс з судом над Януковичем, заявляє, що закінчить його до 24 серпня. Це усе
показує - що генпрокурор: не вивчив процесуальну сторону, не став юристом,
а далі продовжує діяти як політик і піарник".

Андрій Золотарьов,
керівник центру "Третій сектор":
"На посту генпрокурора Юрій Віталійович
зайняв не своє місце. Ефектнішого прокурора за нього не було, але були ефективніші. Це
головний недолік його роботи. У нього вже
був сумний досвід з Міністерством внутрішніх справ (очолював відомство з лютого 2005го до січня 2010 року. - Gazeta.ua). Система
виявилася сильніша за людину, яка була призначена для реформування.
Очікування суспільства він не виправдав. Консервативний Шокін поряд
з Луценком виглядає краще. Істотно система не змінилася, раз виявилася
сильніша за реформатора. Ресурс гучних заяв, піару вичерпаний. Потрібний результат, а з цим буде складно. Четвертий день слухань по справі
Януковича наочно показав: є речі, де профанація недопустима і піар шкодить. Зокрема, ситуація з Інтерполом (міжнародна організація, що займається пошуком злочинців у світі. У березні зняли з розшуку Віктора
Януковича, його сина Олександра і його оточення. - Gazeta.ua). Вони не
вірять піару.
Юрій Луценко ще до осені побуде на посаді генпрокурора, а далі повернеться в зручніший для себе формат публічної політики".

Американська розвідка пояснила, навіщо Путін воює з Україною.
Головна мета, яку переслідує російський президент
Володимир Путін, розв’язавши війну в Україні, – не допустити її інтеграції на Захід. І він послідовно продовжує робити для цього все можливе.
Таку думку під час виступу перед сенаторами США
озвучив директор американської Національної розвідки Ден Коутс, передає "ЛІГА.net".

Щоб підтримати свій довгостроковий вплив на
Україну та протистояти її спробам максимально дистанціюватися від Росії, Кремль тисне на Банкову як
військовим, так і дипломатичним способом. Зокрема
Коут підкреслив, що Путін маніпулює темою Мінських
угод, прагнучи нав’язати нашій державі вигідний для
РФ варіант їх виконання.

Що заважає врегулювати
ситуацію на Донбасі
Ситуація на Донбасі може бути швидко врегульованою в політико-дипломатичний спосіб, якщо
на це буде воля Москви і чіткі та конструктивні месиджі від неї. Про це в інтерв'ю Главкому розповів заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв.
За його словами, проблема Донбасу не в суті Мінських
домовленостей, а у відсутності політичної волі Москви їх
реалізовувати.
"Росія взагалі не зацікавлена в стабілізації ситуації

не лише на Донбасі, а й у всій Україні. Через Донбас
вони хочуть дестабілізувати у нас і політичну, і економічну ситуацію", – пояснив заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв.
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Віталій Бала,
директор Агентства
моделювання ситуацій:
"Незважаючи на політичну вагу Луценка,
реформування прокуратури проходить незадовільно. Юрієві Луценку заважає бути ефективним його суть політика. В той же час це і є
позитивом.
Він не юрист або генеральний прокурор,
оскільки не має відповідної освіти. Щоб реформувати прокуратуру, керівник має бути професіоналом.
У Луценка було багато публічних обіцянок, але мало конкретних справ.
Зокрема, причетних до побиття і розстрілів на Майдані в 2014 році не покарали, справа "діамантових прокурорів" не доведена до кінця".
Наша справка
• Рік тому призначення на посаду
генпрокурора Юрія Луценка підтримали 264 народні депутати.
• Напередодні внесли зміни до закону "Про прокуратуру" так, щоб

відомство могла очолити людина
без юридичної освіти і досвіду роботи в галузі.
• Луценко змінив на посаді генпрокурора Віктора Шокіна.
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“За правду і справедливість”

Точка зору

Чи з'явиться
український
Макрон?
За матеріалами: Володимир Фесенко,
керівник Центру політичного аналізу "Пента"

Якщо "український Макрон" про себе заявить сам, то ми це побачимо,
а далі будемо оцінювати його відповідність нашим очікуванням
ністю голлівудських красенів Валерія Хорошковського і Миколи Катеринчука.
Можливо нам варто пошукати
"Макрона українського" серед
прекрасної половини нашого політикуму? На жаль, і тут ми не
бачимо відповідного персонажа. Юлія Тимошенко - це самостійний політичний бренд і їй не
потрібно бути чиєюсь копією. До
того ж вона належить до зовсім
іншої ідеологічної ніші.
Надію Савченко з Макрона
ріднить тільки політична молодість. У всьому іншому вона - повна його протилежність , в тому
числі і як зразок агресивної некомпетентності.
Решта – відомі жінки-політики,
як в парламенті, так і поза ним,
поки не проявили себе в якості
самостійних і рейтингових лідерів.

Ми його зліпимо з
того, що було

Успіх Еммануеля Макрона на виборах Президента Франції породив відповідні очікування і у нас. Останні три тижні від самих різних людей - журналістів, політиків і простих громадян - я чую одне
і теж питання: Чи з'явиться свій Макрон в Україні? І це не тільки наслідок підвищеного медіа-галасу з приводу президентських виборів у Франції. В умовах, коли дві третини населення країни не довіряє жодному з нинішніх політичних лідерів, абсолютно природним
є виникнення політичного попиту на свого Макрона - молодого,
красивого і, звичайно, нового, "позасистемного" лідера, тобто не
пов'язаного з нинішніми політичними тусовками та її сумнівними
звичаями.
Це потенційний запит на лідера нового політичного покоління.
Якщо таке питання задається,
вочевидь, явного претендента
на цю роль поки немає. Але ще
є час на його появу - до чергових
президентських виборів близько
двох років. Хто ж може претендувати на цю роль?

Чи є потенційні
претенденти?

За ідеологічними позиціями
(ліберал-глобаліст, що спирається на європейські цінності) і
вікові характеристики найбільшою мірою на ролі "український
Макрон" (причому задовго до
появи французького прототипу) підходив Арсеній Яценюк.
Але його "зоряним часом" стало
прем'єрство в 2014-2016 рр., яке
в підсумку підірвало і рейтинги, і
репутацію молодого політичного
лідера. І тепер Арсеній Петрович
сприймається не як прапороносець нового політичного покоління, а, скоріше, як молодий представник старої політичної еліти.
За віком (всього 39 років) на
роль "українського Макрона" міг
би підходити Володимир Гройсман. Але за соціально-психологічними характеристиками він
представляє зовсім інший політичний типаж. До того ж він чинний Прем'єр-міністр. А вище вже
зазначалося, що "типаж Макрона" - це новий, "позасистемний"
лідер.
Чи є відповідні персонажі серед опозиційних лідерів? Серед
парламентських опозиційних лідерів таких немає або за віком,
або з ідеологічними та соціально-психологічними характеристиками.
Серед
позапарламентських
лідерів та ж сама проблема. Андрію Садовому вже під 50, до

того ж за своїми ідеологічними
проявами він швидше консервативний політик, ніж яскравий ліберал. Анатолій Гриценко взагалі
під 60, і його ідеологічний типаж
зовсім інший, ніж у Макрона. Міхеїл Саакашвілі з економічних
поглядів може вважатися лібералом, а ось його політична стилістика скоріше авторитарна. Знову-таки і за віком (в цьому році
йому виповнюється 50) він випадає з "ніші Макрона". До того ж,
більшість українців його сприймає, все-таки, як чужий політик,
як політичний заробітчанин.
І з ідеологічними характеристиками, і за віком до образу Макрона, здавалося б, найближче
лідери "Демальянсу" (В.Гацько,
М.Найем, С.Лещенко). Але жоден
з них поки не виявив ні справжнього лідерського потенціалу, ні
харизматичності, які привертають виборців.
У зв'язку з темою Макрона зазначу один кумедний політичний
парадокс - молоді розумникикрасені чомусь не в пошані у наших виборців. Більшість українські виборці дуже консервативні
в своєму політичному уподобанні і на президентських виборах
частіше голосували за таких,
здавалося б, несимпатичних і
не дуже європейських політиків
(по суті та стилістиці), як Леонід
Кучма або Віктор Янукович. Мабуть, єдиний виняток - Віктор
Ющенко, який переміг на президентських виборах 2004 р. Але
йому тоді було вже 50 років, до
того ж він досить успішно встиг
попрацювати і на чолі Нацбанку
і Прем'єр-міністром.
Зазначений парадокс підтверджують і електоральні невдачі
українських політиків із зовніш-

Отже, як і передбачалося на
початку цього тексту, не простежується поки на вітчизняному
політичному горизонті потенційний "український Макрон". Але,
якщо щось, звідки можна чекати
його появи?
У нашому випадку оптимальний варіант - яскравий міністрреформатор. До речі, сам Макрон свою політичну кар'єру
починав саме в цій якості. Але і
на цьому полі поки не видно відповідних персонажів, хоча вони
ще можуть з'явитися.
Якщо "український Макрон"
про себе заявить сам, то ми це
побачимо, а далі будемо оцінювати його відповідність нашим
очікуванням. Але якщо цього не
станеться, то прихильникам даної політичної моделі доведеться обирати з того політичного
матеріалу, який є в наявності.
Насправді мова йде не стільки
про потенційних прихильників
гіпотетичного "українського Макрона", скільки про виборців, у
яких є досить чітке уявлення про
те, кого вони не будуть підтримувати на майбутніх президентських виборах (Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Юрій Бойко,
Олег Ляшко і т.д. і т.п.), але які
ще не визначилися за кого вони
будуть голосувати, хоча мають
невиразні інтенції у вигляді очікувань нового проєвропейського
лідера ...
І якщо виходити з запиту на
умовний "український Макрон"
суто політтехнологічно, то кандидата на пост Президента від
цієї політичної ніші доцільно
висувати не діючого політика,
а яскравого та успішного представника неполітичного середовища. Таким чином може бути
продемонстровано дистанціювання від нинішньої політичної
еліти.
Ключова умова - хто тоді повинен вибирати претендента
на роль українського Макрона,
точніше кандидата, альтернативного нинішній політичній еліті?
Якщо це будуть самі політики, які
претендують на лідерську роль
(Саакашвілі, Садовий, Гриценко,
тощо), тоді цей проект буде приречений на провал. Якщо вже діяти по-новому, то середовищем
і інститутом відбору "Макрона
українського" (альтернативного
кандидата) повинні стати самі
виборці, зацікавлені в такому
виборі, об'єднавшись в широкий
суспільно-політичний рух.

Алексею Петровичу
Малиновскому...

В третий день мая мы простились
с лидером черкасских социалистов
Алексеем Петровичем Малиновским.
Виктор Борисов, Черкассы.
http://pro-vincia.com.ua
В «Черном обелиске» Ремарка есть горьковато-ироничная фраза о том, что, приходя на кладбище, ты попадаешь в
удивительный мир, где лежат одни только благороднейшие
отцы, безупречные мужья, примерные дети … Спрашивается,
почему среди живых столько мерзавцев?
По понятным причинам, говоря об ушедшем, трудно не сбиться
на банальные фразы. Человек высоких принципов... Настоящий
патриот... Заботливый муж и отец...
Малиновский, безусловно, и это — тоже... Но шире и неоднозначнее.
Всю сознательную жизнь Алексей Петрович был в политике.
Следовательно, смотрел на жизнь без розовых очков. Каждый
день делал множество поступков. В том числе-весьма спорных.
Малиновский действительно вникал в нескончаемые беды и
горести дедушек и бабушек, которые шли к нему на депутатский
прием. Потому что, кроме того, что был по статусу обязан это делать, был еще и очень добрым человеком. Достаточно посмотреть
на его фотографии...

У Малиновского
было редкое качество,
не заметить которое
было невозможно.
Он верил в идеологию,
которую отстаивал.

Но вместе с тем, как политик, дал путевку в большую жизнь многим политическим проходимцам. Ставить это ему в вину?
Но ведь и проходимцы, и другие люди в пору расцвета влияния
Алексея Петровича в Черкассах толпились в его приемной, смотрели немигающими честными очами. Обещали отстаивать верность социалистических идеалов...
У Малиновского было редкое качество, не заметить которое было
невозможно. Он верил в идеологию, которую отстаивал. Слова,
произносимые им с трибуны, не отличались от того, что он доверительно говорил за рюмкой чая. Почти исчезнувшее сегодня качество.
Я провел с ним много теле- и радиоэфиров. Выдающимся оратором Алексей Петрович не был. Глотал звуки, сбивался на скороговорку. Но у него было другое: он верил в то, что говорил. Убеждал,
правда не всегда убедительно. Был готов слушать оппонента, и
главное — часто действительно слышал.
Малиновский был классическим левым. Но случись ему родиться лет на 70 раньше, хоть убейте, не могу его представить комиссаром в пыльном шлеме, ставящем идеологических оппонентов к
стенке. Многих его соратников, действующих и бывших, - легко.
Алексея Петровича — никогда.
Он был очень мягким и интеллигентным человеком. Хотя в сердцах мог приложиться и по матушке. Никогда не был твердолобым,
хотя старался быть принципиальным. Умел дружить и расположить к себе практически любого собеседника. Хотя и расставался с людьми довольно легко. Был очень обаятельным человеком.
Нравился женщинам и отвечал им взаимностью (в украинской политике это уже чуть ли не комплимент).
В конце 90-х годов минувшего века на пресс-конференции тогдашнего начальника черкасской милиции было сказано, что вчера лидер черкасских социалистов Алексей Малиновский был задержан в одном из развлекательных заведений города. Инцидент
случился как раз накануне анонсированной акции протеста социалистов по всей стране.
«Он оскорблял сотрудников милиции и скандалил», – объяснил
нам генерал.
Неожиданно среагировала коллега, которую ни за что нельзя
было заподозрить в симпатиях к тогдашней оппозиции и социалистам. «Дело в том, – громко сказала она, – что мы все хорошо
знаем Алексея Петровича. И никто не поверит, что он может когото оскорбить и скандалить...».
Малиновский жил в эпоху размытых нравственных ориентиров.
Он действовал и принимал решения в условиях, когда граница
между «хорошо» и «плохо» была весьма условна. При этом сумел
остаться хорошим человеком.
Как это у него получилось в серпентарии украинских политиков?
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Частая головная боль может быть обусловлена не только переутомлением либо
предчувствием плохой погоды, но и сужением сосудов

“За правду і справедливість”

ДОМАШНІЙ КЛУБ

Бабушкина аптека

готовим сами

Средства для
расширения
сосудов
Одним из главных факторов нормального функционирования человеческого организма является
отличное состояние кровеносных сосудов. Благодаря им кровь, обогащаясь кислородом, беспрепятственно поступает ко всем органам, доставляя
все самое необходимое для их нелегкой работы.
чеснока нужно размять
в кашицу или мелко порезать и поместить в
стеклянную банку, залив
стаканом нерафинированного растительного
масла. Настаивать средство в холодильнике не
менее суток. Затем нужно трижды в день перед
едой выпивать одну
чайную ложку масла,
смешанную с таким же
количеством лимонного
сока. Длительность курса должна составлять не
менее трех месяцев.
Валериана. Это растение известно своими
успокаивающими свойствами, но также оно
снимает спазм и расслабляет мышцы сосудов.
Для этого нужно на водной бане в течение 30
минут кипятить 10 грамм
сухих корней валерианы
в 200 граммах кипятка.

Затем ещё 2 часа отвар
нужно настаивать, хорошо укутав. После – процедить и хранить в холодильнике. Принимать
средство рекомендуют
по столовой ложке 3-4
раза в день.
Боярышник. Это средство укрепляет сосуды
и снимает их спазм. 20
грамм плодов боярышника нужно залить кипятком, 200 граммами,
и проваривать 5 минут.
Затем средство процеживают и хранят в холодильнике, принимая до
еды по одной столовой
ложке. Из цветков боярышника можно приготовить схожий состав,
но их на стакан воды берется 1 столовая ложка.
Длительность курса составляет 3 месяца.
Картофельная кожура. Доступное средство,

которое способно помочь многим органам
человеческого организма. Подходит ее отвар
и для расширения сосудов. Приготовить его несложно: 4-5 корнеплодов
необходимо как следует
вымыть, очистить кожуру и залить 1/2 л кипящей воды. Держать на
медленном огне 15 минут, снять и процедить.
Пить отвар нужно по 125
мл до еды.
Лещина. Сухую кору
и листья лещины измельчают. 20 грамм сырья заливают стаканом кипятка
и настаивают в течение
часа, хорошо укутав. Готовый настой следует принимать по столовой ложке
3-4 раза в день.
Лимонник китайский. Помогает при вегето-сосудистой дистонии.
Его принимают трижды в
сутки по ягоде на протяжении двух недель.
Пастернак посевной.
Принимают для сердца,
когда сужены его венечные сосуды. Препарат
пастернака можно купить в аптеке и принимать три недели перед
едой по таблетке.
Ромашка
лекарственная.
Ромашка
способствует расширению сосудов в головном
мозге. Залейте стаканом
воды четыре ложки корзинок этого цветка. Затем пейте по половинке
стакана после еды.

Ингредиенты: сельдь соленая - 400гр, яблоки - 60гр, сметана - 100гр, сахар - 20гр, лимонный сок или уксус - 20гр, репчатый лук - 40гр, зеленый лук - 20гр, горчица, соль
Приготовление: Сельдь вымочить, разделать, отделить
филе, зачистить от костей. Сельдь нарезать небольшими кусочками. В сметану добавить измельчённый репчатый лук и
натёртое на крупной тёрке яблоко. Заправить по вкусу солью,
сахаром, лимонным соком или уксусом, горчицей. Выложить
соус на рыбу и перемешать. Посыпать измельченным зеленым
луком.

Крабовые палочки в кляре

Ингредиенты: крабовые палочки – 300 г, мука – 0.5 ст,
яйца куриные – 3 шт., молоко – 0.5 ст, лимон – 1 шт., маслины
– 4 шт, зелень укропа, петрушки, перец чёрный молотый, соль
– по вкусу, масло растительное.
Приготовление: Крабовые палочки размораживаем,
освобождаем от упаковки, складываем в емкость, немного
солим, перчим и сбрызгиваем соком половины лимона. Добавляем растительное масло, все тщательно перемешиваем и
ставим в холодильник мариноваться на полчаса. За это время
готовим кляр. В яйцах отделяем желтки от белков. В желтки добавляем соль и взбиваем. Муку разводим молоком. Соединяем
взбитые желтки с мучной массой, хорошенько перемешиваем
и отставляем в тепло минут на 15. Белки взбиваем и добавляем
в кляр перед самым началом приготовления. Крабовые палочки поочередно накалываем на вилку и обмакиваем в кляр. Наливаем в сковородку побольше масла и обжариваем до аппетитной корочки. Приготовленные по этому рецепту крабовые
палочки в кляре украсить кружочками лимона, оливками и
зеленью.
кроссворд
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Защита сада
от вредителей и болезней
Один из самых трудоемких этапов работы в саду в мае – это
обеспечение мер по защите плодово-ягодных культур от вредителей. С приходом теплых дней
на распускающихся листочках
деревьев и кустарников из зимующих и вовремя не уничтоженных яиц вылупливаются личинки тли.
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Насмешка, ирония над чужими вкусами (разг.). 6. Кратчайший путь от полета к
приземлению. 8. Одна из высших церковных наград, предназначенная для не совсем
угодных. 9. Шарманщик, очеловечивший полено. 10. Жилье для князя, а в уменьшенном
виде - для всяких там мышек-норушек. 13. Рабочий инструмент киллеров будущего. 15.
Беспокойное кресло. 16. «... сладки» (посл.). 17. Танцовщик (разг.). 21. Прозвище таракана. 25. Музыка сосулек. 28. Любимое растение кошек. 29. Составная матраса, тельняшки
или зебры. 30. Под этим деревом едят «Баунти». 31. Овощная мешанина на второе. 32.
Имя медведя, воспитавшего Маугли. 33. Любитель щеголять голышом. 35. Дед с ружьем. 36. Долгоиграющий билет. 37. Самый верный способ не получить верную «пару»
(школьн.). 40. Ниша для интимной жизни. 44. Лакомство Карлсона. 48. Музыкальный
инструмент, очень нелюбимый грузчиками. 49. Сын сохатого. 50. Состояние, мешающее
разуметь голодного. 51. Вручение ордера без поздравлений. 52. Водоплавающая птица - тезка приема в боксе. 53. Предсмертная стадия одежды. 54. Верблюжья ноша. 55.
Островной «заповедник социализма».

почек, имеющих вид маленького
кочанчика) и опрыскивание кустов
коллоидной серой либо чесночным настоем.
Защитить смородину от такого
вредителя, как стеклянница, можно при помощи некоторых растений, отпугивающих вредителей.
К примеру, хорошие результаты

дает обильное опудривание кустов порошком, приготовленным
из сухих листьев пижмы. Данную
процедуру проводят в конце цветения смородины и повторяют ее
3-4 раза через каждые пару дней.
Установлено, что на опудренные
пижмовым порошком кусты бабочка-стеклянница не садится.

По вертикали:
2. Посудный инструмент в оркестре. 3. Дерево-толстяк. 4. Сухопутная «Полундра!».
5. Студенческий оратор. 6. Начальник, как боеприпас. 7. «Бегунок» пишущей машинки.
9. Могучая группа композиторов. 11. Альтернатива катанию при взятии измором. 12.
«Получка» от заливного луга. 14. Необозримый простор. 18. «Разводчица туч» на нашей
эстраде. 19. «Многостранная» валюта. 20. Дорожная подсказка. 22. «Собственность»
пешеходов. 23. «Пиджак для курения». 24. Общая часть города и года. 25. «Стоит Матрешка на одной ножке, закутана, запутана» (загадка). 26. Время суток, когда зайцы траву косили. 27. На берегах какой реки практиковал добрый доктор Айболит? 34. Десерт,
дрожащий перед сладкоежкой. 37. Один из маминых мужей. 38. «Возродившаяся» трава. 39. Заведомо классный специалист. 41. Заготовитель, занятый топорной работой. 42.
Хорошо подкованный интерес. 43. Подвижная «шторка», благодаря которой человек
выглядит не столь пучеглазым, как мог бы. 44. Марка транспортного средства Гагарина. 45. Жизнь по шаблону. 46. Спальное место в курятнике. 47. Лес, имеющий свойство
редеть под новый год.
По вертикали:
2. Тарелки. 3. Баобаб. 4. Караул. 5. Лектор. 6.
Патрон. 7. Каретка. 9. Кучка. 11. Мытье. 12. Укос.
14. Ширь. 18. Аллегрова. 19. Евро. 20. Указатель.
22. Тротуар. 23. Смокинг. 24. Квартал. 25.
Капуста. 26. Полночь. 27. Лимпопо. 34. Желе.
37. Папа. 38. Отава. 39. Учитель. 41. Лесоруб.
42. Конек. 43. Веко. 44. Восток. 45. Рутина. 46.
Насест. 47. Ельник.

Во избежание интенсивного
размножения этого паразита прибегают к опрыскиванию посадок
зольно-мыльным щелоком либо
табачным, чесночным, горчичным
и другими настоями против вредителей.
Также на борьбу с тлями привлекают полезных насекомых – божьих коровок, златоглазок. Этих
«крылатых помощников» опытные
дачники даже специально собирают в лесах и полях, после чего
выпускают в сад и всячески оберегают их.
Предотвратить нашествие паутинного клеща поможет регулярное опрыскивание (2-3 раза с
интервалом в 5 дней) настоями из
чеснока, лука, календулы, чистотела. А для борьбы с другим паразитом, поражающим смородину
– почковым клещом, используют
механические методы борьбы (выщипывание пораженных вздутых

Сельдь в сметане с яблоками

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Стеб. 6. Пике. 8. Анафема. 9. Карло. 10.
Терем. 13. Бластер. 15. Качалка. 16. Остатки. 17.
Балерун. 21. Стасик. 25. Капель. 28. Валериана.
29. Полоса. 30. Пальма. 31. Рагу. 32. Балу. 33.
Нудист. 35. Сторож. 36. Абонемент. 37. Прогул.
40. Альков. 44. Варенье. 48. Пианино. 49.
Лосенок. 50. Сытость. 51. Арест. 52. Нырок. 53.
Обноски. 54. Вьюк. 55. Куба.

Частая головная боль,
сопровождающаяся головокружениями, может
быть обусловлена не
только переутомлением либо предчувствием
плохой погоды, но и сужением сосудов, по причине которого происходит уменьшение подачи
кислорода в кровь. В связи с этим происходит недопоставка полезных веществ ко всем органам,
что нарушает естественное выполнение ними
природных функций.
Народная медицина,
основанная на целебных
свойствах растений, насчитывает десятки способов, как расширить сосуды в домашних условиях.
Чесночное
масло.
Это средство является одним из наиболее
эффективных и универсальных.
Головку

7
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Х-файлы

У оккультных хозяев «Туле» была важная цель – победить и в мире невидимом,
метафизическом, так сказать, «потустороннем».

Третий рейх:

мистика или реальность
Исследователи тайной истории
Третьего рейха сегодня уже немало знают о ее мистических корнях
и тех закулисных силах, которые
привели к власти и направляли
деятельность Гитлера.
Фундамент идеологии фашизма
был заложен секретными обществами задолго до возникновения нацистского государства, но
активной силой это мировоззрение стало после поражения Германии в Первой мировой войне.
В 1918 году кругом лиц, уже
имевших опыт работы в международных тайных обществах, в
Мюнхене, был основан филиал
Тевтонского рыцарского ордена - Общество «Туле» (по названию легендарной арктической
страны - колыбели человечества). Официальная его цель
– изучение древнегерманской
культуры, но истинные задачи были значительно глубже.
В конце этого же года молодой
оккультист Гитлер был принят
в общество и быстро стал одним
из активнейших его членов.
У оккультных хозяев «Туле» была
важная цель - победить и в мире невидимом, метафизическом, так сказать,
«потустороннем». С этой целью в Германии создавались более закрытые
структуры. Так, в 1919 году была основана тайная «Ложа Света» (впоследствии «Врил» - по древнеиндийскому
названию космической энергии жизни).
Позднее, в 1933 году, - элитарный мистический орден «Аненербе» (Ahnenerbe
«Наследие предков»), который с 1939
года по инициативе Гиммлера стал главной научно-исследовательской структурой в рамках СС. Имеющее в своем
подчинении полсотни исследовательских институтов, общество «Аненербе»
занималось поиском древних знаний,
позволяющих разрабатывать новейшие
технологии, управлять с помощью магических методов человеческим сознанием, проводить генетические манипуляции в целях создания сверхчеловека.
Практиковались и нетрадиционные
методы получения знаний - под действием галлюциногенных наркотиков,
в состоянии транса или контакта с
Высшими Неизвестными, или, как их
называли, «Умами Внешними». Использовались и найденные с помощью «Аненербе» старинные оккультные «ключи”
(формулы, заклинания и т. п.), позволявшие устанавливать контакт с «Чужими».
Для «сеансов с богами» привлекались
самые опытные медиумы и контактеры.
Для чистоты результатов эксперименты
проводились независимо в обществах
«Туле» и «Врил». Утверждают, что некоторые оккультные «ключи» сработали, и по независимым «каналам» была
получена некая информация секретного характера. Например, чертежи и
описания «летающих дисков», по своим
характеристикам значительно превосходивших авиационную технику того
времени.
Другая задача, которая ставилась
перед учеными и, по слухам, была частично решена, - создание «машины
времени», позволяющей проникать
в глубь истории и получать знания
древних высоких цивилизаций, в частности, сведения о магических методах
Атлантиды, считавшейся прародиной

арийской расы. Особенный интерес
для нацистских ученых представляли технологические знания атлантов,
помогавшие, по легенде, строить
огромные морские суда и воздушные
корабли, движимые неведомой силой. Есть сведения о разработке в IV
опытно-конструкторском центре СС,
подчинявшемся обществу «Черное
солнце», особо секретной «летающей
тарелки» «Хонебу-2». В своей книге
«Немецкие летающие тарелки» О. Бергманн приводит ее некоторые технические характеристики: диаметр - 26,3
метра; двигатель - «Туле»-тахионатор,
диаметром - 23,1 метра; управление
- импульсный генератор магнитного
поля; скорость - 6000 км/ч (расчетная
21000 км/час); длительность полета 55 часов и выше; приспособленность к
полетам в космическом пространстве
- 100 процентов; экипаж - 9человек, с
пассажирами – 20; запланированное
серийное производство - конец 1943го - начало 1944 года.
В конце 50-х годов австралийцы обнаружили среди трофейных кинолент
документальный немецкий фильмотчет об исследовательском проекте
летающего диска «Фау-7», о котором
до того времени ничего известно не
было. В какой степени этот проект
реализован, пока не ясно, но достоверно известно, что знаменитому специалисту по «спецоперациям» Отто
Скорцени в середине войны поручили
создать отряд пилотов в 500 человек
для управления «летающими тарелками» и пилотируемыми ракетами.
Ничего невероятного нет и в сообщениях о гравитационных двигателях.
Сегодня ученым, работающим в области альтернативных источников энергии, известен так называемый конвертор Ганса Колера, превращающий
энергию гравитации в электрическую.
Эти конверторы использовались в так
называемых тахионаторах (электромагнитогравитационных двигателях)
«Туле» и «Андромеда», производившихся в Германии в 1942-1945 годах
на заводах «Сименс» и «АЕГ». Указывается, что эти же конверторы применялись в качестве источников энергии
не только на «летающих дисках», но
и на каких-то гигантских подводных
лодках и на подземных базах.
Результаты были получены учеными «Аненербе» и в других нетрадиционных областях знаний: в психотронике, парапсихологии, в использовании

«тонких» энергий для управления
индивидуальным и массовым сознанием и т. п. Считается, что трофейные
документы, касающиеся метафизических разработок Третьего рейха, дали
новый толчок аналогичным работам
в США и СССР, до того времени недооценивавших подобные исследования или свернувших их. Из-за чрезвычайной закрытости информации о
результатах деятельности немецких
тайных обществ сегодня трудно отделить факты от слухов и легенд.
В поисках древнейших магических
знаний «Аненербе» организовывал
экспедиции в самые удаленные уголки земного шара: в Тибет, Южную
Америку, Антарктиду. Последней уделялось особое внимание...
Интерес, который проявили руководители Германии накануне Второй
мировой войны к этому далекому и безжизненному району земного шара, разумного объяснения тогда не находил.
В 1938-1939 годах немцы организовали две антарктические экспедиции,
в которых летчики «люфтваффе» не
просто обследовали, но и металлическими вымпелами со свастикой
застолбили огромную, величиной с
Германию, территорию этого континента -вскоре она получила название
«Новая Швабия».
Затем к берегам Антарктиды
скрытно направились субмарины.
Известный писатель и историк М.
Демиденко сообщает, что, разбирая
сверхсекретные архивы СС, он обнаружил документы, указывающие на то,
что эскадра подводных лодок во время
экспедиции к Земле Королевы Мод нашла целую систему соединенных между собой пещер с теплым воздухом.
По показаниям очевидцев, уже с
начала 1939 года между Антарктидой и Германией начались регулярные рейсы исследовательского судна
«Швабия». Бергман в книге «Немецкие летающие тарелки” утверждает,
что с этого года и в течение нескольких лет в Антарктиду постоянно отправлялось горнопроходческое оборудование и другая техника, в том
числе рельсовые дороги, вагонетки
и огромные фрезы для проходки
туннелей. По всей видимости, использовались для доставки грузов и
подводные лодки. Причем не только
обычные.
Отставной американский полковник Уиндел Стивене сообщает: «Нашей
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разведке, где я работал в конце войны,
было известно, что немцы строят восемь очень больших грузовых субмарин (не на них ли были установлены
конверторы Колера?), и все они были
спущены на воду, укомплектованы, а
далее бесследно исчезли. До сего дня
осталось непонятным, куда они ушли.
Они не на океанском дне, их нет ни в
одном порту, о котором мы знаем. Это
загадка, но она может быть раскрыта
благодаря австралийскому документальному фильму, в котором показаны
большие немецкие грузовые субмарины в Антарктиде, вокруг них льды,
экипажи стоят на палубах в ожидании
остановки у причала».
К концу войны, утверждает Стивене, у немцев имелось девять исследовательских предприятий, на которых
испытывались проекты «летающих
дисков»: «Восемь из этих предприятий вместе с учеными и ключевыми
фигурами были успешно эвакуированы из Германии. Девятое сооружение взорвано... Мы имеем закрытую
информацию, что некоторые из этих
исследовательских
предприятий
перевезены в место под названием
«Новая Швабия»... Сегодня это может быть уже порядочных размеров
комплекс. Может быть, там находятся эти большие грузовые субмарины.
Мы полагаем, что в Антарктику было
перевезено как минимум одно предприятие по разработке дисков. Они
были эвакуированы в секретные подземные сооружения».
Известные исследователи антарктических тайн Третьего рейха Р.
Веско, В. Терзийски, Д. Чайлдресс
утверждают, что с 1942 года с помощью подводных лодок в Антарктиду
были переброшены тысячи узников
концлагерей (рабочая сила), а также
видные ученые, летчики и политики с
семьями и члены гитлерюгенда - генофонд будущей «чистой» расы.
Кроме таинственных гигантских
субмарин, для этих целей использовались не менее сотни серийных подводных лодок класса «U», в том числе и
сверхсекретное соединение «Конвой
Фюрера», в состав которого входили
35 субмарин. В самом конце войны в
Киле с этих элитных субмарин сняли
все военное снаряжение и погрузили
контейнеры с каким-то ценным грузом. Подлодки взяли на борт также
каких-то таинственных пассажиров и
большое количество продовольствия.

Достоверно известно о судьбе лишь
двух лодок из этого конвоя. Одна из
них, «U-530», под командованием
25-летнего Отто Вермаута 13 апреля
1945 года вышла из Киля и доставила
в Антарктиду реликвии Третьего рейха
и личные вещи Гитлера, а также пассажиров, лица которых скрывали хирургические повязки. Другая, «U-977», под
командованием Хайнца Шеффера чуть
позднее повторила этот маршрут, но
что и кого она перевозила, неизвестно.
Обе эти субмарины летом 1945 года
(10 июля и 17 августа соответственно)
вошли в одну из латиноамериканских
рек, и это стало известно американским
военным, они перекрыли реку и пленили немцев. На допросах они сознались в
существовании баз в Антарктиде. Вскоре известный адмирал Ричард Е. Берд
получил приказ уничтожить нацистскую базу в «Новой Швабии».
Операция «Высокий прыжок» была
замаскирована под обычную научноисследовательскую экспедицию, и далеко не все догадывались, что к берегам
Антарктиды направилась мощная военно-морская эскадра. Авианосец, 13
кораблей различных типов, 25 самолетов и вертолетов, более четырех тысяч
человек, полугодовой запас продуктов
- эти данные говорят сами за себя.
Казалось бы, все шло по плану: за
месяц было сделано 49 тысяч фотоснимков. И вдруг случилось нечто, о чем
официальные власти США молчат до
сих пор. 3 марта 1947 года только что начатую экспедицию свернули, и корабли
поспешно взяли курс домой. Через год
на страницах европейского журнала
«Бризант» всплыли некоторые детали.
Сообщалось, что экспедиция встретила сильное сопротивление противника.
Были потери. О том, что именно произошло, можно только догадываться.
Мы не располагаем подлинными документами, однако, если верить прессе,
отважившиеся на воспоминания члены
экипажей говорили о «выныривавших
из-под воды» и атаковавших их «летающих дисках», о странных атмосферных явлениях, которые вызывали психические расстройства. Журналисты
приводят отрывок из доклада Берда,
якобы сделанного на секретном заседании спецкомиссии: «США необходимо
принять защитные акции против истребителей противника, совершающих
вылеты из полярных районов. В случае
новой войны Америка может подвергнуться атаке врага, обладающего способностью летать с одного полюса на
другой с невероятной скоростью!»
Почти через десять лет адмирал
Берд возглавил новую полярную экспедицию, в которой при загадочных
обстоятельствах погиб. После его
смерти в печати появились сведения
якобы из дневника самого адмирала.
Из них следует, что во время экспедиции 1947 года самолет, на котором
он вылетел на разведку, принудили
приземлиться странные летательные
аппараты, «похожие на британские
солдатские каски». К адмиралу подошел высокий голубоглазый блондин,
который на ломаном английском языке
передал обращение к американскому
правительству с требованием прекратить ядерные испытания. Некоторые из
источников утверждают, что после этой
встречи между нацистской колонией
в Антарктиде и американским правительством было подписано соглашение
об обмене немецких передовых технологий на американское сырье.
Ряд исследователей полагает, что
нацистская база в Антарктиде существуют и в наши дни, но прямых доказательств в пользу этой версии пока
никто не представил.
А вот все посланные туда экспедиции или бесследно исчезли, или возвращались ни с чем.
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