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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) 720-001

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. Так само Google зверху праворуч
є 9 маленьких квадратиків.
Натискаємо їх - висвічується меню,
в якому ви знайдете іконку YouTube.
Натискаємо на YouTube і виконуємо
пункт перший.

Наша пісня гарна,
починай спочатку

3. Відкривши канал “За правду і справедливість”,
побачите червону кнопку з пропозицією підписатися.
Натисніть на цю пропозицію.
Підписавшись на канал, на Вашу почту Gmail
будуть автоматично надходити повідомлення
з новими відеороликами.

Ідеал - Албанія!
Економічний потенціал України
складає не більше 60-70%
від рівня 1990 р.

Роздуми напередодні нового
опалювального сезону
Стор. 3

Корень зла
Судя по всему, значительная часть
государственных деятелей страдают
тяжелой формой "болезни танцора"

Як відомо, одна брехня породжує іншу. З часом це набуває характеру "снігової лавини", і якщо по цьому
шляху йти достатньо довго, то неминуче настає момент, коли обирати доводиться не між правдою і брехнею,
а між різними видами брехні.
Саме це українці зараз можуть спостерігати, стежачи за виступами "лідерів нації" з питань ЖКГ.

ПЕРЕДПЛАТА

Читайте на стор. 2
ЩОТИЖНЕВИК
НА 8 СТОРІНКАХ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС

60003

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
на 1 місяць 11,02 грн.+1,48 грн. послуги пошти
на 3 місяці 32,04 грн.+3,38 грн. послуги пошти
на 6 місяців 66,12 грн.+4,10 грн. послуги пошти

УВАГА!

ДП «Преса»
збільшила
розцінки
на свої
послуги

Видавнича вартість газети не змінена – 2,00 грн один номер!

Стр. 4

Нехай людей похилого
віку діти утримують
Депутат від БПП Мушак: пенсіонери не
дають країні розвиватися

ЧНА ІДЕЯ!

ЦІАЛІСТИ
ДО ТИХ, КОМУ НЕ БАЙДУЖА СО

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

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

м. Київ 073-074-00-80

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

098-898-85-83
067-361-48-28
095-338-24-24
099-506-02-51
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 0472-72-00-01
м. Черкаси 097-343-05-26
Чернівецька 067-576-57-63
Чернігівська 068-235-95-89
м.Чернігів 050-935-84-26

Стор. 5
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Реалії

В уряді вже не приховують, що до наступного опалювального
сезону кількість субсидіантів повинна різко скоротитися

Наша пісня гарна,
починай спочатку

Роздуми напередодні нового опалювального сезону

привізне вугілля з ЮАР, США і Австралії.
Доречі помітимо, що за цей
же період газ для населення подорожчав в 9,5 разів - і це ще не
межа. Найближчими днями Міненерго повинне оприлюднити
остаточну вартість природного
газу, відповідно до якої формуватимуться тарифи на наступний
опалювальний сезон. За попередніми оцінками експертів, з урахуванням оновлених показників
тисяча "кубів" обійдеться вже не
в 6879 грн(як зараз), а приблизно
в 8-9 тис. грн., ящо не більше.

Ціна жадоби і дурості

Олександр Полуянов
Як відомо, одна брехня породжує іншу. З часом це набуває характеру "снігової лавини", і якщо по цьому шляху йти достатньо довго,
то неминуче настає момент, коли обирати доводиться не між правдою і брехнею, а між різними видами брехні.
Саме це українці зараз можуть спостерігати, стежачи за виступами "лідерів нації" з питань ЖКГ.

Тупий і ще тупіший
Після "історичної зустрічі"
нашого гаранта з Дональдом
Трампом, українцям повідомили
"благу звістку": відтепер ми закуповуватимемо вугілля в США.
"Ми матимемо гарантовані постачання мінімум двох мільйонів
тонн вугілля. Для цього створені
усі умови", - радісно повідомив
Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам. І відмітив,
що в цьому питанні є абсолютна
підтримка Міністерства торгівлі,
Міністерства енергетики, нової
адміністрації і конгресу США. А
на резонне питання, в скільки це
задоволення обійдеться українському бюджету відповів туманно: мовляв, ціна американського
вугілля буде "конкурентоздатною".
Конкретніше з питань вартості
висловився енергетичний експерт Валентин Землянський :
- У будь-якому випадку вартість американського вугілля
котируватиметься по індексу
"API 2". Тобто, не прописаний у
формулі НКРЕКП, а що відповідає поточним котируванням. Це
означає, що вугілля із США буде
практично в два рази дорожче
горезвісного "Роттердам ". І це
ціна блокади Донбасу.
Взагалі, ця блокада, організована "патріотами" з "Самопомочі", ще не раз і не два

відгукнеться нашому народу передусім, підвищенням тарифів
на електроенергію(як наслідок
- зростанням тарифів на воду,
цін на продукти і ін.). Нагадаємо, тоді йшлося про постачання
вугілля з непідконтрольних територій по скандальній формулі
"Роттердам ". Цікаво, що про наслідки цієї торгової блокади днями(26 червня) згадав і прем'єрміністр Володимир Гройсман,
прямо звинувативши організаторів блокади в роботі на Росію.
Більше того, за словами прем'єра
"блокувальники" на цьому ще і
неабияк заробили:
- Те, що робили організатори блокади, вони робили в повній координації з росіянами. У
цьому немає ніяких сумнівів. За
великим рахунком, чого домагалися організатори? Дати росіянам привід просто забрати усе
майно на непідконтрольних територіях. І зараз всі наші корисні
копалини, наше вугілля, усі наші
меткомбінати працюють 100-відсотково на російську економіку,
- заявив прем'єр-міністр.
З цим можна повністю погодитися, проте виникає тільки одне
питання: а в чиїх інтересах тоді
діяла влада України, яка спочатку два місяці просто байдуже
спостерігали зацим беззаконням, а потім і зовсім його узаконили?

Адже усі ми прекрасно
пам'ятаємо, що 15 березня РНБО
в ході екстреного засідання прийняла рішення призупинити
переміщення вантажів через лінію зіткнення на Донбасі й того
ж дня воно було введене в дію
указом Президента України. Що
і дало прекрасний привід сепаратистам "забрати усе майно на
непідконтрольних територіях".
Нагадаємо, що нині ми платимо за електроенергію вже в 4
рази більше, ніж платили в 2013му. Не хочеться навіть думати
про те, наскільки ще підвищаться
тарифи, коли українські електростанції почнуть використовувати

Найцікавіше, що безбожно
підвищуючи ціни на енергоносії,
уряд вже загнав в кут і себе, і народ, і усю систему ЖКГ.
Коротко цю ситуацію можна
змалювати так: мільйони сімей
не можуть платити по рахунках
без допомоги держави, у держави на цю допомогу вже катастрофічно бракує грошей, комунальні підприємства без державних
компенсацій за надані пільги і
субсидії вже де-факто банкроти і все це разом може привести до
катастрофічних наслідків.
Так, в Міністерстві фінансів нещодавно підрахували, що цього
року на субсидії доведеться витратити не 47 млрд гривен, як закладено у бюджеті, а не менше 75
млрд. "При формуванні бюджету
2017 передбачалося, що 47 млрд
гривен буде достатньо, якщо кількість субсидіантів сильно не зміниться. Проте вже у кінці минулого
опалювального сезону стало зрозуміло, що цих грошей явно недостатньо. Готуємо проект зміни до
державного бюджету для вирішення критичної ситуації", - заявили в
міністерстві.
Як пояснюють в Мінфіні, бюджет України на цей рік вже
розподілений, і щоб знайти додатково десятки мільярдів гривень на субсидії, їх треба десь
узяти, або у когось забрати. На
кошти, які додатково з'являться
у бюджеті за рахунок підвищення мінімальної зарплати, розраховувати не варто, оскільки
їх направлять на "осучаснення"
пенсій. Як вирішуватимуть проблему з фінансуванням субсидій
- на даний момент невідомо.
При цьому багато експертів і
депутатів упевнені, що на субсидії до кінця року не досить і 75
млрд грн. Таку думку, зокрема,

висловила заст. голови парламентського комітету з питань
ЖКГ Олена Бабак.
За її оцінками, на ці цілі знадобиться не менше 100 млрд грн,
проте коштів у бюджеті немає. В
результаті держава вже за минулий опалювальний сезон накопичила величезні борги перед
постачальниками комунальних
послуг(35 млрд грн - в основному перед підприємствами теплокомуненерго), а підготовка до
нового опалювального сезону
виявилася під загрозою.
З нею згоден і експерт Фонду
громадської безпеки Юрій Гаврилечко: "Для того, щоб грошей
на субсидії вистачило до кінця
року, треба не 47 мільярдів, як заявляють в Кабміні, а 100 мільярдів гривень. Але таких грошей
у бюджеті просто немає. Тому є
два варіанти. Українцям просто
не надаватимуть послуги ЖКГ.
Адже вже велика частина Києва
через борги залишилася без гарячої води. А взимку сидітимуть
без тепла. Як альтернативний варіант - уряду просто доведеться
надрукувати бракуючі гроші, що
призведе до величезного зростання інфляції".
За словами представника
громадянської мережі "Опора" Тетяни Бойко, в різних містах України держава не оплачує
субсидії вже до шести місяців і
більше. "У деяких будинках відключаються ліфти, несвоєчасно вивозять сміття. Комунальні
підприємства опинилися в катастрофічній ситуації", - пояснила
експерт.
Чим це загрожує комунальним підприємствам (відповідно
- і споживачам), популярно пояснив екс-глава НКРЕКП, віцепрезидент Асоціації "Укртеплокомуненерго" Сергій Дунайло:
- В нашу Асоціацію входять 90
компаній. У нас немає жодного
підприємства, яке б повністю
отримало фінансування від держави по пільгах і субсидіях за
відпущене тепло. Я не знаю, про
що зараз думають в Кабміні, але
зараз кожна неоплачена копійка веде до того, що " Нафтогаз"
налічуватиме
підприємствам
теплокомуненерго пені і штрафні санкції. Підприємства зараз
працюють на сплату штрафних
санкцій. І навіть якщо населення
справно платить по рахунках,
теплогенеруючі
підприємства
не можуть розрахуватися перед
"Нафтогазом". В результаті, українці ризикують залишитися не
лише без гарячої води, але і без
опалювання, - похмуро підсумував експерт.
Зрозуміло, що в такій ситуації
треба різко скоротити об'єми коштів, що виділяються на субсидування населення. Зробити це
можна двома шляхами: або зменшити тарифи до прийнятного
рівня (щоб люди були в змозі самостійно оплачувати свої рахунки), або максимально посилити
умови надання пільг і субсидій.
Як відомо, українська влада вибрала другий варіант: в уряді вже
не приховують, що до наступного
опалювального сезону кількість
субсидіантів повинна різко скоротитися, а більшості з тих, хто
залишиться, виплати будуть істотно урізані. Цьому сприятимуть
не лише номінальне підвищення
зарплат (пенсій) і скорочення
норм споживання, але і масштабні перевірки одержувачів державної допомоги.
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Економічний потенціал України складає не більше 60-70% від рівня 1990 р.
Всі роки незалежності ми не розвивалися, а деградували.
Олександр Михайлов
В період розпаду Союза "рухівські"
листівки обіцяли нам рівень життя не
нижчий, ніж у Німеччині та Франції варто лише відокремитись від усіх "нахлібників", які "їдять наше сало". При
цьому нагадаємо, що Українська РСР за
класифікацією ООН тоді увійшла в десятку найрозвинених держав світу.
Варто визнати, що на той момент
Україна дійсно мала кращі перспективи
для розвитку серед усіх республік СРСР
- але, як говориться, "маємо, що маємо".
У цьому зв'язку представляє інтерес недавній "круглий стіл", в ході якого провідні українські експерти та економісти
оцінили перспективи подальшого розвитку нашої країни.

Економіка
Так, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що Україна за своїм економічним
розвитком може досягти рівня Албанії або
Македонії.
"Майбутнє в Україні - або як у Албанії, або
як у Македонії. Польщею ми ніколи не будемо, Німеччиною не будемо, Туреччиною
також не будемо. А ось модель Албанії і Македонії цілком підходить, тим більше, що ми
до цього й рухаємося" , - зазначив експерт.
Щоправда, про те, що "ми до цього і
рухаємося" з Олександром Охріменком,
можна і посперечатися: адже для того,
щоб досягти навіть рівня європейських
аутсайдерів Албанії та Македонії, нам потрібно дуже динамічно розвиватися.
Для довідки: за підсумками 2016 року
Україна зайняла ганебне 137-е місце у світовому рейтингу країн за рівнем ВВП на душу
населення (1965 дол. США). Тоді як у Албанії
цей показник становить $ 4253 (104-е місце),
а у Македонії - $ 5020 (94-е місце).
Однак українська економіка, незважаючи на оптимістичні заяви влади, так і не
може вийти з глибокої кризи.
Промисловість знаходиться в жалюгідному стані, малий та середній бізнес
б'ється в конвульсіях, обсяги експорту

ідеал - Албанія!

Для України озвучені нові перспективи

впали до історичного рекорду, а широко
рекламовані "темпи зростання" не перевищують статистичної похибки. Все це
перекреслює сподівання українців хоч на
якісь покращення в найближчому майбутньому.
Якщо економіка нашої країни буде зростати з нинішніми "черепашиними" темпами, то
на рівень 1991 року (початок незалежності)
ми вийдемо через 40 - 45 років. І навіть при
річному підйомі в 3% (за світовими мірками цілком прийнятним показником) ми досягнемо рівня соціуму 26-літньої давності лише до
2033 року. Такі невтішні прогнози нещодавно
озвучили спеціалісти Інституту економіки та
прогнозування НАНУ. За оцінками експертів,
на даний момент економічний потенціал країни складає не більше 60-70% від рівня 1990
року. Інакшк кажучи, всі роки незалежності
ми не розвивалися, а деградували.

Населення і державність
За словами Олександра Охріменка, в
Україні в майбутньому буде спостерігатися відтік трудових мігрантів за кордон
через економічні проблеми, а населення
буде швидко старіти. Причому, на думку
О. Охріменка, істотно виправити вбивчу демографічну ситуацію силами самих
українців держава не зможе. Тому, для

Лідери – це, перш за все, люди з головою.
У болоті бурі не буває.

Рада робить, як море горить
Генадій Савосін, Народний депутат України V скликання
Понад 3 роки пройшло з того історичного часу, як з’явилась до народу України, із його згоди, Верховна Рада VIII скликання. Як це
починалось? Відомо. Спочатку було створення коаліції, коаліційної угоди. Багато галасу було пов’язано із так званим кнопкодавством. І нібито «проблема» була вирішена. Виборці сподівались,
що лід скресає, нарешті Верховна Рада запрацює як треба. І сподівання не були марними. Перші дві сесії ВР VIII скликання за визначенням фахівців пройшли доволі ефективно: було прийнято
понад 3700 законопроектів з яких розглянуто 40% від усіх зареєстрованих.
Треба відмітити що Верховна Рада
VIII скликання протягом своїх перших
двох сесій працювала нібито інтенсивніше, ніж Парламент попереднього скликання.
Однак вже в той час Верховна Рада
України ще раз підтвердила невирішеність застарілих проблем, зокрема
низької відвідуваності парламенту
народними депутатами пленарних
засідань.
Сьогодні в ЗМІ багато йдеться про
якість роботи Верховної Ради, її намагання змінити ситуацію на краще.
Однак починаючи з 2015 року Рада та
народні обранці працюють гірше і гірше. Народні депутати VIII скликання в
своїй діяльності не враховують, що
вони є членами Парламенту – держави з парламентсько-президентським
устроєм. А звідси і Законопроекти, які
зовсім не відповідають цій структурі,
по-друге, вони в більшості своїй не
відповідають Конституції.
«Парламентаризм – это период
политической проституции на казарменном положении» казав Карл
Краус.

Так останнім часом можна характеризувати діяльність законотворчого
органу, його безсистемну роботу за
схемою: «чево изволите». Держава
стогне від бездарної реформації урядовців, а вони, депутати, приймають
рішення про захист тварин (і подібні
ним). Жодним словом не згадується
в законотворчості створення нових
робочих місць. Коаліційна Угода вже
майже не згадується бо свою політичну частину «більшість» виконала:
пам’ятники радянської доби зруйновано, фашистів узаконено в найменуваннях вулиць, декомунізацію
проведено, а боротьба з корупцією в
органах влади, нагадує боротьбу Дон
Кіхота із вітряними млинами.
Більше того, коаліція розбіглася,
пан Ляшко сьогодні висловлює позицію зовсім не за Угодою, «Батьківщина» теж веде зовсім іншу політику,
«Самопоміч» мало того що потопає у
смітті, веде якусь не зрозумілу політику (згадаймо блокаду, яка закінчилась втратами держави). Майже рік
депутати вимагають у Голови Верховної Ради України отримати список

збереження народу та економічного прориву, країні буде потрібна "свіжа" кров
у вигляді мігрантів з Сирії, які зможуть
швидко омолодити і поповнити населення, а крім того, допоможуть розвинути
торгівлю і приватний малий бізнес.
При цьому соціолог Ольга Балакірєва додала, що кардинальних змін у соціальній та
політичній сферах життя країни в найближчому майбутньому очікувати не варто, а
ймовірність розпаду України досить велика:
- Думаю, в найближчі 20-35 років мало
що зміниться. Буде продовжуватися ця
невизначеність, зміна влади, боротьба
політичних сил, протистояння Сходу та
Заходу. Не бачу варіанта для повернення
Криму в цей проміжок часу. Думаю, що
питання з неконтрольованими територіями на східі теж буде залишатися в такому
варіанті, подібному до придністровського. В більш віддаленій перспективі я теж
бачу ризик, що держава Україна як така,
може розпастися. Але є й інші ризики - заявила Ольга Балакірєва.
З нею погодився і політолог Сергій Бєлашко: " Треба чітко розділити - є населення, є держава. Думаю, цій державі залишилося недовго. Якщо подивитися на історію,
то така держава існує від 25 до 40 років".
Зі свого боку, відзначимо: за останніми да-

тих хто входить у коаліцію, а пан Парубій їх майже не чує. Навіть на пресконференції 27 червня з цього приводу почав щось вигадувати. Замість
того щоб чесно відповісти. Законної
коаліції немає! Крізь пальці на цю ситуацію дивиться і Президент України,
який зайнятий своїм іміджем на догоду своїм друзям і в першу чергу готує
грунт для Президентських виборів (і
це виходить не дуже погано).
І тим не менше депутатство намагається виставити себе у рожевому
світлі, бо не дуже хоче завчасно покидати купол ВР.
Хоча лише останнім часом за «бажанням» Генеральної прокуратури
з 6 нардепів пропонується зняти депутатську недоторканість. До речі, ці
подання з’явились у ВР в час коли пан
Президент знаходився на зустрічі з
Президентом США. Невже і тут треба
було довести своїм друзям свою «боротьбу» із корупцією?
От так і виходить у Верховній Раді,
яка стала цапом відбувайлом для
«показових виступів» по боротьбі з
корупцією. Хоча жодного конкретного рішення не доведено до суду. Це
ще один показник замовних дій Ю.В.
по боротьбі з корупцією по замовленнях.
Далі більше. Кнопкодавство квітне
знов. Варто лише придивитись до
представника Президента у ВР. Рада
перетворюється у боксерський ринг.
Діалог підкріплюється мордобоєм. А
у окремих народних депутатів (дуже
активних) чешуться не тільки руки, а
й ноги (добре, що фізичний стан дозволяє піднімати їх високо).
Нинішня Рада не була б такою, якби
не згадати про її керівників. Починав
керувати нею пан Гройсман, який
намагався навести лад у раді. Потім
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нимм опитування компанії TNS Online Track,
кількість працездатних українців, які хочуть
поїхати за кордон, за останні два роки зросла з 42% до рекордних 65%. До того ж у віковій групі до 30 років цей показник вже зашкалює за 80-90%. Серед головних причин
люди називають погіршення матеріального
становища і повна відсутність перспектив.
Погодьтеся, коли дві третини населення не можуть або не хочуть жити у рідній
країні, це говорить про згубну соціальноекономічну ситуацію, загальну недовіру
людей до влади, повному провалі реформ
та глибокий пісимізм серед активної частини громадянського суспільства.
- Я абсолютно впевнений, що населення
України продовжить скорочуватися. Не
бачу ніяких можливостей зупинити цей
процес. Сподіваюсь, ми зможемо справитися з кризою чоловічої зверх смертності,
а чоловіки працездатного віку у нас будуть вмирати рідше. Сподіваюсь, вдасться привести процес міграційного обміну
на циркулярну основу і ми будемо розвиватися так само, як і країни Середземного
моря, які свого часу були країнами-донорами, але потім люди повернулися, - говорить директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН
України Елла Лібанова.
За оцінками фахівців, реальна чисельність населення України - з урахуванням
вимирання та масової еміграції, вже скоротилася до 32-36 млн людей. Країну в
основному залишають найбільш працездатні, талановиті та перспективні люди ...
Вони усвідомили, що в країні вже немає
перспектив на краще життя та якісь позитивні зміни. Велика кількість молоді виїхала за кордон, щоб отримати освіту і більша
частина з них не збирається повертатися.
... В Україні залишаються пенсіонери, діти,
інваліди. А також сотні тисяч чиновників,
яких скоро не буде кому годувати.
За словами демографів, така катастрофічна депопуляція за аналогічний період часу
не спостерігалася ні в одній країні світу - ні в
відносному, ні в абсолютному виразі (за винятком, хіба що, Другої світової війни).

після відомих подій із А. Яценюком,
партія направила пана Володимира навчати «чиновництво керувати
державою», а головою Верховної
Ради був поставлений пан Парубій
(парубок моторний). Він почав швиденько реформувати Раду. Його
неоціненність в тому, що він став
великим професіоналом у проштовхуванні законопроектів. Це до його
«ініціативи» можна віднести так зване
рейтингове голосування, умовляння
по декілька разів голосувати за один
і той же законопроект. А у підсумку
залишається безпорадність нардепів,
які в більшості своїй вирішують свої
питання. Варто подивитись лише на
голосування по реформах, бюджетних питаннях, які перетворюються на
торги із урядом. Ось це і є наслідком
відсутності більшості. А пан Парубій
на згаданій прес-конференції виправдовує свої незграбні дії та народних депутатів.
Багато про що можна закидати
нинішнім обранцям. Це і кадрові
питання і принциповість їх вирішення. Пригадаймо відставку А.
Яценюка. Спочатку оцінки були негативні. Потім пішли торги і після
них пан Арсеній став майже героєм
України, після чого за плідну роботу від президента отримав орден
Я. Мудрого (за «безвіз»). Так треба
вміти. Фракція і партія Н.Ф. має майже нульовий рейтинг і, напевно, не
здатна буде пройти у наступний
парламент, а лідер цієї команди
отримує державну нагороду. Ось
так, замість «кулі в лоб», ордени на
груди. А вони раді старатися, приймають рішення покривати і далі
яценюкові перли на кордоні за рахунок грошей Януковича. А кажуть,
що рука руку не миє. Миє і незалеж-

но від політичних уподобань. Головне, щоб були «мані».
Проблемою є контроль за виконанням рішень, які депутати приймають.
Варто лише згадати про кадрові
призначення. Останнім часом стало
знаковим призначення на посади в
Уряді «спеціалістів» з закордону. Економіку, медицину, фінанси, залізницю віддали на поруки закордонним
«спеціалістам»: Абромявічус, Супрун
та Квіташвілі, Яресько, Бальчун.
На жаль медицина стала «полігоном» для грузинського та штатівського спеціалістів. А де ж наші спеціалісти? В екзилі? Ось такий патріотизм
державних спеціалістів. Хоча за,
м’яко кажучи, прорахунки іноземної
«братви» розраховується, лише український народ, а ті хто «надавав цим
«спеціалістам» українське громадянство залишається «недоторканим».
Ось тут би і повинна сказати своє слово Верховна Рада. Але не тут-то було
– вказівок не надійшло і спеціалісти,
«солоно хлебнувши», пішли туди,
звідки їх узяли.
Можна ще багато згадати про діяльність парламенту VIII скликання
і порадити йому піти у дострокове
плавання на вихід з Верховної Ради.
Нас сьогодні лякають, що нова
рада буде ще гіршою. Можливо. В
разі відсутності нового закону про
вибори, безпорадності виборців,
яких влада своєю політикою зробила
рабами, що за подачку готові проголосувати за кого завгодно. Коли люди
ні в що не вірять, вони ладні повірити
в будь-що.
А сьогоднішній стан змушує справжніх патріотів України вжити заходів
для зміни системи влади. Починати
треба із Верховної Ради України.
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“За правду і справедливість”

точка зору
О чем молчит
телевизор

Решили
докапитализировать
Приватбанк

По словам психотерапевтов, у нашей «элиты» налицо чисто дошкольный тип мышления

Корень зла

Министерство финансов
решило докапитализировать Приватбанк на 38,565
млрд гривен. Об этом говорится в сообщении финучреждения, передают
Українські Новини.
Министерство
финансов
приняло решение об увеличении размера уставного
капитала Приватбанка путем
частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости
за счет дополнительных взносов на сумму 38,565 млрд гривен. Номинальная стоимость
одной акции - 280 гривен, а
рыночная - 0,168 гривен.
В апреле Национальный
банк Украины оценивал необходимость дополнительной докапитализации Приватбанка в 30 млрд гривен.
В то же время Генпрокуратура имеет “вопросы” к эксруководству Приватбанка
и НБУ о незаконной выдаче
кредитов (читайте на стр. 5).

Теневая
экономика:
минус 6%
Уровень теневой экономики в Украине в 2016 году
снизился на 6% - до 34%
ВВП. Об этом говорится
в отчете департамента
экономической стратегии
и макроэкономического
прогнозирования Минэкономразвития, передает
пресс-служба министерства.
В министерстве отметили, что детенизация стала
результатом
укрепления
макроэкономической стабилизации, возобновления экономического роста и сокращения инфляции, улучшения
бизнес-климата за счет дерегуляции и увеличения инвестиций, а также легализации
труда за счет снижения единого социального взноса.
В то же время, как отмечается, детенизация сдерживается наличием угроз в
финансовой системе из-за
банкротства банков и выведения их с рынка, сохранения
агрессии России и оккупации
украинских территорий, а
также низким доверием к институтам власти.
В разрезе видов экономической деятельности значительные темпы детенизации
были продемонстрированы
в добывающей промышленности (до 43% в 2016 году с
51% в 2015 году), операциях с
недвижимым имуществом (до
43% с 48%), перерабатывающей промышленности (до 34%
с 43%), транспортной отрасли
(до 33% с 39%), финансовой и
страховой деятельности (до
30% с 35%), оптовой и розничной торговле (до 24% с 35%),
строительстве (до 23% с 30%),
а также сельском хозяйстве
(до 9% с 12%).

Александр Полуянов
Судя по всему, значительная
часть наших политиков, государственных деятелей и
даже гражданских активистов
страдают тяжелой формой
«болезни танцора» (которому
всегда что-то мешает). Только
вместо известного анатомического органа им постоянно и
во всем мешает «тяжелое наследие советского прошлого».
По словам психотерапевтов, у
нашей «элиты» налицо чисто
дошкольный тип мышления,
когда во всем виноват кто-то
другой: «проходил мальчик и
разлил варенье». Хуже всего,
что на этом же уровне зачастую находятся и умственные
способности «отцов нации».

С больной головы
на здоровую

Исключительно в терапевтических целях и во имя светлого
будущего за последние годы
были повсеместно снесены «тоталитарные» памятники, переписаны учебники, а также переименованы почти все города,
села, станции, заводы и улицы с
«неправильными» названиями.
И вот сейчас, когда сносить и
переименовывать уже практически нечего (а светлого будущего
по-прежнему не видно), нашими
властями найдена новая блестящая отмазка: оказывается, реформы у нас буксуют потому, что
наследие советского прошлого
прочно засело в наших головах.
Первая мысль, которая приходит
на ум: следует отрубить и все
головы, которые формировали
свое сознание при Союзе – но
такой подход вряд ли одобрят
наши европейские партнеры…
Впрочем, обо всем по порядку.
Итак, в недавнем интервью
французскому изданию Le Figaro
наш президент заявил, что проблема коррупции в стране плохо
поддается устранению из-за «тяжелого советского наследия»:
«Поскольку она (проблема
коррупции – прим.) идет издалека — от советской системы коррупции, которая была глубоко
укоренена в обществе и в умах
каждого», — объяснил Порошенко, отвечая на вопрос, почему
так туго продвигается в Украине
борьба с этим злом.
При этом он подчеркнул, что
Украина «добилась блестящих
результатов в борьбе с корруп-

цией и в реформах, которые затронули все секторы нашей экономики и общества».
Ну, о «блестящих результатах»
мы поговорим позже, а сейчас
гораздо интересней выяснить:
что именно имеет в виду Петр
Алексеевич под советской коррупцией?
Весьма показательно, что эти
слова Порошенко сказал французскому журналисту, который,
скорее всего, понятия не имеет
о жизни в СССР. Такое объяснение вполне подошло бы и для
встречи со студентами, которые
со школьной скамьи зашуганы
всевозможными страшилками о
жизни в Союзе. Однако в Украине есть еще немало живых свидетелей того времени, которые
– несмотря на тотальную отупляющую пропаганду – все-таки
смогли сохранить трезвый ум и
здравую память.
Лично я родился при Хрущеве,
вырос при Брежневе, а трудовую
деятельность начинал при Андропове и Горбачеве, поэтому
имею совершенно четкое представление о том, что такое советская коррупция. Если коротко,
то это смешно. А если подробнее, то самая страшная коррупция, с которой тогда приходилось сталкиваться – это рубль
(максимум - бутылка водки)
сантехнику, импортные туфли
по блату, коньяк с коробкой конфет за успешную (и совершенно бесплатную) операцию и т.п.
Причем, в большинстве случаев
люди платили (давали натурой)
совершенно добровольно, и без
принуждения. Если же коррупция выходила на другой денежный и должностной уровень, то
ее тут же пресекали всевидящие
«соответствующие органы» (от
ОБХСС до КГБ), а за хищения в
особо крупных размерах (свыше
10 тысяч рублей) – безжалостно
расстреливали.
Коррупция и сейчас существует практически повсеместно – от
Китая (где за это и доныне расстреливают) до самых демократических европейских стран – но
все дело в ее количестве (которое, как известно, переходит в
качество), а также готовности
властей
противодействовать
этому явлению.
А теперь «вопрос на засыпку»: можно ли сопоставить бутылку водки для слесаря дяди
Васи в СССР и циничную скупку

украинскими олигархами всего
парламента и правительства?
Торговлю из-под полы импортными шмотками (под страхом
реальной посадки) и многомиллиардные хищения из бюджета,
в которых задействована вся
вертикаль власти? Шоколадку за
снятый в гостинице номер и «оптимизацию» налогов (по сути –
те же многомиллиардные хищения) путем вывода капиталов в
зарубежные оффшоры?
Никто не спорит, жизнь в Союзе была далека от идеала, и имела много недостатков. Но спустя четверть века уже не стоит
плевать вслед давно ушедшему
поезду, списывать на него все
свои грехи, да еще и врать, приписывая ему несуществующие
качества.

Блестящие успехи
А теперь можно поговорить
и о «блестящих результатах».
Здесь вся загвоздка состоит в
том, что на самом деле бороться
с коррупцией у нас фактически
и некому, потому что в коррупции погрязло все руководство
страны вместе с правоохранительными органами и судами.
Об этом можно говорить очень
долго, но в целях объективности
приведем слова «большого друга нашей страны», бывшего посла США в Украине Джона Гербста, которого трудно обвинить в
предвзятости:
- В Украине очень серьезные
проблемы с коррупцией. Потому что, откровенно говоря,
верхушка вашей страны сильно
коррумпирована. Именно наивысшая верхушка… Я сейчас
не буду называть их имена, но
в списке коррупционеров есть
даже те лица, которые умеют
очень красиво говорить «языком
реформ» со странами Запада, и

при этом процветать при старой
системе. Им прекрасно удается переходить из одной партии
в другую, иногда осуществлять
маневры сразу между несколькими партиями – и так или иначе
оставаться неприкосновенными лицами и преуспевать. Они
научились преуспевать, играя
по старым, но очень удобным
для себя правилам. И если вам
удобно преуспевать на должности министра – представьте
себе, какие будут «удобства» на
еще высшем уровне. Эти люди
и являются проблемой, и одновременно они являются руководством вашей страны, - заявил
американский дипломат Гербст.
Именно так: прикрываясь
реформами, словно фиговым
листком, руководители Украины
играют в коррупцию по старым,
и очень удобным для себя правилам. При этом большинство аналитиков констатируют: «схемы
Януковича» не просто работают,
а совершенствуются, в результате чего общий уровень коррупции не уменьшается, а растет.
- Таким образом, коррупция в
Украине процветает, как и при
старом режиме, лишь господствуют на коррупционных потоках не Янукович с Азаровым, а
новые люди. Украинская коррупция уникальна в своем роде. Это
вертикальная пирамида, в которой чиновники связаны между
собой неразрывными узами
– от самого низшего, до самого
высшего ранга, в том числе политики и судьи… При этом схема
работает так хитро и четко, что и
концов не найдешь. И доказать,
к кому именно ведет ниточка, и
в чьих карманах оседают основные капиталы, зачастую практически невозможно. Именно
возможность
злоупотреблять
своим служебным положением
для собственного обогащения
– это и есть становой хребет нашей коррупции, который трудно
переломить», – заявил Сергей
Малиновский, председатель сонета Черкасской областной организации политической партии
“Александра Мороза “За правду
и справедливость”.
С тотальной коррупцией связана и проблема инвестиций:
никто не хочет вкладывать средства в страну, которая в рейтинге
противодействия коррупции находится на одном уровне с Камеруном, Нигерией, Центрально-Африканской Республикой и
Папуа-Новой Гвинеей. При этом
все исследования с пугающей
стабильностью показывают, что
чиновники чаще и в больших
размерах вымогают взятки от
представителей бизнеса – таким образом, условия для предпринимательской деятельности
только ухудшаются. Это и есть
«блестящие результаты», о которых говорит Порошенко?

Кстати
Начавшись с «головы», коррупционная гниль поразила и все «тело». По
словам специалистов, главную особенность украинской коррупции можно
выразить двумя словами: «От рождения до смерти». Уже в роддоме за новорожденного украинца родители вынуждены платить «благодарность»
врачу и акушеру – по негласно установленной «таксе». Ребенок подрастает
и, - чтобы обойти большую очередь в детсад, родители снова платят. В школе ребенок видит регулярные подношения учителям к каждому празднику.
На первом курсе вуза инициативный староста группы безапелляционно
объявляет, какому преподавателю и сколько нужно платить за экзамен или
зачет. И так – всю дальнейшую жизнь. От шоколадки за справку паспортистке ЖЭКа или медсестре – до кругленьких сумм военному комиссару,
налоговому инспектору, таможеннику, нотариусу, судье… И даже за место
на кладбище нередко приходится платить взятку.
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Пенсійна система України агонізує і буквально дихає на ладан

суспільство

Нехай людей похилого
віку діти утримують
Депутат від БПП Мушак: пенсіонери не дають країні розвиватися
Олександр Градов
Як відомо, перша пенсійна реформа в
незалежній Україні була проведена при
Януковичі в 2011-му: тоді мінімальний
стаж підняли з 5 до 15 років, а пенсійний вік для жінок - з 55 до 60 років (з щорічним підвищенням на півроку). Зараз
вже зрозуміло, що це була тільки легка
розминка: про "принади" майбутньої
пенсійної реформи Порошенка-Гройсмана, запланованої на жовтень цього
року, ми вже писали. Судячи з всього,
і на цьому справа не закінчиться: у висловлюваннях політиків і експертів починають проявлятися контури нової
реформи, яка остаточно доб'є пенсійну
систему України.

державної пенсії, а основна частина - це
особисті накопичення людини. Потрібно
відверто визнати, що Україна не може забезпечити гідний рівень пенсійних виплат.
І зорієнтувати майбутні покоління пенсіонерів на те, що вони повинні самостійно
заробити собі заощадження на пенсію.
В цілому це буде корисно для фінансової
системи. Вона розвиватиметься, - повідомив економіст.

Доживуть не усі

Чим далі - тим страшніше
Якщо тверезо подивитися на ситуацію,
то доводиться визнати: пенсійна система
України агонізує і буквально дихає на ладан. І до цього стану її довели не стільки
об'єктивні причини (старіння населення),
скільки олігархічна влада - як колишні,
так і нині чинна. Це вони повинні відповісти за деградуючу економіку, тіньовий
сектор, що розрісся, а також масову втечу
молодого і працездатного населення за
рубіж, яке вже більше схоже не на "трудову міграцію", а на евакуацію пасажирів з
тонучого корабля.
Не секрет, що саме перераховані чинники найзгубніше позначаються на бюджеті Пенсійного фонду.
В зв'язку з цим від експертів, політиків
і депутатів все частіше звучать заяви про
те, що Україна ні зараз, ні в майбутньому
не зможе забезпечити гідний рівень пенсій своїм громадянам. Причому, надалі
ситуація тільки загострюватиметься - навіть по визнаннях влади, нинішня молодь

і люди середнього віку (які ризикнули залишитися в Україні) до моменту виходу
на пенсію опиняться в ще гіршому положенні, ніж нинішнє покоління пенсіонерів
(хоча, здавалося б, куди ще гірше?).
"Нинішня пенсійна система є несправедливою по відношенню до мого покоління, тим, кому за 30 років - з однієї
простої причини: ми взагалі не матимемо
ніякої пенсії, вона нам не виплачуватиметься", - заявив в зв'язку з цим депутат
Верховної Ради від БПП Олексій Мушак. І
запропонував: якщо відмовитися від пенсійних виплат в Україні, то у працюючих
громадян з'явиться можливість більше
заробляти, оскільки з них не вираховуватимуть відповідні податки. А пенсіонерів
повинні годувати їх діти. За його словами,
в Україні варто застосувати азіатський варіант вирішення проблеми :
- Відміна пенсій в обмін на економічне
зростання. Тому що у нас дефіцит пенсій-

ного фонду складає 150 мільярдів. Відповідно, ці гроші все одно звідкись беруться
для виплати пенсій? А вони беруться від
того, що недофінансуються школи, дороги, лікарні. Тому я готовий прийняти консолідоване рішення, щоб відмінити пенсії,
але зберегти ці гроші для економічного
зростання, - підсумував депутат від президентської фракції.
Помірніший варіант пропонує економіст Владислав Зимовець :
- Перекладати вантаж пенсійного забезпечення батьків на їх дітей - означає
погіршувати їх рівень життя. Така ідея має
право на існування: в азіатських країнах
пенсійне забезпечення дуже слабке, але
там система полягає в тому, що людина
покладається сама на себе, намагається
заробити на пенсію упродовж життя. На
мій погляд, Україна повинна орієнтуватися на американську модель пенсійного
забезпечення, де є мінімальний розмір

За словами експертів, не вдасться уникнути і загального підвищення пенсійного
віку до "європейського рівня" (в середньому - 65 років). При цьому нікого не хвилює
той факт, що середня тривалість життя
українців серйозно відстає від аналогічних європейських показників - таким
чином, багато наших співвітчизників до
"заслуженого відпочинку" просто не доживуть.
Необхідно понизити приплив нових
пенсіонерів в пенсійну систему, розглянувши різні варіанти, починаючи із скорочення можливостей для завчасного
виходу на пенсію - до підвищення загально-встановленого віку виходу на пенсію,
як це зробило переважну більшість країн
світу", - заявив директор Європейського
департаменту Міжнародного валютного
фонду Пол Томсен.
За його словами, необхідність таких рішень продиктована тим, що в Україні занадто велика кількість пенсіонерів на одного працюючого. Це правда: сьогодні на
10 працюючих людей у нас вже доводиться 12 пенсіонерів, і цей розрив продовжує
збільшуватися - природно, на користь" "
людей похилого віку. До речі, за світовими
стандартами, для більш-менш стерпної
роботи пенсійної системи необхідно, щоб
на 10 працівників доводилося не більше 8
пенсіонерів. Але і тут у МВФ віз поставлений попереду коня. Адже в такому згубному співвідношенні в першу чергу винна
влада, яка своєю злочинною економічною
політикою і тотальною корупцією сприяє
тіньовій економіці (яка не платить до бюджету і містить пенсіонерів) і виштовхує
працездатне населення за рубіж.
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На екс-власників Приватбанка завели справи
За матеріалами
http://www.epravda.com.ua
Генеральна прокуратура, Національне
антикорупційне
бюро та Спеціалізована антикорупційна
прокуратура
розслідують декілька справ,
пов'язаних з Приватбанком.
Про які саме епізоди йдеться?
1 липня збіг термін, коли ексакціонери Приватбанку Ігор
Коломойський та Геннадій
Боголюбов повинні були реструктуризувати
кредити
пов'язаних з ними компаній.
Вони цього не зробили.

Натомість розпочалася юридична та медійна кампанія проти держави. Так, протягом червня один з
колишніх власників банку Ігор Коломойський подав до суду серію
позовів проти Національного банку, Кабміну та Приватбанку.
Відповіді довго чекати не довелося: 3 липня стало відомо, що ГПУ,
НАБУ та САП розслідують декілька
справ, пов'язаних з Приватбанком.
Готуються підозри, арештовується
майно та допитуються працівники
Національного банку.
За інформацією співрозмовників ЕП з правоохоронних органів,
йдеться про чотири епізоди.
Перший епізод стосується заволодіння службовими особами
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Приватбанку державними коштами Національного банку, виділеними банку на рефінансування.
Зазначається, що посадовці
банку протягом 2014 року видали кредити під заставу майнових
прав на товар 42 резидентам, підконтрольним групі "Приват", засновниками яких є 51 нерезидент
з "приватівськими коріннями". Ті, у
свою чергу, уклали сумнівні угоди,
здійснивши 100% передплату, та
перерахувавши гроші на рахунки
інших нерезидентів з метою нібито
отримання товарів.
Загальну суму розміром 18,9
млрд гривень отримали наступні компанії: Teamtrend limited,
Trade point agro limited, Collyer
limited, Rossyan investing corp,
Zao ukrtransitservice ltd, Milbert
ventures inc.
Поставка товарів до цього часу
не відбулася. Гроші в строки, передбачені кредитними договорами, Приватбанк не отримав.
Майнові права на не отриманий
товар, якими володіє Приватбанк, не забезпечують погашення кредитів і повернення коштів.
У підсумку Нацбанк не отримав назад кошти, надані Приватбанку як рефінансування.
Правоохоронці стверджують,
що службовці 42 компаній незаконно заволоділи кредитними

коштами, а працівники Приватбанку не забезпечили виконання
відшкодування можливих збитків та сприяли заволодінню чужим майном.
Другий епізод стосується
кредитів, виданих на пов'язані з
групою "Приват" компанії. За даними ЕП, розслідування за цим
епізодом розпочалося на підставі заяви голови правління банку
Олександра Шлапака.
Так, 15 грудня 2016 року до
Приватбанку надійшло повідомлення НБУ про те, що компанію
Claresholm marketing LTD визнано
пов'язаною з банком особою.
Незважаючи на те, що банку заборонено проведення будь-яких
активних операцій із пов'язаними
особами, колишнє керівництво
упродовж 15-16 грудня провело незаконні операції. Так, менеджери
Приватбанку уклали з Claresholm
marketing LTD кредитні договори
на суму 389 млн доларів, 60 млн
євро і відобразили заборгованість
в балансі банку.
Так само 16 грудня ексслужбовці банку аналогічно
провели незаконні банківські
операції з іншими, пов'язаними з
банком юрособами. Наприклад,
було укладено кредитний договір на суму 3,2 млрд гривень з
компанією з ТОВ "Новафарм".

Третій епізод стосується розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах. Протягом
2008-2016 років Приватбанк
надав кредит низці компаній на
заздалегідь невигідних економічних умовах для банку. Середня ставка за кредитом становила
10,5%, коли залучав банк ресурс
в той час під 17%. Як зазначають
в правоохоронних органах, відповідні компанії "мали ознаки
фіктивності".
Забезпеченням за цими кредитами виступали застави на суму
близько 267 млрд гривень, з яких
майнових прав на суму 237 млрд
гривень, що становить майже 90%
від всього портфелю застав.
Однак, проведені нинішнім керівництвом банку перевірки засвідчили, що вартість заставного
майна була завищена. Наразі прострочена заборгованість за відповідними кредитами становить понад 10 млрд гривень та має стійку
тенденцію до зростання.
Тобто, виходить, що колишні
посадові особи Приватбанку надавали кредити на заздалегідь
невигідних умовах для банку
юридичним особам, які мають
ознаки фіктивності.
Четвертий епізод також стосується розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах. Так само через видачу
кредитів на невигідних умовах.

"Знаючи
про
заборони
щодо проведення операцій з
пов'язаними особами, посадовці
банку в період надання траншів
рефінансування від НБУ надали кредити ТОВ "ПриватОфіс" та
ТОВ "Ключове рішення" на заздалегідь невигідних умовах для
банку", - пояснює один із співрозмовників ЕП.
За його словами, заборгованість за 20 кредитними договорами, які не забезпечені майном, становить понад 1,5 млрд
гривень.
За словами Генпрокурора
Луценка, на сьогоднішній день
у "справі Привату" заарештоване
все нерухоме майно та земельні
ділянки ТОВ "ПриватОфіс" та ТОВ
"Ключове рішення" – 769 об’єктів.
Крім того, Генеральна прокуратура протягом останніх тижнів
активно допитує членів кредитного комітету Приватбанку.
"Готуються підозри. Також ГПУ
вивчає документи і допитує ряд
працівників Нацбанку, які мали
контролювати процеси в Приватбанку", - розповів ЕП генпрокурор.
Також у цій справі вже проведено десятки обшуків, направлені міжнародні доручення для
скерування компетентним органам Кіпру, Великобританії, Британських Віргінських Островів,
проведено виїмку документів у
відділеннях Приватбанку та призначено десятки експертиз.
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“За правду і справедливість”

Розподіл земельних ділянок відбувся десятки років тому,
але досі виникають питання, пов’язані з користуванням ними

Актуально

Оренда паїв:
що необхідно знати?
За матеріалами: Марина ТІШКОВА.
http://silskivisti.kiev.ua
Для українців земля завжди була цінним і затребуваним активом, а оренда
паїв — питанням, яке стосується практично кожного другого селянина. Незважаючи на те, що розподіл ділянок
відбувся десятки років тому і законодавча база сформована, досі виникають
питання, пов’язані з користуванням
ними. Розглянемо основні організаційні та юридичні аспекти оренди земельних паїв.
ЗГІДНО з даними Держгеокадастру, 27,7
млн га (68% усіх сільгоспугідь) є земельними частками, або так званими паями.
Згідно з Указом Президента «Про порядок
розподілу земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» №720/95 від
08.08.1995 р., пай є умовною ділянкою
землі розміром, визначеним у гектарах,
яка має грошову оцінку (але без виділення
ділянки в натурі, на місцевості).
Якщо ви маєте право на пай, але не хочете ним користуватися, то його можна
здати в оренду для отримання прибутку. Для цього необхідно в обов’язковому
порядку укласти договір.,потенційному
суборендарю потрібно уважно вивчити
всі умови договору суборенди, які стосуються термінів його дії і можливостей
дострокового розірвання. Для більшої
надійності основна угода суборенди повинна містити відповідь власника на запит орендаря з проханням дозволити
передачу ділянки в користування. Цей
пункт стосується і орендодавців при

укладанні договору. Їм слід уважно читати договір оренди паю і наполягати на
вилученні з нього положень, які надають
орендарю право здавати пай в суборенду третій особі. Якщо інше не визначено договором, така передача можлива
лише за згодою орендодавця. У разі,
коли передача права оренди відбулася,
це є підставою для розірвання відносин.
Водночас наділення правом оренди третьої особи не є підставою для звільнення
орендаря від виплат орендодавцеві. Це
можливо тільки в разі заміни сторони
в зобов’язанні зі сплати орендної плати, яка, знову ж таки, можлива тільки за
згодою орендодавця. Якщо договором
оренди не було передбачено згоду орендодавця на ці дії, то вони є незаконними
і можуть бути підставою для визнання
відповідних договорів (суборенди, переведення зобов’язань боржника і т. д.) недійсними, розірвання їх та стягнення з
орендаря заборгованості.
Незаконним є й укладення договору
без згоди орендодавця, навіть якщо ра-

О чем молчит телевизор

Проект
"Рука помощи"
в Украине
Всемирный банк выделил 20 миллионов на помощь
безработным украинцам в 2017 году в рамках
пилотного проекта "Рука помощи" . Об этом
сообщил министр социальной политики Украины
Андрей Рева на пресс-конференции, передает
Укринформ.
"На реализацию в Украине ряда социальных проектов Всемирный банк выделил $300 млн, в том числе, 20 млн грн на
реализацию в 2017 году пилотного проекта "Рука помощи".
Его суть - создание механизмов возвращения на рынок
труда безработных, живущих на пособие, довольствуясь ролью потребителя. С учетом мирового опыта, в рамках проекта все желающие из числа безработных получат поддержку в
трудоустройстве, включая общественные работы, а также, в
обмен на бизнес-планы, составленные при консультативной
помощи специалистов, беспроцентную финансовую помощь
в размере 65 тыс. грн в виде оборудования и материалов для
начала собственного дела", - отметил Рева.
По его словам, проект "Рука помощи" рассчитан на два
года.

ніше орендар уже користувався цією ж
земельною ділянкою. Варто зазначити,
що на практиці також трапляються випадки оренди незатребуваних земельних
ділянок, не розподілених між власниками. Такі договори оренди укладаються із
сільськими, міськими радами, органами
виконавчої влади, оскільки такі наділи
залишилися в їхній компетенції. Але тут
є ризик укласти договір оренди на один і
той же пай. Наприклад, мала місце майже одночасна передача в користування
ділянки сільською радою одному орендарю і райдержадміністрації — іншому. Для
безпечної оренди нерозподіленого паю
потрібно ретельно перевіряти, в чиїй саме
компетенції є право його оренди.
Місцеві ради (зокрема сільські) мають
право здавати нерозподілені паї, які знаходяться в межах населеного пункту, держадміністрації — за межами. Якщо є сумніви, де саме знаходяться угіддя, можна
перевірити цю інформацію з допомогою
кадастрової карти (якщо ділянці присвоєно кадастровий номер) або надіславши
запит до відповідного органу місцевого
самоврядування чи управління Держгеокадастру. Адже від обізнаності, де саме
знаходиться пай, залежить те, чи має відповідний орган повноваження укладати
договір, чи ні.
Підіб’ємо підсумки: як орендодавцю,
так і орендарю слід бути уважним під час
укладання договору. Саме тому варто завжди звертати увагу на всі без винятку
пункти, прописувати додаткові, а також
перед реєстрацією документа дізнатися
максимальний обсяг інформації як про
саму земельну ділянку, так і про особу, з
якою укладається договір.

На що слід
звернути
особливу увагу
при укладанні
договору
1. Інформація про орендодавця і номер
сертифіката на пай, ким він виданий і дату
видачі, також відомості про орендаря.
2. Розмір ділянки, який вказується в
умовних кадастрових гектарах. Надається
інформація й про кадастрові та інші характеристики земельної ділянки, а до договору додається кадастровий план, на якому
можна визначити місцезнаходження частки (паю).
3. Термін договору оренди (не може перевищувати 50 років, на практиці становить 1-5 років).
4. Плата за оренду (розмір, індексація
залежно від рівня інфляції, форма платежу
— грошова або натуральна, себто сільгосппродукцією або послугами, терміни і порядок її внесення і перегляду суми).
5. Цільове призначення (рілля), умови
використання і збереження якості землі
(наприклад, не можна багато років поспіль
висаджувати культури, які сильно виснажують ґрунт: ріпак, соняшник та інші).
6. Умови повернення земельної ділянки
орендодавцю (при недотриманні домовленостей пай може бути повернутий достроково).
7. Які можуть бути встановлені обмеження і обтяження щодо використання
земельної ділянки (важливо вказати, чи
перебуває вона в заставі, та інше).
8. Сторона (орендодавець чи орендар),
яка несе відповідальність за випадкові пошкодження або знищення об’єкта оренди
чи його частини.
9. Вказується, що пай передається в оренду для сільськогосподарських потреб.
10. Прописується відповідальність сторін.
За домовленістю сторін у договорі вказуються й інші умови, наприклад страхування.

Заощадять
за рахунок пенсіонерів
Усім майбутнім пенсіонерам хочуть
на третину урізувати виплати

За матеріалами www.segodnya.ua
На розмір пенсії впливає всього три показники: середня зарплата по країні, розмір власної зарплати і стаж. У формулі розрахунку пенсії, згідно ст.40
закону "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування", враховується як
співвідношення власної зарплати до середньої за кожен розрахунковий
місяць, так і середня зарплата по країні за три роки.
Для тих, хто виходив на "заслужений відпочинок" в 2007-му році і раніше, розмір середньої за три роки
зарплати встановили на рівні 1 197,91
гривни. Після цю цифру не міняли.
Хоча середня зарплата за 2014, 2015
і 2016 року досягла 3764,4 гривень.
У жовтні 2017 усіх застарілих пенсій
перерахують з урахуванням зарплати за останні три роки. В результаті
для 5,6 мільйонів пенсіонерів виплати
виростуть від 50 до більше 1000 гривень. Правда Кабінет міністрів пропонує не просто осучаснити показник

середньої за три роки зарплати, але
і понизити коефіцієнт оцінки стажу.
Приміром, українець, який вийшов
на пенсію в 2007 році і стабільно заробляв в 1,5 раза більше, ніж в середньому по країні, на даний момент
за умови наявності 30 років стажу
отримує 1312 гривни (мінімальна
пенсія). Після перерахунку пенсій
цей же українець отримуватиме 1693
гривні, тобто на 382 гривні більше.
“Такий підхід,- пояснює старший
науковий співробітник Інституту
демографії і соціальних досліджень

Лідія Ткаченко, - вигідний тільки
для тих, хто вже давно на пенсії.
Тим, хто виходить на пенсію в 2017,
і раніше визначався розмір пенсії,
виходячи з середніх зарплат за три
останні роки. Але при цьому враховувався коефіцієнт оцінки стажу
1,35, а в новій формулі уряд пропонує використати коефіцієнт 1.
Наприклад, до набуття чинності закону, українець з 25 роками
страхового стажу, який стабільно
отримував зарплату в два рази
вище за середню, міг би цього року
отримати пенсію в 2540 гривень.
Якщо закон ухвалять, цей же українець може претендувати на пенсію
всього в 1882 гривні”.
Фактично, усім майбутнім пенсіонерам хочуть на третину урізувати виплати. Це дозволить Пенсійному фонду заощадити мільярди
гривень.
ФОРМУЛА
РОЗРАХУНКУ ПЕНСІЇ:
П = Зп х КЗ х Кс, де
П - розмір пенсії;
Зп - заробітна плата (середня
зарплата за три роки до виходу на
пенсію)
Кз- коефіцієнт заробітної плати
(співвідношення своєї зарплати до
середньої по країні)
Кс - коефіцієнт страхового стажу
(кожен рік, що пропрацював, множиться на 1,35%, а після проведення реформи - на 1%).
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На наших ступнях расположены биологически активные зоны

ДОМАШНІЙ КЛУБ

Бабушкина аптека

готовим сами

О ЧЕМ СИГНАЛЯТ МОЗОЛИ И НАТОПТЫШИ?
Известно, что на наших
ступнях расположены
биологически
активные зоны, служащие
проекцией различных
внутренних органов.
Согласно восточной медицине появление натоптышей и ороговевших мозолей в одних
и тех же местах может
сигналить о неполадках
с теми или иными органами.

рое время мозоль снова
разрастется.
Удалить же корень можно лишь при помощи лазерной терапии или криодеструкции (прижигания
жидким азотом). После
прижигания остается ранка, которая будет недели
две болеть. Но лучше раз
вытерпеть, чем годами ходить, как в кандалах.

Откуда берутся
шишки на пальцах

на сбой в работе щитовидки.
8. Ровное огрубение
всей кожи стопы – сигнал
нарушения обмена веществ, возможно, вызванного дисбактериозом или
хроническими эндокринными заболеваниями.

Растворить или
сжечь на корню?

Поверхностные мозоли
появляются, стоит надеть
узкие туфли или долго походить пешком в жару. Благо, вылечить такой мозоль
труда не составляет: купил
в аптеке бактерицидный
пластырь, обмотался и

жди выздоровления. Главное правило – мозоли не
прокалывать, чтобы не занести инфекцию.
Настоящую же проблему представляют именно
«любимые» мозоли на
костяшках пальцев ног и
в районе пяточной кости.
Со временем они превращаются в красные затвердевшие шишечки. И
никакой пластырь тут не
поможет. Подобные мозоли имеют корень. Лечебное вещество пластыря
способно «растворить»
лишь верхние ороговевшие слои кожи. Корень же
останется, и через некото-

Шишки на пальцах –
признак запущенного поперечного плоскостопия.
Женщины чаще всего
страдают ими из-за слишком узкой обуви: нога
сдавливается, и с внешней
стороны на большой палец идет дополнительная
нагрузка. От этого он вывихивается, разрастается
хрящевая ткань, становится болезненной, воспаляется.
Как приготовить мазь
для удаления мазолей
▸ Смешайте 50 г прополиса, 30 г воска и сок одного лимона. Нагревайте
на слабом огне до растворения воска.
▸ Охладите и храните в
стеклянной баночке в холодильнике.
▸ Мазь ежедневно прикладывайте к мозолям, закрепляя лейкопластырем.
Через несколько дней
размягчите мозоли в 2%
горячем растворе питьевой соды и осторожно
удалите.

По материалам https://nasovet.info/
Лето, море, жара! К сожалению, для большинства из нас лето
превращается в бесконечные рабочие будни, омраченные
налетами комариной гвардии по вечерам. Но если от работы
избавиться не получится точно никак, то от комаров — легко!
КОШАЧЬЯ МЯТА
Оказывается, обыкновенная кошачья мята способна
отпугивать комаров гораздо
лучше патентованных химических средств. Правда, есть
один минус: коты со всей
округи будут вас очень любить. Но лучше коты, чем комары, верно?
ЦИТРОНЕЛЛА
Экстракт из этого растения используется во многих
средствах против комаров
и москитов. Идеально будет
выращивать цитронеллу в небольших клумбах прямо на
даче: приятный цитрусовый
аромат не будет мешать вашему отдыху.
БАРХАТЦЫ
Бархатцы выделяют фитонциды, которые комары, да и
прочие насекомые просто не
переносят. Одного горшочка с
бархатцами будет достаточно,
чтобы оградить от крылатого
нашествия всю комнату.
МЯТА
Для комаров аромат мяты

сплошное наказание, а вот
для человека это растение является лекарственным. Не поленитесь высадить несколько
ростков прямо среди прочих
цветов, растет мята очень быстро.
БАЗИЛИК
Не всякий базилик одинаково противен летающим
гадам: выращивайте лимонный и коричневый базилик.
Кроме того, базилик — прекрасная приправа ко многим
блюдам.
ЛАВАНДА
Многие знают, что лаванда
способна спасти вещи от нашествия моли, но также она
действенна и против крылатых вредителей. Даже духи с
запахом лаванды подойдут!
ЧЕСНОК
Нет, намазываться чесноком не надо, а то всех вампиров распугаете. Достаточно
будет добавлять зубчик-другой в еду, тогда комары будут
облетать вас просто за километр.

Это блюдо может быть как самостоятельным,
так и выступать в роли гарнира. Картофелем,
приготовленным по данному рецепту, также можно
разнообразить постный стол. Картофель в горчично-медовом соусе
Ингредиенты: 6 шт. картофелин; 2 ст. л. горчицы; 1-2 ч. л.
меда; 50 гр сливочного масла; соль, соевый соус по вкусу, растительное масло для смазывания формы
Приготовление: Картофель сварите, слейте воду и дайте
остыть. Остывший картофель разрежьте вдоль на 4 части и положите в смазанную маслом форму. Разотрите горчицу и размягченное сливочное масло до однородной массы. В другой
посуде перемешайте мед и соевый соус. Добавьте мед к горчичной массе и тщательно перемешайте. Полученным соусом залейте картофель. Встряхните несколько раз форму, чтобы соус
лучше перемешался с картофелем. Поставьте форму в духовку,
разогретую до 200 °С, выпекайте 10-20 минут.

Рыба в пивном кляре

Ингредиенты: (на 2-3 порции): рыба (филе) - 500 г; яйцо - 1
шт.; пиво - 250 мл; мука - 200 г; соль, перец - по вкусу
Приготовление: Рыбу порезать на небольшие кусочки, посолить. Для кляра возьмем яйцо и разделим на желток
и белок. К желтку добавим муку, пиво, соль и перемешаем до
однородности. Белок взбить в пышную пену и добавить в тесто,
перемешать до однородности. Переходим к плите. Масло разогреваем на сковороде. Окунаем рыбу в кляр и жарим с двух сторон до золотистости на сильном огне. Рыбка готова, приятного
аппетита.
кроссворд
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1.

Выпивай стакан воды перед каждым
приемом пищи. Недавние исследования показали: люди, которые выпивают
2 стакана воды перед едой, потребляют
меньше калорий и интенсивнее теряют
вес. Исследователи объясняют это тем,
что вода помогает контролировать чувство голода и способствует насыщению.
Ешь орехи. Орехи помогают дольше
сохранить чувство сытости. Они не
повышают уровень сахара в крови, благодаря чему организм не накапливает
жиры.
Избавься от прозрачных контейнеров
для еды. Особенно это важно в рабочее время. Находясь в твоем поле зрения,
еда не прекращает соблазнять. Храни
продукты подальше от глаз.
Посещай тренажерный зал перед работой. Ученые доказали: занимаясь
умственной работой целый день, к вечеру
ты менее охотно занимаешься спортом.
Поэтому не забывай об утренних тренировках, которые помогут тебе поскорей проснуться и активизировать свой организм!
Приправляй еду перцем. Добавляя
чайную ложку красного перца в еду,
ты помогаешь своему организму сжигать
большее количество калорий. Особенно
важно добавлять его в жирную и соленую
пищу.
Переходи на дробное питание. Так
твой организм не будет страдать от
резких перепадов сахара в крови, а значит, и не будет запасаться калориями
впрок.
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Полезные сонеты
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
3. Спортсмен, укрощающий козлов и коней. 9. "Хобот" у чайника. 10. "Париж-Дакар"
как спортивное состязание. 11. Воркующая пташка. 12. Свой для блатного. 14. Сколько
ни говори это слово, во рту сладко не станет. 15. Ответвление от основной горной цепи.
17. Поставщик "запчастей" для другого человека. 20. Первый конкурс русских красавиц
был проведен именно в этой столице. 23. Дистрофик по состоянию сил. 25. Щербина
на теле от ветрянки. 26. Мастер кожаного мяча. 27. Поле, ощупываемое экстрасенсом.
28. Какой стране принадлежит остров Пасхи? 29. Участник беспорядков, сопровождаемых мародерством. 31. Родос в переводе с греческого - "остров роз", а какое имя переводится с греческого как просто - "розовый"? 32. На него встает рыцарь, клянясь даме в
любви. 33. Газ, впервые открытый на Солнце, чем и обусловлено его имя. 36. Именно такое имя носил некий мистер Пирс, в честь которого 16 мая 1929 года в Техасе была учреждена новая премия. 37. Придание заготовке формы ударами молота. 40. Милицейская
игра в "горячо-холодно". 42. Там проводят юность в сапогах. 43. Разговорчивый малыш.
44. Какая часть тела может получиться, если у походного сосуда убрать первую букву?
45. Визитная карточка ателье. 46. Что разводит плачущий человек?
По вертикали:
1. Какая погода способна "бегать" по коже? 2. Фильм Стивена Соденберга "Секс, ложь
и ...". 4. "Мутант" среди атомов. 5. Оценка, гарантирующая пересдачу (студ.). 6. Представитель древнейшей профессии: спит за деньги. 7. Место удачного приобретения
самовара Мухой-Цокотухой. 8. Ветвь этого дерева доверили голубю мира. 13. "Главное
оружие" налоговой инспекции. 14. Что вставляют в мольберт? 16. Немецкий сэндвич.
17. Студент, выполняющий выпускную работу. 18. Как раньше называли построение парусных судов "четырехугольником"? 19. Что такое Гран-при? 21. Оркестровый "маховик".
22. Мужской певческий голос. 24. Каким украшением можно измерять количество электричества? 25. Ему Винни-Пух подарил горшочек. 29. Естественное состояние пытливого
ума. 30. Хлебобулочный панцирь. 33. Мумифицированный хлеб. 34. Кисло-молочный
продукт из молока с витаминами и фруктовыми добавками. 35. Совокупность действий
в соответствии с традициями. 36. "Город воды" в Японии. 38. Какой газ замыкает третий
период таблицы Менделеева? 39. Птица "ухарь" и "хохотун". 41. Кто виноват в том, что Робинзон оказался на необитаемом острове?
ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
3. Гимнаст. 9. Носик. 10. Ралли. 11. Голубок. 12. Кореш. 14. Халва. 15. Отрог. 17. Донор. 20. Париж.
23. Слабак. 25. Оспина. 26. Футболист. 27. Аура. 28. Чили. 29. Погромщик. 31. Родион. 32. Колено.
33. Гелий. 36. Оскар. 37. Ковка. 40. Обыск. 42. Армия. 43. Лепетун. 44. Ляжка. 45. Пошив. 46. Сырость.
По вертикали:
1. Мороз. 2. Видео. 4. Изотоп. 5. Неуд. 6. Сторож. 7. Базар. 8. Олива. 13. Штраф. 14. Холст. 16. Гамбургер.
17. Дипломник. 18. Эскадра. 19. Награда. 21. Дирижер. 22. Баритон. 24. Кулон. 25. Ослик. 29. Поиск. 30.
Корка. 33. Галеты. 34. Йогурт. 35. Обряд. 36. Осака. 38. Аргон. 39. Филин. 41. Дефо.

Итак:
1. Мозольные полоски
на наружном крае ступней указывают на возможное заболевание позвоночника.
2. Подковки вокруг пяток – знак начала неблагоприятных изменений в
суставах.
3. Мозоли на подушечке под пальцами – сигнал
проблем с кишечником.
4. Огрубение кожи под
мизинцем правой ноги
– есть риск неполадок с
печенью.
5. Под мизинцем левой
ноги – возможны изменения в работе сердца.
6. Сухая, раздраженная кожа стопы с выраженными натоптышами
под большими пальцами
– сигнал нехватки витаминов А и группы В, нервного перенапряжения и
общего энергетического
истощения организма.
7. Загрубевшая кожа по
наружным краям верхней фаланги больших
пальцев ног указывает

7
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Из текстов шумерских летописцев ясно, что боги создали человека
«по своему образу и подобию» генетическим путем

Х-файлы

Они знали все
По материалам: ufolog.ru
Открытие английским археологом Леонардом Вулли нескольких городов, упоминаемых в Библии,
вызвало в мире сенсацию. С 1922 года в течение 12
сезонов ученый вел работы в одном из древнейших
городов мира – шумерском Уре. Обнаруженная в
руинах храмов и дворцов клинопись на обожженных глиняных табличках и ее расшифровка высветили необъяснимую глубину познаний шумеров в
астрономии, математике, архитектуре, металлургии и других областях.

Они знали все планеты
Солнечной системы. Шумеры строили дворцы и
храмы, умели обогащать
руду и получать сплавы.
Каким-то необъяснимым
образом у них возникли
невозможные в древности науки. Была найдена
также богатейшая эпическая литература, в которой описаны невероятные
вещи.
Все свои достижения
шумеры считали даром
богов с 12-й планеты Солнечной системы — Нибиру.
Для них боги существовали реально и не были мифологическими фигурами.
К тому же придумать богов — это одно, а изобрести методы измерения
движения планет и звезд,
иметь передовые технологии — совсем другое.
Шумерские летописцы
создали список так называемых працарей, правивших страной до Потопа в
общей сложности 241300
лет, и описали историю
создания Homo sapiens
(Человека разумного).

ЧУДО
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА
Современная
наука
пока не может объяснить
эволюцию человеческого
рода. Поиск недостающего звена от человекообразных предков к современному виду так ни
к чему и не привел. Homo
sapiens (Человек разумный) появился внезапно
примерно 200 тысяч лет
назад. Его головной мозг
сразу увеличился на 50%,
человек обрел разум, самосознание, способность
говорить и тело, как у
современной личности.
Произошел быстрый и гигантский эволюционный
скачок.
У шумеров процесс
сотворения
человека
подробно изложен в источнике под названием
«Атрахисис». В нем описано, как боги взбунтовались против своего лидера
Энлиля. «Когда боги, как
люди, работали и трудились, труд богов был изнурительным, работа была
тяжелой, они выбивались
из сил». Тогда вызвали
отца богов Ану. На совете

Энки предложил совместно с Нин-Хурсаг (Владычицей жизни) сотворить
простого рабочего — достаточно разумное существо, которое могло бы
пользоваться орудиями
труда, выполнять черную
работу и понимать приказы, чтобы снять бремя
труда с богов.
В свете современных
знаний из текстов ясно,
что боги создали человека
«по своему образу и подобию» генетическим путем.
Первые
эксперименты
Энки и Нин-Хурсаг были
неудачными.
Наконец
Нин-Хурсаг создала совершенного человека, наделив его большим объемом мозга, гладкой кожей,
«такой же, как у богов», и
радостно воскликнула: «Я
создала его! Я сделала его
своими руками!»
Новое существо назвали LU.LU., в буквальном
смысле «Тот, кто был смешан». Он представлял собой некий гибрид бога с
Homo erectus (Человеком
прямоходящим), а затем
его размножили клонированием.
Итак, человек появился
на свет, чтобы разрабатывать богатые минеральные ресурсы Земли и выполнять другие опасные и
трудоемкие работы.
Возможно, поэтому при
современных
археологических работах иногда
обнаруживаются старые
шахты, которые относятся
порой к стотысячным годам до н.э.?

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Для археологов это выражение — не просто броская фраза. Чем древнее
события, тем глубже в земле находятся культурные
слои этих эпох. Скажем,
ученые считали царей,
правивших после Потопа,
потомков Утнапишти (шумерского Ноя), фигурами
легендарными — первым
в списке этих царей фигурировал
Мес-аннипад-да. Но результаты
дальнейших работ поколебали уверенность в том,
что имена шумерских правителей — из области преданий. В руинах города
Эль-Обейда, при раскопке
древнейшего и когда-то

великолепного храма с
медными колоннами, барельефами, статуями и
украшенного мозаикой,
нашли табличку из белого
известняка с именем основателя храма: «А-аннипад-да, царь Ура, сын
Мес-анни-пад-ды,
царя
Ура, воздвиг сие для своей
владычицы Нин-Хурсаг». И
стало ясно, что считавшийся не более чем мифом
царь Мес-анни-пад-да был
исторической личностью.
Помимо оружия и орудий
труда из бронзы, предметов туалета филигранной
работы, в Уре археологи
нашли уникальный шедевр — выкованный из золота клинок с лазуритовой
рукояткой, инкрустированной золотом. Ножны
были изготовлены из листового золота и покрыты
роскошным орнаментом.
Продолжая раскопки, наткнулись на сказочно богатые, буквально набитые
драгоценностями гробницы Мес-калам-дуга (Героя Благодатной страны),
А-Бар-Ги и царицы ШубАд. Особое восхищение
археологов вызвал выкованный из золота шлем
Мес-калам-дуга в форме
парика.
По вкусу и тонкости художественного выполнения шумерские золотые
и серебряные украшения
далеко превосходят поделки самых знаменитых
ювелиров всех времен и
народов.
Многолетняя
работа
ученых позволила извлечь
из небытия забытые страницы истории и установить, что Мес-калам-дуг и
Шуб-ад были захоронены
примерно пять тысяч лет
назад.
...В сотне километров
к юго-востоку от Багдада можно увидеть пять
этажей
разрушенного
зиккурата (ступенчатой
пирамиды) и руины города Ниппура. Когда-то там
стоял
величественный
E.KUR — «дом, подобный
горе». В нем было установлено таинственное оборудование для наблюдения
за небом и Землей. Сегодня в этих местах — знойная
пустыня, по которой ветер
гонит тучи песка. Только
груды битого кирпича напоминают о том, что здесь
когда-то многие столетия
подряд шумела великая
цивилизация.
Вот и получается, что
казавшаяся мифической
древняя история человечества, изложенная в
текстах шумерских летописцев,
демонстрирует
нам, как мало мы знаем о
своем прошлом.
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- инопланетный генератор,
корректирующий пси-поле
Земли?
В. Кухаренко, «Интересная газета»
Эти загадочные события начались
в 1965 году с обыденной ситуации.
Житель одного из поселков Эстонии
автослесарь Вирго Митт собрался
выкопать в своем дворе колодец.
Углубившись в землю на несколько
метров, Митт неожиданно наткнулся
на какую-то металлическую плиту. Ни
вытащить, ни обойти ее не получилось, и Вирго решил пробить в плите
дыру. Она оказалась толщиной около
четырех сантиметров, но невероятно
прочной. Откалывая от нее небольшие кусочки, слесарь пробил отверстие нужного размера, и колодец
быстро наполнился водой…
Вскоре в доме Миттов стали происходить
необъяснимые вещи. Всеми этими странностями заинтересовались уфологи. Они провели биолокационное обследование двора и
определили границы аномальной зоны. И вот
что выяснилось: оказывается, под землей находился овальный тарелкообразный объект,
в поперечнике около 15 метров, лежащий наклонно под углом 35-40 градусов с погружением на восток. Толщина объекта в средней
части доходила примерно до четырех метров и
уменьшалась к краям. Частично таинственная
«тарелка» лежала под домом. По официальному заключению, причиной неприятностей
автослесаря было нарушение водоупорного
горизонта и обводнение фундамента дома.
В 1969 году один из оставленных Вирго кусков металла попал к научному сотруднику Г.А.
Вийдингу. Долгое время ничего особенного с
осколком не происходило, но вот однажды до
него случайно дотронулся один из сослуживцев Вийдинга – тут же этот человек потерял
сознание и упал.
Пораженный ученый решил проверить воздействие странного металла на других людей.
Реакция подопытных была самой разной: одних било током, другие ощущали только тонкую вибрацию, кто-то чувствовал, что металл
холодный, а у кого-то на руке оставался ожог.
Желая выяснить, что это за необычный материал, Вийдинг официально отправлял его
на экспертизу в лаборатории НИИ Москвы, Ленинграда и Киева, называя образцом «объекта
М». Шли годы, но ученый, ставший к этому времени заместителем директора по науке Министерства геологии Эстонии, так и не добился
четких результатов анализа образца.
В 1983 году Вийдинг обратился за помощью к Э.К. Парвэ – «самому секретному человеку Эстонии», как его называли,
высокоавторитетному и располагающему
большими возможностями, связанному с разработкой новых технологий для космонавтики. Сломав несколько алмазных пил, осколок
«объекта М» разрезали на тонкие пластины и
направили для изучения в ведущие московские НИИ.
При проведении исследований ученые
обнаружили в образцах 38 химических
элементов. Оказывается, металл представлял собой композитный, армированный
кальциево-железо-кремниевыми волокнами
материал, основой которого было металлическое стекло. Он не был радиоактивным, но
имел свойства сильнейшего магнита, с твердостью до 1280 килограммов на квадратный
миллиметр, обладал высокой стойкостью к
кипящим кислотам любой концентрации и
жаростойкостью. Такие сплавы никогда не
применялись даже в авиационной технике.
Вывод ученых был однозначным: сплав подобного типа при современном уровне развития
науки и техники на Земле получить невозможно.
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По распоряжению вице-президента АН СССР
академика A.A. Яншина в 1984 году была предпринята попытка добыть дополнительные
образцы металла. Из колодца во дворе Митта откачали воду и прозондировали стенки
магнитометром. На глубине 6,5 метра был
отмечен сигнал, свидетельствующий о наличии сильного магнитного материала. Однако
резко возросший приток воды и начавшиеся
морозы помешали извлечению металла из колодца. А летом 1985 года работу вообще официально прекратили, сделав вывод, что просто обнаружен горизонтальный слой пирита.
В 1986 году один бывший сотрудник специального военного НИИ Минобороны заключил договор с Институтом геологии АН ЭССР
об «экспериментальной проверке возможности переноса информационного воздействия по Д-полю». С командой из 14 человек
(частью военных) этот сотрудник установил на
«объекте М» 34 прибора, из которых восемь
были генераторами таинственного Д-поля. За
пределами аномальной зоны экскаватором
вырыли котлован глубиной шесть метров
и размерами 10×12 метров. Под гаражом
на глубине шесть метров изыскатели прошли горизонтальную выработку. Ими был
выявлен «аномальный металлический объект
в форме эллипсоида вращения 17x12x3,5
метра с мощным отрицательным Д-полем,
неравномерным по объекту (от четырех до
34 оборотов рамки в руке оператора). Глубина
залегания объекта – от 3,5 до 12 метров».
Через четыре месяца работ один из участников группы получил удар в живот странным
«зеленым треугольником», выдвинувшимся из
стенки колодца, и потерял сознание. На теле
человека обнаружили «четыре выжженных
ромбика». Работы были спешно свернуты,
а полученные группой результаты – строго
засекречены.
Затем НИИ Минобороны обратился к геологам «…о бурении трех скважин вокруг
объекта и размещении в них специальной
аппаратуры». Летом 1988 года туда приехал
Вийдинг, чтобы уточнить места будущих скважин, но бурение шурфов так и не началось. А
в сентябре ученый неожиданно умер. Официальная причина смерти – сердечный приступ.
Из кабинета Вийдинга пропал сейф со всеми
документами, связанными с «объектом М». А
через год умер и Парвэ. Незадолго до смерти
из его дипломата таинственным образом исчез кусочек металла от «объекта М».
Став независимым государством, в 1991 году
Эстония дала разрешение на раскопки «объекта
М» японским археологам. Они взялись за дело
энергично. Разбили участок на квадраты, стали углубляться в землю и быстро дошли до
воды. Эстонская сторона тем временем вела
съемки производимых археологических работ.
Вскоре выяснилось, что документы на проведение изысканий были оформлены с нарушениями, и дальнейшие раскопки прекратились.
Однако японцы, судя по всему, не были этим
сильно огорчены. Вероятно, они уже установили для себя что-то нужное и важное. Позже
компетентные органы Эстонии дознались, что
работами японских «археологов» руководил
кадровый разведчик.
...И до сих пор страсти по «объекту М»
стихать не собираются. Кое-кто считает, что
его необходимо выкопать. Мол, это уникальная информация и к тому же сотни тонн
необычного металла и бесценное содержимое: двигатели, аппаратура и все такое прочее. Уфологи тоже уверены, что в земле под
домом Митта потерпевший аварию космический аппарат, но когда он туда попал и откуда
взялся – остается загадкой. Есть еще версия,
что «объект М» – не НЛО, а инопланетный
зонд-генератор, корректирующий пси-поле
Земли. Но как бы там ни было, вряд ли находка
эстонского автослесаря отреагирует позитивно на очередное вторжение. Так что, прежде
чем заняться раскопками всерьез, надо еще
раз все хорошо обдумать.
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