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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.

Ціна на газ:
все вище і вище

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.

Размышления
по поводу
Куда катится страна:
мнения людей и экспертов

Обычно разгар лета считается "мертвым
сезоном" в политической жизни государства.
Ведущие политики в отпусках, отдыхают
активисты и журналисты, разъехалась
массовка – все набираются сил перед новым
политическим сезоном. Однако Украина бурлит
и полнится информационными поводами – от
политизированного празднования Дня Крещения
Руси и лишения украинского гражданства Михаила
Саакашвили, - до отказа проворовавшегося
депутата Полякова надеть электронный браслет,
участия украинских политиков в американских
выборах, хитросплетений "Минского
процесса", учиненной ветеранами АТО бойни в
Днепропетровске и т.д.

"Прелести" хаоса

Хоча тарифи на газ та опалення в Україні вже й так не можна співставити з реальними доходами більшості
населення, цієї осені вони можуть підвищитися ще більше. Для цього є всі передумови, створені самою ж
українською владою: починаючи від "висосаної з пальця" формули розрахунку вартості газу для населення
(за принципом імпортного паритету), і закінчуючи кабальними домовленостями з МВФ.
Що ж очікує українців в прийдешньому опалювальному сезоні?

ПЕРЕДПЛАТА

Читайте на стор. 2

ЩОТИЖНЕВИК
НА 8 СТОРІНКАХ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС

УВАГА!

ДП «Преса»
збільшила
розцінки
на свої
послуги

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

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

ІСТИЧНА ІДЕЯ!

ЦІАЛ
ДО ТИХ, КОМУ НЕ БАЙДУЖА СО

Олександра МОРОЗА
еєструвало політичну партію
ь”.
“За правду і справедливіст

тво юстиції зар
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

Итак, громких событий много, они разнообразны, но,
если их проанализировать, то все они подводят нас к общему знаменателю: государственная власть в Украине
неуклонно разлагается, а общественная жизнь - деградирует. Все это напоминает улей, в котором погибла матка:
пчелы ещё привычно суетятся, движение продолжается,
но улей фактически мертв.
Это подтверждают и социологические исследования: например, согласно опросу группы "Рейтинг", 85% населения
Украины считают, что страна находится в состоянии хаоса,
а 75% — в состоянии развала. При этом подавляющее большинство опрошенных во всех регионах Украины считает,
что главная причина хаоса и развала - в непрофессионализме и коррумпированности центральной власти.
По мнению ряда экспертов, альтернатива импотенции
разложившегося Киева — сохранение жизни хотя бы в регионах. Этот процесс во многом стихийный, он является
следствием постепенной утраты центром экономических
рычагов воздействия на экономику – достаточно вспомнить хотя бы криминальную "янтарную республику",
повсеместный уход в тень малого предпринимательства,
принявшую промышленные объёмы контрабанду и т.д.
Другим фактором является полная потеря морального авторитета киевских политиков, по уши вымазанных
компроматом и дискредитированных собственным
отвратительным поведением.
Дошло до того, что эксперты уже не стесняясь заговорили о "расползании" страны, а население в регионах все
более тяготеет к местным элитам и дистанцируется от
центральной власти. Например, политолог Андрей Ермолаев заявил в эфире телеканала "112":
- Процессы в регионах начинают уже подтверждать, и
журналисты, аналитики фиксируют эту проблему — страна стала намного слабее себя ещё десятилетней давности, она начинает расползаться… Люди не то что не определяются к государству, они начинают ориентироваться
на местное самоуправление, на местных формальных и
неформальных лидеров…
Как говорится, без комментариев.
Продолжение на стр. 5

Шановні читачі!
Повідомляємо, що редакція газети йде у відпустку.
До зустрічі на сторінках газети у вересні.
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Про можливе підвищення ціни на газ для населення
почали говорити ще навесні поточного року

Суспільство

Ціна на газ: все вище і вище
Олександр Полуянов
Хоча тарифи на газ та опалення в Україні вже й так не можна
співставити з реальними доходами більшості населення,
цієї осені вони можуть підвищитися ще більше. Для цього
є всі передумови, створені
самою ж українською владою:
починаючи від «висосаної з
пальця» формули розрахунку
вартості газу для населення
(за принципом імпортного паритету), і закінчуючи кабальними домовленостями з МВФ.
Що ж очікує українців в прийдешньому опалювальному
сезоні?

Слово і діло

Нагадаємо, що про можливе
підвищення ціни на газ для населення почали говорити ще
навесні поточного року. Тоді
українські ЗМІ повідомляли, що
вже заготовлено і відповідний
проект, який передбачає подорожчання «блакитного палива»
з початку нового опалювального сезону - приблизно до 8 тисяч гривень за 1 тис. кубометрів
(тобто, з нинішніх 6,8 до 8,0 грн
за кубометр ).
Правда, прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні
Уряду 30 травня категорично
спростував ці побоювання:
«Чув інформацію, що уряд
планує
підвищувати
ціну
на газ до 8,5 тис. грн. Хочу
підкреслити, що це жодним чином не відповідає дійсності. Це
абсолютна брехня», - запевняв
керівник уряду.
Днями він начебто знову
підтвердив цю тезу: «Кілька
днів тому ми на засіданні уряду
прийняли рішення: підвищення
ціни на природний газ для
українських громадян ми не
підтримуємо». Щоправда, одночасно зробив застереження:
«... Ціни будуть залишатися в
межах природних коливань, в
тому числі з інфляційними процесами, тому якихось різких змін
в ціноутворенні не відбудеться».

Тобто, за фактом Гройсман вже
все-таки допускає підвищення
ціни газу - хоча і в «межах природних коливань», про суть яких
можна тільки здогадуватися.
Але навіть якщо взяти одні лише
«інфляційні процеси» (про які
було заявлено однозначно), то
нагадаємо: нещодавно Кабмін
переглянув свій прогноз інфляції
на 2017 рік, збільшивши його з
8,6% до 13,6%.
Попутно
зауважимо,
що
більшість експертів ці оцінки вважають занадто оптимістичними.
Так чи інакше, але цією заявою
Гройсман вже підготував собі
«шляхи до відступу». Особливо
розчулює те, що, на думку Володимира Борисовича, подорожчання газу на відсоток інфляції
в 13,6% не є «різким». Адже в
даному випадку мова йде про
подорожчання з нинішніх 6,88
грн до 7,82 грн за кубометр,
що в опалювальний сезон для
кожної конкретної української
сім’ї виллється в додаткові сотні
гривень щомісяця. Втім, експерти вважають, що насправді подорожчання газу буде ще більш
значним. Чого ж нам чекати цієї
осені?

Похмурі прогнози
Як відомо, нинішня ціна газу
(6,88 грн / куб) була затверджена в минулому році. Тоді Кабмін

А як у них,
в Європі?
В засобах масової
інформації йде полеміка,
на телеекранах реклама
щодо питань пов’язаних із
землею, а саме її продажу.
Варто зауважити, що земля,
за Конституцією, загальнонародне багатство, вона не
може бути товаром.
Люди готові продати свої
акти на земельні паї. Треба
їм таке право надати. Але
покупцем через Земельний
банк має виступати лише
українська держава – так
записано в програмному
документі політичної партії
"Олександра Мороза "За
правду і справидливість".
Пропонуємо нашим читачам ознайомитися з «вільним обігом землі» в деяких
країнах ЄС, про який вам не
розкажуть українські ЗМІ.

Польща

30 квітня 2016 р. набув чинності
закон щодо обігу землі, що вводить
певні обмеження на продаж сільськогосподарських земель у Польщі.
Згідно з новим законом, сільськогосподарські землі може купити
лише держава, релігійні об’є днання
і фермери, проте не всі без винятку.
Бажаючий купити землю повинен
володіти не тільки сільськогосподарськими навичками, але й бути
власником сільгоспугідь площею до
300 гектарів та проживати в місцевості, у якій бажає придбати землю.
Крім того, щонайменше протягом
10-ти років, покупець зобов’язується
вести на цій землі господарську діяльність, і без дозволу суду не може
цю землю ні продавати, ані здавати
в оренду. Ці правові положення не
стосуються сільськогосподарських
угідь площею до 0,3 га (30 акрів).
Дані законодавчі нововведення

встановив: до 31 березня 2017
року «Нафтогаз» закуповує природний газ за ціною 4849 гривень за тисячу кубометрів, а з
урахуванням витрат на транспортування, ПДВ і націнки,
кінцева ціна для споживача виходила на рівні 6,88 грн за куб.
Особливо відзначимо, що у
формулі розрахунку цієї ціни
враховуються такі показники, як
вартість імпортного газу, а також
поточний курс гривні. І в оновленому меморандумі з МВФ (який
підписали президент, прем’єрміністр, міністр фінансів і глава НБУ), Україна взяла на себе
зобов’язання раз на півроку автоматично коригувати роздрібні
тарифи на газ та опалення. І
якщо - з урахуванням оновлених
показників - кінцевий результат
буде відрізнятися хоча б на 10%,
то тарифи для населення будуть
змінювати.
Як впевнені експерти, в даному
випадку є всі підстави говорити
саме про подорожчання вартості
газу і опалення. Справа в тому,
що коли в травні минулого року
виводили нинішню ціну газу в
6,88 грн / куб, тисяча кубометрів
імпортного блакитного палива
коштувала 185 доларів. Саме
цю цифру і використовували у
формулі при розрахунку тарифу
для населення. Але згідно з бюджетом-2017, тисяча кубометрів
у Польщі є жорсткішими, ніж у Німеччині та Франції. Європейська
Комісія повідомила, що має намір
детально проаналізувати цей закон
з метою оцінити чи він не суперечить законодавству ЄС. Комісія
раніше ініціювала суперечки з Болгарією, Литвою, Угорщиною і Словаччиною, які раніше ввели в дію
аналогічні положення закону. Ці
обмеження, на думку Брюсселя, суперечать принципам вільного руху
капіталу та дискримінують громадян ЄС щодо країни походження.
Погляньмо на правовий механізм
обігу земель в інших країнах Європейського Союзу.

Франція
У Франції, за усіма операціями на
ринку землі сільськогосподарського призначення стежать державні
місцеві компанії, що входять у спілку Sociétés d’Aménagement Foncier
et d’Etablissement Rural (SAFER). Ці
компанії особливо слідкують за тим,
щоб не допустити різкого зменшення сільськогосподарських земельних ресурсів і подальшого скорочення числа сімейних господарств.
Спілка SAFER, подібно як Польське

імпортного газу коштує вже 245
доларів. Крім того, завдяки старанням НБУ виріс і сам курс долара. І навіть якщо інші змінні в
зазначеній формулі залишаться незмінними, то одне лише
збільшення ціни імпортного газу
і курсу долара різко підвищать
підсумкову суму.
За підрахунками енергетичного експерта Валентина Землянського, згідно з цією формулою
газ восени повинен подорожчати до 9600 гривень за тисячу
кубометрів (9,6 грн / куб).
Розрахунки експерта Інституту
енергетичних стратегій Юрія Корольчука не мають такої точністі,
але оптимізму теж не додають:
по його викладкам тариф на газ
для населення в нинішньому
році виросте на 25-60% - і складе від 8,5 до 11,0 тисяч гривень за
тисячу кубометрів (8,5-11 грн за
кубометр).
Так чи інакше, але 19 липня в НАК «Нафтогаз» вже заявили про підвищення своїх
закупівельних цін майже на
20% - до 5873 гривень за тисячу кубів. Стверджується, що це
було зроблено «відповідно до
постанови Кабінету міністрів»,
причому дана ціна вже закладена у фінансовому плані компанії.
Якою буде ціна для кінцевого
споживача (з урахуванням ПДВ,
транспортування та ін.) - поки
не ясно, але якщо порахувати в
існуючих пропорціях, то виходить на рівні приблизно 8 грн 20
копійок за кубометр.
Відповідно зросте ціна на
централізоване опалення і гарячу воду.

Що робити?
Експерти передрікають: в разі
зростання тарифів існує значний
ризик зростання неплатежів і
збільшення потреби в субсидіях.
У зв’язку з цим варто нагадати,
що в Кабміні планують скасувати розстрочку на опалення. Як
відомо, в минулому опалювальному сезоні для українців без
субсидії існувало хоч якесь «послаблення» - вони могли офор-

мити розстрочку і платити за
опалення в два рази менше, хоча
і протягом всього року.
Що ж стосується субсидіантів,
то не слід забувати: ще в
травні уряд скоротив соціальні
норми споживання, на які
нараховується субсидія. Так, на
опалення газом раніше давали
5,5 кубометрів на квадратний
метр - з цієї осені буде всього 5
кубів (можливо - навіть менше).
Скоротили і норматив центрального опалення - з 0,0548 до
0,0431 Гкал на квадратний метр.
І якщо в минулому опалювальному сезоні субсидія покривала 3,28 Гкал тепла на опалення
квартири площею 60 квадратних метрів, то цієї осені на таку
ж площу субсидія компенсує
всього 2,58 Гкал - за решту доведеться платити на загальних
підставах, за драконівськими
тарифами.
Щоб хоч якось завуалювати
свою антинародну політику і
зняти з себе відповідальність
за грабіжницькі платіжки, влада наполегливо просуває тезу
про «марнотратства» людей і
закликає народ економити енергоресурси. На перший погляд їх
розрахунки вражають.
Наприклад,
підраховано,
що
більшість
українських
багатоповерхівок від 30% до
70% тепла витрачають даремно - воно йде через щілини,
неутеплені стіни, вікна, підвали
і дахи. Практика показала, що
комплекс
енергозберігаючих
заходів та встановлення ІТП
(індивідуального
теплового
пункту - з автоматичним коректуванням подачі теплоносія в
залежності від погодних умов)
дозволяє мешканцям економити на опаленні до 50% і навіть
більше. Правда, для цього
потрібно спочатку як слід «вкластися» - навіть з урахуванням
«теплих кредитів» та інших
програм для кожної сім’ї це
виллється як мінімум в декілька
тисяч гривень. Чи варто говорити, що при нинішній бідності
більшості громадян все це вкрай
проблематично, і набагато більш
реальним варіантом заощадити
виглядає лише повна заміна цієї
ненажерливої влади.

Агентство Сільськогосподарської
Нерухомості (ANR) користується
правом першості на купівлю землі,
а крім цього вона може не допустити підписанню угоди на продаж.
SAFER заблокує угоду на продаж,
якщо вважатиме, що вона носить
спекулятивний характер, торги відбуваються за зниженою ціною, або
операція може спричинити розпад
домашнього господарства чи стати
на перешкоді діяльності фермерампочатківцям у конкретній місцевості. Механізм обігу землі у Франції є
достатньо жорстко врегульованим.
Там не лише діє право першості на
купівлю для власників сусідніх земель, а й зобов’язання щодо особистого користування придбаною
землею протягом 15 років із забороною оренди. Країна настільки ефективно захищає свою землю перед
іноземним покупцем, що на практиці її може придбати лише корінний
французький фермер.

Німеччина
Операції з торгівлі землею підлягають суворому адміністративному
контролю також і в Німеччині. Подібно як у Франції, влада може не

погодитися на продаж землі, якщо
угода має спекулятивний характер,
торги відбуваються за зниженою
ціною, або ж якщо новий власник
не має наміру використовувати
угіддя в сільськогосподарських цілях. Владні структури можуть теж
заблокувати здійснення такої операції, внаслідок якої може відбутись надмірна концентрація землі
в руках одного власника. Крім того,
покупець зобов’язаний подати
план розвитку власного земельного господарювання.
Правовими нормами стосовно
обігу земель у Німеччині займається спілка Bodenverwertungs — und —
verwaltungs GmbH (BVVG), яку курує
Федеральне Міністерство Фінансів.
BVVG виконує подібні функції подібно як SAFER у Франції.

Данія
У 2015 році Данія прийняла нові
законодавчі норми, що значно
спрощують купівлю землі в цій
країні. Перш за все розширюється
перелік осіб, які отримують право на придбання землі, а також
скасовуються норми щодо площі
земельного господарства та вимо-
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За розрахунками аналітиків, річна сума абонентських платежів
за газ може скласти близько 20 млрд. гривень

Знову
скандал
Друга спроба ввести абонплату за газ
закінчилася провалом

Олександр Михайлов
В минулу п'ятницю (4 серпня) Нацкоміссія з регулювання енергетики та комунальних послуг знову
спробувала протягти скандальне рішення про введення абонентських платежів за газ для населення.
Однак представники профспілок, по суті, зірвали
це засідання НКРЕКП: вони у категоричній формі
вимагали взагалі відмовитися від цієї ідеї і навіть
не надали висловитися Главі комісії Дмитру Вовку.
Після чого він достроково закрив засідання - і зараз
розглядання даного питання відкладається на невизначений час.

Нагадаємо, що перша
спроба відбулася цієї весни: ще 28 березня НКРЕКП
прийняла постанову, згідно з якою загальний тариф на газ "розщеплюється" на дві складові: ціну
газу, як товару, і окремо
- "за користування газорозподільними мережами" (тобто вартість послуги по транспортуванню
газу споживачеві). Глибоко символічно, що це "європейське" нововведення
повинно було вступити в
силу вже 1 квітня - всаме
на День дурня.
Характерно, тоді міністр соціальної політики
Андрій Рева засвідчив
всім українцям, що введення плати не збільшить
загальну ціну в платіжках.
«Сумарно ваша плата за
газ не змінюється - 6879
гривень за тисячу кубометрів. Але якщо раніше
вона включала і суму на
транспортування
газу,
то тепер ця сума розбивається на дві частини.
Якщо ви їх складете, то

вийдуть ті ж 6879 гривень, на кишені людини
це ніяк не відобразиться",
- запевнив всезнаючий
міністр. І зразу ж потрапив в "калюжу", тому
що експерти та аналітики
одразу виклали свої розрахунки, з яких виходило: після введення абонплати більшість українців
за газ стануть платити
більше, а багато хто - набагато більше. «Звичайно
ж, абонплата призведе
до зростання сум у платівках у більшості споживачів ... Підвищення
складе від 40 до 250 грн
на місяць, в залежності
від обсягів використання
газу (опалення газовими
котлами, приготування
їжі на газових плитах),
наявності та типу лічильника (по потужності) і від
регіону ", - заявив з цього приводу енергетичний
експерт Андрій Герус.
Але саму більшу свиню
НКРЕКП підклав прем'єрміністр України Володимир Гройсман. Для по-

чатку він запевнив народ,
що було "в блаженому
незнанні" щодо антинародних ініціатив Національної комісії - що, на
думку знаючих людей, це
взагалі нереально. Після
чого повідомив і без того
очманілих українців, що з
введенням абонплати загальні суми у платіжках
все-таки збільшаться «від
1,3 до 3 разів, що" є неприпустимим, оскільки стосується кількох мільйонів
домогосподарств ". Слідом за цим проти введення абонплати висловився
і Сам гарант - і це питання
було знято з порядку денного. Хоча вже тоді було
ясно, що перед українцями грали чергову комедію
(по принципу "хороший –
поганий поліцейський"),
і перемогу святкувати
рано.
Судячи з усього, від
ідеї введення абонплати
влада України ніколи не
відмовиться, і буде її протискувати усіма засобами - занадто великі гроші
стоять на кону.
▸ По перше, це потрібно олігархам, а також
тим, з ким вони діляться
награбованим. Достатньо сказати, що за розрахунками
аналітиків
річна сума абонентських
платежів за газ може
скласти близько 20 млрд.
гривень.
▸ По друге, це потрібно
владі для "економії бюджетних коштів" - на що
постійно наполягає МВФ.
Справа в тому, що при
єдиному тарифі людина отримує субсидію на
всю послугу, а при "розщепленні" тарифу вона
буде отримувати субсидію тільки за сам спожитий ресурс (кубометр

гу набуття сільськогосподарської
кваліфікації. Покупець землі в цій
країні зобов’язаний лише осісти на
придбаній землі.

подарських ділянок поза межами
міської зони площею до 20 акрів
(0,2 га).

Словаччина

Закон, який вступив в силу в 2014
році, дозволяє продавати землі
сільськогосподарського
призначення в країні для громадян європейських країн, а також Ісландії,
Ліхтенштейну і Норвегії.
Однак пріоритетністю у покупці
землі користуються співвласники,
орендарі, власники земель, що прилеглі до земельної ділянки, яка продається, а також Румунське Агентство Громадської Власності. Коли
жодна зі сторін, що має привілей пріоритетної купівлі не виражає бажання придбати землю, вибір покупця
має право здійснити продавець.

З 2014 року у Словаччині діють
нові закони щодо обігу землі, відповідно до яких власником землі
сільськогосподарського
призначення може бути фізична особа, яка
вела свій бізнес у сфері сільського
господарства або працювала там
щонайменше три роки. Натомість
юридичні особи повинні довести,
що мають трирічний стаж ведення
бізнесу у сільському господарстві.
Крім того, покупцями угідь можуть
бути особи, які живуть на постійній основі в країні щонайменше
10 років або юридичні особи, що
зареєстровали свій бізнес принаймні 10 років тому. Пріоритетністю у
процесі купівлі землі користуються
особи, що проживають саме у тій
громаді, де вони хочуть придбати
землю. Під дію цього закону не підпадають ситуації пов’язані з даровизною, передачею землі близьким
родичам, не стосується це теж земель у міській зоні та сільськогос-

Румунія

Болгарія
Сільськогосподарські землі в
Болгарії можуть придбати і володіти ними лише фізичні особи, які легально проживають в країні щонайменше 5 років. Аналогічні вимоги
поширюються на юридичних осіб –
фірма мусить бути зареєстрована в
Болгарії щонайменше 5 років тому.

газу або води, Гкал тепла,
кВт / год електроенергії),
а ось за доставку цього
ресурсу - субсидія вже не
надається. "Субсидія не
поширюється на абонплату. Тобто за транспортування газу споживачам
доведеться платити всю
суму живими грошима.
Таким чином, введення
абонплати за газ дозволить скоротити обсяги
коштів, що виділяються
на субсидії, як мінімум
на 5 млрд гривень" , - підкреслив експерт Юрій Корольчук.
Судячи за попередніми підрахунками, від введення абонентських платежів за газ найменше
втрачають (а може й виграють) приватні будинки з великими обсягами
споживання газу - там на
вартості газу люди зможуть заощадити більше,
ніж розмір абонплати.
Таких абонентів в Україні - більше половини.
Але мешканцям міських
багатоповерхівок однозначно доведеться розкошелитись - їм в загальній
складовій (газ + доставка)
доведеться платити більше. В середньому - приблизно на третину. А для
абонентів, що використовують газ тільки для приготування їжі на газових
плитах без лічильників,
платежі можуть збільшуватися ще більше (транспортна складова зросте
в 3-5 разів). Таких споживачів у загальному кількості домашніх абонентів
- близько 40%.
Висновок з всього цього можна зробити один:
у владі вже зрозуміли,
що всі старі методи комунального розкрадання
майже вичерпані, тому
почали
придумувати
нові. Конкретно - дробити існуючі тарифи на
частини: як відомо, "роздріб" завжди дорожчий
за "опт".

Право на придбання та володіння
землею
сільськогосподарського
призначення не поширюється на
юридичні особи, тобто на фірми,
у яких частку мають партнери або
акціонери, зареєстровані в вільних
економічних зонах.

Угорщина
Фізичні особи, церкви, фінансові установи та сама держава – це
суб’єкти, що мають право на придбання землі в Угорщині. Для того,
щоб купити у цій країні землю,
треба володіти навичками у сфері
сільського господарства або вести
бізнес у сільському господарстві
щонайменше 3 роки. Особи, які не
виконують цих умов, можуть придбати не більше, ніж 1 га сільськогосподарських угідь. Максимальна
площа землі, яка може перебувати
у власності обмежена 300-ма гектарами.
Умовою придбання землі в Угорщині є зобов’язання покупця особисто вести сільськогосподарську
діяльність, цільово використовувати землю протягом 5-ти наступних
років, а також не передавати право
на користування нею третій стороні.

“За правду і справедливість”

Резонанс

Дадим
стране угля…
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Американского и дорогого.
Свои шахтеры пусть вымирают
Алексей ГРАДОВ
В последнее время украинская действительность все
чаще напоминает какой-то театр абсурда: многие шаги
правительства вызывают недоумение и выглядят просто
убийственными по отношению к здравому смыслу. Более
того, они зачастую являются губительными для отечественной экономики и разорительными для народа.
После "исторической" встречи президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом (20 июня), наш гарант заявил о том, что во время переговоров обсуждались вопросы
экономического сотрудничества, в частности – о сотрудничестве в
ядерной энергетике, нефтегазовой сфере, и о закупках американского угля.
Еще год назад такое сообщение могло бы ввергнуть среднестатистического украинца в состояние ступора – ведь в Украине и своего
угля навалом. Однако здесь необходимо учесть, что еще 15 марта
Порошенко, под давлением "блокираторов" из "Самопомощи", предложил Совету национальной безопасности и обороны Украины полностью остановить транспортное сообщение с оккупированными
территориями. И как следствие – отказаться от угля, который там
добывается. Как известно, СНБО это решение поддержал, а его глава
Александр Турчинов заявил, что с 13.00 15 марта все автомобильные
и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения на Донбассе, перекрыты. В Штабе блокады торговли с оккупантами эту
информацию горячо поддержали – и таким образом в Украине образовался дефицит антрацита, на котором работают украинские
теплоэлектростанции.
О целесообразности этого шага можно долго спорить – аргументов
"за" и "против" достаточно. Но даже если признать действия властей
правильными, то их следующим шагом должно было стать срочное
переоборудование теплоэлектростанций под "газовый" уголь (марки
Г), которого у нас в избытке. Однако для этого нужно думать и работать – а наши "отцы нации" к таким действиям не привыкли. Гораздо
легче – купить тот же антрацит втридорога за границей - тем более,
что не из своего же кармана. За все, как всегда, заплатит обнищавший
украинский народ. А у властей появится лишняя возможность "прогнуться" перед новым хозяином.
Надо признать, что это удалось, и в Белом Доме подхалимаж
оценили. Уже 30 июня Дональд Трамп заявил о "золотом веке"
энергетического бизнеса США, объявив о намерении увеличить
экспорт природного газа, нефти и угля на рынки Восточной Европы, в
частности, и в Украину. "Украина сказала нам, что ей нужны миллионы
и миллионы тонн угля, — заявил президент. - И мы готовы продавать
его во всем мире тем, кто в нем нуждается".
А министр энергетики США Рик Перри, комментируя импорт американского угля в Украину, заявил: "Это соглашение также усилит
нашу собственную экономику - за счет поддержки рабочих мест в
угольной и транспортной отраслях".
Но как это соглашение отразится на украинской экономике?
- Цена 1 тонны импортного твердого топлива без доставки предположительно составит 105-106 долларов США. Когда же к этому добавить стоимость перевозки угля из порта к ТЭС, цена его возрастет до
121-122 долларов США. Итак, в национальной валюте (при нынешнем
курсе) 1тонна такого угля будет стоить примерно 3100 грн, – подсчитал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил
Волынец.
Для сравнения: российский антрацит Украина закупала по 60–70
долларов за тонну, а донбасский обходился еще дешевле. В этой связи эксперты уже предрекают: переход на американский антрацит неминуемо приведет к росту тарифов на электроэнергию – а это, в свою
очередь, запустит новый виток инфляции в Украине.
Михаил Волынец считает такие шаги правительства
возмутительными, и настаивает на том, что необходимо развивать
отечественную угольную отрасль. Но вместо этого Министерство
энергетики и угольной промышленности планирует закрыть по три
из четырех шахт в ГП "Первомайскуголь" и ОАО "Лисичанскуголь",
еще три – в ГП "Мирноградуголь" (бывшее "Красноармейскуголь") и
четыре из семи – в ГП "Львовуголь".
"Шахтерские города вымрут, а их инфраструктура и предприятия,
связанные с рудниками, придут в упадок", – подвел черту Волынец.
Впрочем, это вполне вписывается в "экономическую стратегию" нынешних властей по полному удушению отечественной
промышленности.
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Експерти називають злиття української політики і бізнесу кумівським капіталізмом

ЗАТ Україна та його вл

Перше масштабне дослідження вітчизнян

За матеріалами http://nv.ua/
П'ятеро людей з 42,6-мільйонного населення України: з
точки зору статистики це менше, ніж похибка. Але якщо оцінити вплив Ріната Ахметова,
Ігоря Коломойського, Віктора
Пінчука, Петра Порошенка та
Дмитра Фірташа на економіку
країни, то вони виглядатимуть
величезними величинами: сумарні активи цієї п'ятірки станом на 2016 рік — $8,1 млрд.
Надто багаті люди є всюди.
Однак український випадок
унікальний небаченою за західними мірками концентрацією
капіталу. Навіть не п'ять, а десять найбагатших поляків володіють активами, які становлять
лише 3% ВВП Польщі. Саме така
ж частка у валовому продукті США і в десяти найбагатших
американців. А п'ятеро згаданих вище українців володіють
9,5% від ВВП своєї країни.
(Закінчення, початок в №31
від 02.08.2017 р.)

Велика п'ятірка
Експерти Центр економічної
стратегії (ЦЕС) називають злиття української політики і бізнесу
кумівським капіталізмом. У такій
системі компанії олігархів отримують субсидії, дешеві кредити
держбанків, беззаперечний монополізм і захист від конкурентів
шляхом введення ліцензій та інших заходів протекціонізму. Крім
того, в Україні приватизація найчастіше є схемою переведення
активів з держвласності в руки
олігархів, що активно відбувалося
в 1990-ті та у роки правління Віктора Януковича.
Кожен з п'ятьох фігурантів дослідження ЦЕС служить прекрасною ілюстрацією кумівського капіталізму.
Посада президента країни навіть за відсутності прямого втручання забезпечують відмінні умови для ведення бізнесу, пишуть
аналітики ЦЕС про Порошенка.
Свідченням цього стали справи
корпорації Roshen, що невпинно
йдуть вгору, яка відкриває магазини і нарощує виручку, а також
успіхи близьких до глави держави
підприємців.
"Ставши президентом, Порошенко виявився не готовий повністю відмовитися від своїх
бізнес-інтересів",— констатує політолог Володимир Фесенко.
Бізнес-партнер Порошенка Ігор
Кононенко, один з керівників фракції БПП в Раді, контролює низку
держкомпаній — ОПЗ, Центренерго,
Укртранснафту — через лояльних
менеджерів у керівництві або наглядових радах. Про це свідчать
дані експертів і депутатів. А лояльний до президента Костянтин
Ворушилін, голова Фонду гарантування вкладів, віддає ліквідні активи неплатоспроможних банків у
банк МІБ, що належить Порошенку,
Кононенку і дітям самого Ворушиліна. Крім того, в цій фінустанові
зберігають гроші деякі держкомпанії, зокрема Укртрансгаз.

Кожен з п'ятьох фігурантів
дослідження ЦЕС служить
прекрасною ілюстрацією
кумівського капіталізму.
Олег Гладковський, ще один
партнер Порошенка, займає посаду заступника секретаря Ради
нацбезпеки і оборони. І володіє
компанією БогданМоторс, яка постачає продукцію Нацгвардії. Два
роки виконання держзамовлень
дозволили Богдану, раніше збитковому, вийти у прибуток.
Отримує держзамовлення на
кораблі і зброю також порошенківська Ленінська кузня.
Володимир Ланда з Центру Бендукідзе оцінює в $0,4 млрд переплати держбюджету в 2014-2016
роках при військових закупівлях у
компаній, близьких до Порошенка.
На відміну від президента, Ахметов найактивніше нарощував свої
активи за часів Януковича, виграючи на приватизаційних конкурсах.
Але й сьогодні, за даними ЦЕС,
найбагатший українець контролює два десятки народних депутатів з Опозиційного блоку та
деякі інші групи, чиї голоси потрібні пропрезидентській більшості.
Вони й допомагають Ахметову
пережити лихоліття війни на сході.
Парламентером між донецьким
мільярдером і БПП є Кононенко.
"Такі оператори бізнесово-політичних домовленостей, як Кононенко,— велика загроза для сьогоднішньої України",— наголошує
Андерс Аслунд, старший науковий
співробітник Atlantic Council, експертного центру у Вашингтоні.
В обмін на підтримку умовною

групою Ахметова ініціатив Порошенка донецький мільярдер утримує монополію на енергетичному
ринку: в сегменті теплової генерації електрики частка його компанії
ДТЕК становить 70%. При цьому
обленерго Ахметова є природними монополіями, чий вплив на ринок практично не обмежений.
Через "своїх" парламентаріїв
найбагатший українець домігся
того, що Верховна рада не ввела
ренту на видобуток вугілля, хоча
встановила високу ставку на видобуток нафти і газу. Точно таким же
чином — через ВР — власник ДТЕК
і Метінвесту отримав зростання
збору з експорту металобрухту,
що дозволяє йому дешево купувати сировину на внутрішньому ринку. Також комісія — регулятор ринку енергетики ввела надвигідний
для олігарха тариф Роттердам+.
В орбіту інтересів Ахметова входить і держкомпанія Укрзалізниця
(УЗ), говорить Володимир Шульмейстер, колишній заступник міністра
інфраструктури: мовляв, мільярдер
впливає на цілий ряд менеджерів,
які приймають ключові рішення в
УЗ. Через це держкомпанія закуповує рейки в ахметовських структур:
сума контрактів, починаючи з 2008
року, склала 8,4 млрд грн.
А ось Коломойський, згідно зі звітом ЦЕС, користувався прихильністю
Арсенія Яценюка, коли той очолював
уряд. Але це не завадило власнику
групи Приват мандатами депутатів,

близьких до партії УКРОП, підтримати призначення нового прем'єра
Володимира Гройсмана. Крім того,
після зустрічі Коломойського з Порошенком Державна фіскальна служба
(ДФС) реструктуризувала борг у 12,8
млрд грн компанії Укрнафта, в якій
власнику групи Приват належить міноритарний пакет (майже все інше —
у держави). Ця компанія ще й неодноразово відмовлялася виплачувати
дивіденди державі, що дозволяло ексгубернатору Дніпропетровщини розпоряджатися її вільними грошима.
Загалом придбання міноритарних пакетів у держкомпаніях — типовий хід Коломойського,
відзначають в ЦЕС, який потім
впроваджує на підприємство лояльний менеджмент і отримує вигоду. Навіть нинішнього керівника
Укрнафти Марка Роллінса в ЦЕС
вважають людиною дніпропетровського мільярдера.
Націоналізація ПриватБанку завдяки домовленостям з Банковою
пройшла за м'яким сценарієм: НБУ
дав дніпропетровському мільярдерові можливість надати застави
під взяті кредити пов'язаним особам — тобто акціонерам банку, самим собі, впродовж півроку.
Фірташ у Раді може розраховувати на голоси приблизно шести
народних депутатів Опоблоку.
Крім того, він має деякий вплив на
частину фракції БПП, що представляє квоту партії УДАР нинішнього
київського мера Віталія Кличка.

В тому числі і з допомогою цього пулу мандатів бізнесмен, який
утримується в Австрії, оберігає свою
власність — два десятки облгазів. Фінансові показники азотного бізнесу
безпосередньо залежать від протекції: у 2015 му Мінекономіки ввів
антидемпінгові збори проти російських виробників азотних добрив,
що на руку власнику Group DF. Саме
від політичного лобізму залежить,
чи виходить Фірташ в плюс або мінус, констатують в ЦЕС.
Найскромнішим політико-бізнесовим ресурсом з п'яти олігархів
володіє Пінчук. Пік його впливу
припав на роки президентства Леоніда Кучми, на чиїй дочці одружений цей бізнесмен. У нинішній Раді
в нього лише троє "своїх" депутатів
БПП. Вони допомогли Пінчуку пролобіювати вигідне для компанії
Інтерпайп підвищення ставок на
експорт металобрухту.

Медіаресурс
Наявність медійних активів —
ключова особливість олігархів,
наголошують в ЦЕС. Всі вони прагнуть транслювати в маси меседжі,
вигідні їхньому бізнесу і політичним домовленостям.
“Чому ми дозволяємо олігархам
використовувати державні ресурси? Чому втрачаємо можливості
для розвитку країни?" — запитує
економіст Яблоновський. Відповідь
у нього готова: тому що з екранів телевізорів за гроші олігархів політики
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Куда катится страна: мнения людей и экспертов

ної олігархії
переконливо доводять населенню
про чергову необхідність підтримки
національного виробника шляхом
податкових пільг або підвищення тарифів. Експерт ЦЕС додає: з кожним
роком такої "підтримки" Україна все
більше відстає в економічному розвитку від інших країн.
У розпорядженні Фірташа — належний йому на паях з Сергієм
Льовочкіним телеканал Інтер з
сателітами. В його ефірах, наприклад, часто бере участь лідер
Батьківщини Юлія Тимошенко. Це
говорить про плани Фірташа щодо
цього політика на наступні парламентські і президентські вибори,
які повинні пройти в 2019 році, відзначають експерти ЦЕС.
Телеканал 1+1 Коломойського відзначився, окрім іншого, в інформаційній війні проти керівництва Нацбанку на чолі з Валерією Гонтаревою.
Президентський П'ятий канал
воліє подавати позитивні новини
про події в країні і доповідати про
успіхи уряду.
Медіа-активи Ахметова — телеканал Україна і газета Сегодня —
часто надають майданчик для висловлювань політикам з Опоблоку
і педалюють тему благодійної діяльності найбагатшого українця.
Олігархи ще й деформують весь
медіаринок. Павло Єлізаров, акціонер інтернет-телеканалу 3s.tv,
розповідає: рекламна виручка великого ТБ-каналу за одну годину
становить максимум $5,5 тис., хоча
виробництво години контенту коштує мінімум $25 тис. Різницю покривають власники-мільярдери,
для яких ЗМІ — не бізнес-проект,
а рупор пропаганди. Тим самим
вони руйнують рекламний ринок,
що заважає появі нових великих

"Єдиний спосіб
звільнення держави
від захоплення
олігархами —
переглянути правила
гри",— роблять
висновок в ЦЕС.
Інакше Україна
назавжди залишиться
країною з найвищою
концентрацією
капіталу і однією з
найнижчих в Європі
зарплат.
гравців. “Медіаринок — єдиний
сектор економіки, заточений під
збитки,— говорить Єлізаров.— Це
абсолютно ненормальна ситуація".
Сергій Гурієв, головний економіст Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), вважає:
в такій ситуації варто заборонити
власникам медіа володіти іншими
бізнесами. "Я б запропонував почати з повної прозорості фінансування ЗМІ",— говорить він НВ.
Медіаексперти також ратують за
те, щоб обмежити витрати ЗМІ і в

першу чергу телеканалів розміром
їхніх доходів.

Перезавантажити все

Іноземний досвід у боротьбі з
олігархами до України слабо застосований — серед розвинених
країн не так багато актуальних
прикладів боротьби з такою концентрацією влади і фінансів.
В Японії, наприклад, де після
Другої світової війни утворилися великі картелі, які впливали на
політику, уряд максимально підтримував промислове співробітництво. На практиці це означало,
що держчиновники переходили на
роботу в бізнес у статусі консультантів, а великі концерни і банки
різних олігархів отримували додаткові стимули, якщо володіли
акціями один одного. Відбувалося
своєрідне перехресне запилення
олігархічного капіталу. "Інтереси
акціонерів (олігархів) були вторинними в державній політиці, яка
призвела до економічного зростання",— зазначає американський
економіст Маріус Дженсен в одній
зі своїх робіт про Японію.
У Росії і Казахстані олігархів відтіснили від економічних і владних
важелів правлячі клани. А в Латвії
олігархи впали після фінансової
кризи 2008-2009 років, яка очистила економіку і політику країни.
"Щось схоже відбувається зараз в
Україні",— наголошує Аслунд.
Але навіть без криз або рівняння
на чужий досвід проблема олігархії, на думку експертів ЦЕС, вирішувана. Потрібні незалежні ринкові
регулятори, ефективне керування
держкомпаніями з їх подальшою
приватизацією, а у випадку з бюджетними потоками — широке використання системи електронних
закупівель. При цьому муніципальні бюджети в дусі філософії децентралізації повинні перебувати під
контролем місцевих громад.
А ще варто перезавантажити
парламент. Але для цього потрібно
змінити виборче законодавство.
В економічній сфері необхідна
податкова реформа та дерегуляція. Завдяки останній на ринку
зникнуть обмеження для нових
гравців, і вони порушать монополію олігархів.
Рагурам Раджан, професор фінансів Університету Чикаго і колишній головний економіст МВФ,
пропонує олігархічним економікам
рухатися від оподаткування прибутку, який карає по справжньому
ефективних бізнесменів, до оподаткування майна. З ним згоден
Гурієв з ЄБРР. "Податок на особисте
багатство — це набагато справедливіший податок, ніж податок на
прибуток",— підкреслює економіст.
Аналітики ЦЕС вважають, що зміни повинні бути набагато більшими,
ніж правки в оподаткуванні. "Єдиний
спосіб звільнення держави від захоплення олігархами — переглянути
правила гри",— роблять висновок в
ЦЕС. Інакше Україна назавжди залишиться країною з найвищою концентрацією капіталу і однією з найнижчих в Європі зарплат.
(Стаття опублікована
у журналі Новое Время №10
від 17 березня 2017 року)

Александр Полуянов
Итак, громких событий много, они
разнообразны, но, если их проанализировать, то все они подводят нас к общему
знаменателю: государственная власть в
Украине неуклонно разлагается, а общественная жизнь - деградирует. Все это напоминает улей, в котором погибла матка:
пчелы ещё привычно суетятся, движение
продолжается, но улей фактически мертв.
(Начало на стр.1)
Эту картину органически дополняют и прочие
"прелести" нашего нынешнего бытия. Так, согласно аналитическому обзору ЦРУ США, из 225
рассматриваемых стран Украина сегодня находится на втором месте в мире по уровню смертности (на первом - карликовое африканское государство Лесото).
Кроме того, повальное беззаконие, вызванное
полным разложением правоохранительных
органов и судебной системы, плюс миллионы
неучтенных стволов, которые расползлись по
стране из зоны АТО, - все это превратило Украину в некую пороховую бочку, и большинство
населения уже не воспринимают ее безопасной
для жизни страной. Мы и сами не заметили, как
пришли и привыкли к этому кошмару: каждый
день — жертвы, убийства, взрывы, беспорядки,
поножовщина, рейдерство, давление на суды,
грабежи, болезни, война и прочие "прелести" хаоса, в котором оказалось государство Украина.
По подсчетам юристов, даже если исходить
из официальной статистики, то на сегодняшний
день приблизительно каждый семнадцатый совершеннолетний украинец подозревается в совершении преступления. Это 5,9% населения
Украины, причем без возможных соучастников
по делу. Для сравнения: в 1937 году (самый разгар сталинских репрессий), при населении 162
млн человек, в лагерях ГУЛАГа отбывали срок 2,6
млн заключенных. Это 1,6 процента.

Рубикон перейден
И все же самым убийственным для страны процессом является полная деградация экономики,
без которой любое государство просто обречено на распад. С экономической точки зрения,
домайданный 2013 год остаётся недостижимой
высотой, которой мы в лучшем случае и при
самом оптимистическом сценарии достигнем
только лет через десять. Но это вряд ли произойдет, поскольку поднимать экономику уже просто
некому: население разбегается сотнями тысяч
и миллионами - особенно высококлассные
специалисты и молодёжь. Эксперты констатируют, что Украина больше никогда не будет развитой индустриальной державой, поскольку её
промышленная база подорвана до основания.
- Без реиндустриализации (повторной индустриализации), только уже на более высоком
технологическом уровне,
с внедрением
высокотехнологических производств, без более активной работы в высокотехнологических
сферах производства, украинская экономика не
имеет шансов на экономическое развитие, - уверен глава экономистов Украины Андрей Новак.
Однако ничего того, о чем говорит известный
экономист, не наблюдается даже в зародыше:

власти Украины упорно разрушают остатки
промышленности, по-прежнему бредят идеями
"аграрной супердержавы" и рассчитывают на 3-4
экспортные позиции, причем чисто сырьевого
характера (металл, зерно и химию). Хотя это –
уровень самых отсталых стран.
- Мы все время зависим от внешних фактов –
мировых цен на сырье и погоды. Если хорошая
погода, то и урожай хороший, а если плохая,
то урожай плохой и начинается девальвация
и инфляция. Даже если растут доходы у людей, то параллельно с этим растет дисбаланс
по торговому балансу, потому что растет потребление импортных товаров… К сожалению,
перспективы не радужные, потому что Украина
продает сырье, а покупает готовый продукт – а
это так называемая сырьевая ловушка,- охарактеризовал состояние украинской экономики
экономический эксперт Виктор Скаршевский.
Последняя новость, которая подтверждает
пессимистические экономические ожидания это данные Госстата о падении промышленного
производства в апреле на 6,9% (по сравнению с мартом этого года) и на 6,1% (по сравнению с апрелем 2016 года). Судя по заявлениям
экономистов, при таком развитии событий
Украина уже вскоре не сможет обслуживать и
внешние долги – тем более, что эти расходы увеличиваются с каждым годом.
И в то время, когда представители власти
готовы вцепиться друг другу в глотки в спорах о
том, кто из них "патриотичнее", страна уверенно
катится к дефолту со всеми вытекающими последствиями.
Создается
впечатление,
что
наши
"реформаторы" уже на все махнули рукой и
сосредоточились исключительно на экспорте
сырья и трудовых ресурсов. И действительно
- зачем напрягаться, создавая новые рабочие
места в Украине, стимулировать внутреннее
производство и налаживать благоприятный
бизнес-климат? Это все требует знаний,
которых нет, и кропотливой работы, к которой
они не приучены. Гораздо легче и привычнее
доворовывать то, что осталось, а "лишних" людей
выдавливать подальше с глаз долой - поднимать
экономику других стран. Тем более, что они еще
и перечисляют на родину немалые деньги: только по официальным данным Нацбанка, в 2016
году от трудовых мигрантов в страну поступило
более 5,5 млрд долларов (примерно 20% доходов госбюджета прошлого года). Для сравнения:
в этом году МВФ предоставил Украине 1 млрд
долларов нового транша, ради которого власти
буквально на коленях ползали перед западными
кредиторами.
Характерно, что правительство очень своеобразно "отблагодарило" заробитчан за поддержку украинского ВВП: в пенсионной реформе, кроме всего прочего, предусмотрено, что
лица без достаточного страхового стажа (а это
миллионы гастарбайтеров) не будут иметь права на пенсию.
Подводя неутешительные итоги, можно сказать лишь одно: в обозримом будущем Украина уже не будет социальным государством,
поскольку обнищала катастрофически, а её
задекларированные социальные обязательства
противоречат нынешней псевдолиберальной
экономической политике.
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6 Точка зору
Три роки по тому…
“За правду і справедливість”

Володимир Співачук,
народний депутат України
IV скликання
Відомо, що будь-яка революція – це
розплата суспільства за невміння реформуватися. Не стала винятком і революція гідності. Адже протягом чверті століття прикрою закономірністю
результативності українських реформ
стало хронічне зниження рівня добробуту народу. З кожним роком і з кожним
«реформаторським» кроком поглиблюється прірва між чотирма п’ятими в
Україні сущих і тією мізерною меншістю
(десь біля 1,5% населення), яка переважно неправедно, не побудувавши (за
словами гаранта) навіть собачої будки,
оволоділа надбанням Вітчизни і створила загребущу олігархічно-кланову
надбудову суспільства.
Під тягарем цієї протиприродної для
ХХІ ст. надбудови задихаються народне
господарство і наука, освіта і культура,
політика і громадське життя. Для олігархів – від пінчуків із фірташами до ахметових із герегами – немає національної економіки. Для них головне – їхні
приватні холдинги, особисте безмежне
збагачення. Як тут не пригадати Артура
Шопенгауера, котрий ще у ХІХ ст. писав, що «багатство подібне до морської
води, від якої спрага тим більше посилюється, чим більше п’єш».
Минуло три роки… Як же посучасному звучить слово Тараса: «Невеликії
три літа марно пролетіли… А багато в моїй
хаті лиха наробили».
Перші кроки нової (та чи нової?..) влади
отримали якщо не схвалення, то хоча би
мовчазну згоду суспільства. Анонсовані
понад шість десятків реформ, переважно
під приставкою «Де» (децентралізація,
дерегуляція, детінезація, деполітизація
тощо), породжували певну надію на поліпшення. Однак…
З першим «Де» українці зіткнулися у валютних обмінниках. Фактично протягом
2014-16 рр. відбулась девальвація гривні у
3,3 рази. Такого глибокого падіння не було
навіть під час кризи 1998-1999 і 2008-2009
рр. Від цього «Де» чимало українців втратили свої статки, опинилися у кредитному
ярмі. Виграли лише валютні спекулянти,

«Крайняя бедность народа почти всегда бывает преступлением его вождей»

країни протягом 25 років незалежності. На
часі – тиск на всі гілки влади з вимогою відмінити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, на експорт
необробленої деревини. Десь у цій площині і
бурштинова вакханалія.
Вже згадані компанії в офшорах належать нардепам від Опоблоку, від «Волі
народу» (якого?!), від БПП, від, власне, усіх
фракцій в діючій Верховній Раді. Адже для
здирництва, наживи міжфракційних розбіжностей бути не може за означенням,
бо капітал не має ні зовнішніх, ні внутрішніх кордонів. Особливо, коли він міцно
вріс у владу. Монополізувавши політику,
український олігархат не дає розвиватися
економіці. Скажімо, іноземних інвестицій
в 2016 році надійшло в Україну ледь-ледь
більше 3 млрд. доларів (у 15 разів менше, ніж у сусідню Польщу). Причому, левова частка
Для олігархів – від пінчуків
так званих інвестицій в Україну є поверненням вивезених
із фірташами до ахметових із
за рубіж капіталів. Звісно, погерегами – немає національної
вертається значно менше, ніж
вивозиться. Грабунок країни, її
економіки. Для них головне –
громадян продовжується і кінїхні приватні холдинги, особисте ця-краю йому не видно.
Проте, є і певні успіхи побезмежне збагачення
стмайданної влади. Насамперед, з 11 червня запрацював
ської корпорації «Рошен». Тарифи отрима- безвізовий режим з країнами Європейли статус «економічно обґрунтованих», та ського Союзу. В Україні цю подію відмітивраховані в них лише інтереси (швидше, ли з розмахом небаченим, під лозунгом:
хапальні інстинкти) енергетичних моно- «Безвіз діє – Україна радіє!». Розмаху
дійства подивувались навіть європейські
полістів.
Суверенітет споживача – визна- партнери.
По-друге, створено цілу мережу офіційчальний принцип соціально орієнтованої
ринкової економіки – у діях НКРЕКП навіть них органів боротьби з корупцією. Причоне ночував. Більше того, у квітні 2016 року му, із достатніми повноваженнями, солідуряд В. Гройсмана практично вдвічі підняв ним матеріальним забезпеченням, гідною
тарифи на газ для населення. Це викли- заробітною платою. Результати вражаючі.
кало приблизно 70% зростання тарифів У 2016 році повідомлено про підозру у скона гарячу воду і опалення. Відповідно по- єні корупційних злочинів 6052 особам. Задорожчала (вже в котре) електроенергія, суджено, переважно до штрафів, причому,
істотно зросла (на 30-40%) оплата холод- без позбавлення права займати відповідні
ного водопостачання та водовідведення. посади, лише 1083 з них. До речі, це у три
рази менше, ніж у 2013 році. Принагідно заНаголосимо, для населення.
Шокували не тільки Україну, але й її за- уважимо, що НАЗК за 10 місяців перевірило
рубіжних партнерів е-декларації високо- аж два з половиною десятки е-декларацій.
Відтак, багатотисячні премії працівники
посадовців. Та не надовго.
Але до тих декларацій ще необхідно по- агентства отримали цілком заслужено.
По-третє, рішуче покінчено з тоталівертатись. І не тільки тому, що їх шокуюча
інформативність перекреслена нульовою тарним минулим. Підсумки декомунізації
ефективністю. І не задля вражаючих від- звучать, як фронтові зведення! За 2016
вертим цинізмом астрономічних покладів рік демонтовано 1320 пам’ятників Леніну
як валютної, так і національної готівки. та пам’ятних знаків на його честь, 1069
Повертатися слід до бізнесової складової, пам’ятників іншим комуністичним діячам.
тобто до відвертого, знущального, однак, Перейменовано 51 тисячу 439 вулиць й
виявляється цілком законного грабунку площ, 987 населених пунктів, з яких 32
національного надбання України, кожно- міста. На заміну «радянських» вулиць
го її громадянина. За повідомленням ЗМІ з’явились десятки Центральних і Євро115 декларантів першої хвилі володіють пейських, Соборних і Козацьких, Хлібних
375 фірмами, зареєстрованими у 41 краї- і Цукрових, Вишневих і Абрикосових. А в
ні світу. З них 237 компаній – в офшорних селі Калини Закарпатської області вулиця
зонах, в тому числі на досить скандально Леніна стала вулицею Леннона. Воістину,
думка політолога Костянтина Матвієнка
відомому Кіпрі – 136!
Щороку з України в офшори виводиться, «немає такої дурниці, яку б українська
як мінімум, біля 12 млрд. дол. Іншими слова- влада не здатна була перевершити» доми, 300 млрд. дол., необхідних для всебічної сить влучно віддзеркалює форму, зміст
модернізації української соціально-еконо- і сутність правлячого нині в Україні вімічної системи, вкрадено і виведено за межі нницького олігархічного клану.
та експортери, що наживались на обвалі
національної валюти. А оскільки дві третини нашого експорту – аграрна продукція та метал, то й у здешевленні гривні зацікавленні наші сировинні олігархи.
Стосовно ж імпортерів, у яких намітились чималенькі збитки (мова не про човникову дрібноту, а про газоенергетичних
бонз), то вихід знайшли суто український
– статки багатіїв рятують злидарі. У 10 разів порівняно із 2013 роком зросла оплата
послуг ЖКГ. Божевільні тарифи на газ та
електроенергію ухвалила Національна
комісія по регулюванню (без приставки
«Де») в сфері енергетики і комунальних
послуг (НКРЕКП), котру з подачі Валерії
Гонтаревої та з волі Петра Порошенка очолив Дмитро Вовк – менеджер кондитер-
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І насамкінець. 29 серпня – третя річниця трагедії під Іловайськом. Публічна
інформація про розслідування причин і
винуватців Іловайської трагедії засвідчує,
що протягом 3-х років слідство свідомо і
цілеспрямовано заганяється в глухий кут
з метою виведення з-під відповідальності
перед законом і суспільством дійсних винуватців – безграмотних, безвідповідальних і, як правило, безкарних вищих чинів
Генштабу та Міноборони.
Хронологічно це реалізовано досить
своєрідно:
▸ грудень 2014 року – Генпрокурор Ярема
заявив, що розслідування завершується;
▸ серпень 2016 року – головний військовий прокурор А. Матіос заявив, що матеріали готуються до суду, однак «суспільство
може на нас злитись, але ми маємо ще
кілька місяці для завершення слідства»;
▸ травень 2017 року – Ю.В. Луценко заявив, що в Іловайській трагедії серпня 2014
року винні міністр оборони РФ С. Шойгу
та два десятки російських генералів!
Крапка. Приїхали! Три роки десятки
слідчих ГПУ та МВС опитували свідків, висували, розглядали, відкидали безліч версій, мужньо і безкомпромісно аналізували
висновки сотень експертиз і, відповідно,
залишилось А. Матіосу і А. Авакову найняти пару десятків гелікоптерів для всесвітнього шоу по доставці підозрюваних до
українського суду.
За кадром залишились керівники АТО і
Генштабу, які проігнорували небезпеку оточення в Іловайську практично беззбройних силовиків МВС, кинули напризволяще
добровольців без бронетехніки, без важкого озброєння, без елементарних засобів
життєдіяльності. Проігнорувала ГПУ і кінофільм «Рейд», що відбілюючи і прославляючи генерала В. Муженка, став яскравим
підтвердженням відвертого цинізму влади, засобом морального і психологічного знущання над бійцями, які вирвались
із Іловайського котла, над матерями, що
втратили в цій бійні своїх синів. ГПУ мала
б пояснити суспільству, з чиєї подачі і за
які кошти був створений цей безсоромний,
цинічний, аморальний рекламний продукт
і хто оплатив його демонстрування на всіх
центральних телеканалах.
З огляду на вищевикладене, загиблим,
зниклим безвісти, покаліченим в Іловайську бійцям, їх матерям, їх дітям залишається лише аплодувати доблесній ГПУ і
особисто Юрію Віталійовичу. Та особливу
вдячність кумові гаранта мають висловити Валерій Гелетей, Віктор Муженко, Петро Литвин, які не тільки залишились при
генеральських погонах, але й отримали
підвищення. І відкритими залишаються
чимало запитань: про організаторів «зачистки» Іловайська без відповідного забезпечення, про парад 24 серпня 2014
року, про бронетехніку, яку нібито відправили під Іловайськ, а вона опинилась десь
у районі Кременчука, про авіаційне прикриття Іловайського котла, про маршрути
виходу із цієї бійні, про… Але все. Крапка.
Винуватці визначені.
Три роки Україна воює, втрачаючи своїх
синів і дочок. Три роки українська влада
вдає, що бореться із корупцією. Три роки
Верховна Рада імітує бурхливу діяльність.
Три роки українці чекають миру, справедливості і добробуту. Чи дочекаються?

Про що мовчить телевізор

Членів НКРЕКП підозрюють у зговорі
За матеріалам УНІАН
Національне антикорупційне бюро України почало кримінальне провадження, в рамках
якого підозрюються голова і
члени Національної комісії, що
здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних
послуг, які, діючи в інтересах
генеруючих компаній-операторів
теплоелектростанцій,
при формуванні оптової ринкової ціни необгрунтовано

включили в неї формулу, яка
завищує вартість енергетичного вугілля в тарифах на електроенергію (формула «Роттердам плюс»).
Про це йдеться в ухвалі
Солом'янського районного суду
Києва від 10 липня 2017 року, яке
опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень
України.
Згідно позиції НАБУ, такі дії
НКРЕКП привели до того, що

генеруючі компанії-оператори
ТЕС отримали надприбутки, а
споживачі електроенергії понесли безпідставні витрати.
Колишній член НКРЕКП Андрій
Герус заявив, що теплова генерація, велика частина якої належить енергетичному холдингу
ДТЕК Ріната Ахметова, додатково заробила понад 10 млрд грн
завдяки включенню в тариф на
електроенергію вартості вугілля
за згаданою формулою.

Україна втрачає хвойні ліси
І не тільки люди їх вирубують - дерева сохнуть через шкідників, які стали
дуже агресивними. Жуки-короїди вже
вразили 16 тисяч гектарів лісів у Рівненській області, на Волині - 7. Така ситуація
по всій країні, пишуть "Факти".
Нашестя жуків в Україні триває вже
три роки, і вони до сих пір не знищені.
Побороти їх можна, якщо вирубати
вражені дерева, стверджують лісники.
Але часто під вирубкою хворих рослин
знищують здорові ліси.
Через зміну клімату жуки стали дуже

агресивними, одне дерево вони можуть
знищити за два місяці. Розпізнати вражений стовбур дуже важко - приховує кора.
Зараз в лісах сотні феромонних пасток для короїдів, щоб ті не розмножувались. На деревах розвішені годівниці
для птахів, але шанси нерівні. З вирубкою погоджуються екологи, але просять не перестаратися.
Від масштабу жукової атаки вражені
навіть досвідчені фахівці, які вважають,
що якщо короїда не зупинити, за 10 років на місці хвойних лісів буде пустеля.
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Пища с высоким содержанием калия благотворно воздействует
на наше кровообращение

ДОМАШНІЙ КЛУБ
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Дачникам

Как хранить чеснок

УХОД ЗА МАЛИНОЙ
И СМОРОДИНОЙ
ПОСЛЕ ПЛОДОНОШЕНИЯ

Вырастив отменный урожай чеснока,
следует позаботиться о его длительной
сохранности. Всем огородникам известно, что озимый чеснок, хотя и намного
крупнее, сочнее и забористее, нежели
яровой, но хранится без потерь лишь до
новогодних праздников.
Яровые же сорта чеснока характеризуются меньшей урожайностью, более
мелкими головками и большим количеством зубков в них, но зато имеют отличные показатели лежкости.
Подготовка к закладке
Чтобы чеснок хранился максимально
длительное время, со сроками уборки
данной культуры запаздывать нельзя,
поскольку покровный слой у перезревших головок повреждается и зубки растрескиваются.
Луковицы и озимых, и яровых сортов
чеснока перед закладкой на длительное
хранение следует подготовить определенным образом.
Выкопанный урожай оставляют на несколько дней лежать на грядке, чтобы
под солнечными лучами они качественно высохли.
Ультрафиолет убивает многие грибки
и бактерии, паразитирующие на чесноке
и вызывающие различные заболевания
растения.
Под навесом чеснок проветривается еще

в течение 7-12 суток, и только после этого у
луковиц обрезают стебли. Если вы не собираетесь заплетать чеснок в косы, то пеньки
обрезают на высоту 2-4 см.
Следующий важный этап подготовки
луковиц к сбережению – обжигание корешков. Бывалые огородники не ленятся
проводить эту манипуляцию, поскольку
именно она дает полную гарантию не
прорастания луковиц при хранении.
Некоторые способы хранения чеснока
1. Плетение кос. В каждую косу вплетают до 15 головок. Плетение начинается снизу, постепенно вплетая все новые луковицы, используя необрезанные стебли.
2. Хранение в капроновых колготках
или чулках. Этот метод прижился в нашей стране еще во времена Советского

Ингредиенты: тарталеток 10 шт., куриное филе (300 г)
2 шт., сыр твердый 100 г, ананас
консервированный 5-7 шт., орехи грецкие 50 г, майонез2 ст. л.,
укроп (зелень) для украшения,
зерна граната для украшения
Приготовление:
Куриное филе хорошо промыть. Поставить варить до готовности
и остудить в бульоне. Мелко
нарезать куриное филе и натереть сыр. Сложить в миску.
Грецкие орехи измельчить.
Ананасовые колечки мелко нарезать. Добавить в миску ананас, орехи и майонез. Хорошо
перемешать и выложить в тарталетки. Украсить зернами граната и веточками свежей зелени укропа. Немного остудить и
подавать к столу.

Общие симптомы нарушений
кровообращения, которые нужно
знать каждому
Появление сосудистых звёздочек, регулярные судороги и тяжесть в ногах являются первыми
признаками того, что с нашим кровообращением не все в порядке.
При этом стоит иметь в виду, что
подобная проблема часто сопровождается рядом более общих
симптомов, о которых также необходимо информировать своего
лечащего врача:
• Появление красных пятен на
коже ног
• Сухость кожи
• Отек щиколоток
• Хрупкие волосы и ногти
• Ощущение холода в ладонях и
ступнях
• Усталость
• Сонливость

колоток к коленям, натирая их гелем
алоэ вера.
Чай из боярышника
Боярышник является растением,
наиболее часто используемым для
лечения нарушений кровообращения и гипертонии. Употребление
чая из боярышника 4-5 раз в неделю
может стать хорошей привычкой. В
этом случае содержащиеся в этом
растении кислоты и полифенолы
принесут большую пользу твоему
здоровью. Содержание в боярышнике большого количества танинов,
флавоноидов и пектинов делает
его эффективным успокоительным
средством. Благодаря им боярышник способен хорошо очищать наш
организм от шлаков. Что касается
побочных эффектов этого растения,
то необходимо следить за тем, чтобы не принимать больше 1 грамма
боярышника в день в составе чая.
Если ты принимаешь препараты для
лечения заболеваний сердца, реко-

Сейчас мы расскажем, каким
образом можно улучшить кровообращение и избежать появления
связанных с этим проблем. Особенно это относится кровообращения в нижних конечностях.
Стимулируй кровообращение с помощью алоэ вера
Это натуральное средство не
только стимулирует кровообращение в нижних конечностях, но и
улучшает отдых ног. В результате мы
чувствуем себя свежими и отдохнувшими, а тяжесть и покалывание в ногах перестают нас беспокоить.
Что следует делать? Убери в морозильную камеру холодильника
листик алоэ вера. Вымой ноги и положи их на стул перед собой, сядь
поудобнее. Разрежь лист замороженного алоэ вера, и ты увидишь
внутри гель. Выполни восходящий
массаж ног по направлению от щи-

мендуется проконсультироваться у
своего врача о возможности приёма
боярышника.
Сок из апельсина и моркови
на завтрак
Вот увидишь, ты будешь в восторге от этого напитка. Попробуй
каждое утро готовить себе сок из
апельсина и моркови, как только
проснёшься. Если ты добавишь в
него немного имбиря, у тебя получится идеальный напиток для заботы о сердце и сосудах.
Включи в свой рацион продукты, богатые калием
Пища с высоким содержанием
калия благотворно воздействует на
наше кровообращение и позволяет
справиться с задержкой жидкости.
Обязательно включи в свою диету такие продукты, как: бананы, семечки
подсолнечника и тыквы, кунжут, семена льна, авокадо, водоросли, чистый какао в порошке, редис, брокколи, морковь, помидоры, тыква.

кроссворд
ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Какой цветок символизирует самовлюбленность? 7. Защитник справедливости в черной маске. 10. Какую траву и слепой знает? 11. Комплектующая совочка для строительных
работ в пределах песочницы. 12. "Блоха" среди гоночных автомобилей. 13. Деревенский
вездеход. 14. Скоростной бег, "задаваемый" с испуга. 18. Человек нехилого телосложения.
19. Прибавка к жалованью и палка для ослов. 20. Комната, в которой можно повесить топор. 21. Ее лучше проглотить, чем из-за нее воду возить. 24. Самая надежная опора для потерявшего плавучесть. 27. Исполнительница ведущих партий в балете. 28. Создатель духов.
29. По усам текло, а туда не попало. 31. "Лысый" ковер. 35. Джонс, собиравшийся в "последний
крестовый поход". 36. Что такое посошок? 37. Работа экскаватора. 38. Девчонка-подросток,
играющая в мужской компании. 42. Сорт мороженого, означающий человека, который любит
кушать всякие десерты. 43. И ампир, и рококо. 44. Что бывает сквозным на войне? 45. Гнойные струпья на коже. 46. Средство передвижения Тарзана по воздуху. 47. Глупость, причуда.
По вертикали:
1. Тент по функции. 2. Устройство, занятое поиском мишени для ПВО. 3. "Борец" с одноруким бандитом. 4. "Отправь дурака за ... - он клейкую ленту и принесет" (шотландская
шутка). 5. Французы считали, что он длится сорок дней. 6. "Windows" - это операционная ...
7. В средние века получила широкое распространение рыцарская геральдика, т.к. опущенное ... не позволяло опознать рыцаря. 8. Корона, скипетр, держава - общее слово. 9. Фильтрация как она есть. 15. Бедный квартал на задворках мегаполиса (разг.). 16. Произведение
любого положительного целого числа на число ему обратное. 17. Тест на знание собственной
биографии. 22. Что воспаляется при перитоните? 23. То, что ученик прячет от родителей,
девушка - от жениха, а писатель - от издателя. 24. То, что не следует путать с яичницей. 25.
Товар скопом для реализации в розницу. 26. Материал, из которого сделан Медный всадник.
30. Тот, кто даже на кладбище вместо крестов види плюсы. 31. По примете, он свидетельствует о том, что повар, готовивший блюдо, влюблен. 32. Пилот в юбке. 33. Сапожная мера
трезвости. 34. "Неспортивное" соревнование. 38. Гвоздь программы военных праздников.
39. Перекресток диаметров. 40. Бархан как продукт работы ветра. 41. Жертва зависти библейского Каина.
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По вертикали:
1. Навес. 2. Радар. 3. Игрок. 4. Скотч.
5. Карантин. 6. Система. 7. Забрало. 8. Регалии.
9. Очистка. 15. Трущоба. 16. Единица. 17. Анкета.
22. Брюшина. 23. Дневник. 24. Дар. 25. Опт.
26. Бронза. 30. Оптимист. 31. Пересол.
32. Летчица. 33. Стелька. 34. Конкурс. 38. Парад.
39. Центр. 40. Нанос. 41. Авель.

Праздничные
тарталетки

Наше здоровье

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Нарцисс. 7. Зорро. 10. Крапива. 11. Ведерко.
12. Багги. 13. Трактор. 14. Стрекач. 18.
Атлет. 19. Стимул. 20. Курилка. 21. Обида.
24. Дно. 27. Солистка. 28. Парфюмер. 29. Рот.
31. Палас. 35. Индиана. 36. Трость. 37.
Рытье. 38. Пацанка. 42. Лакомка. 43. Стиль.
44. Ранение. 45. Короста. 46. Лиана. 47. Дурость.

Ингредиенты: Вареная
колбаса 100 г, картофель 2 шт.,
яйца 2 шт., огурцы маринованные
2 шт., морковь 1 шт., лист тонкого
лаваша 1 шт., сырок плавленый 2
ст. л., майонез 1 ст. л.
Приготовление: Овощи
предварительно очистить и
отварить. Расстелить лаваш на
рабочей поверхности и дать немного полежать. Хорошо смазать плавленым сыром. Колбасу натереть на терке. Выложить
на лаваш слоями: колбасу, слой
отварной тертой моркови, слой
отварного тертого картофеля,
слой тертых маринованных
огурцов. Нанести сетку из майонеза очень тонко. Посыпать
тертыми отварными яйцами. Свернуть в рулет. Нарезать небольшими ломтиками.
Выложить на блюдо и украсить
зеленью.

Союза, но до сих пор не потерял актуальности. Именно такой способ хранения
обеспечивает хорошую вентиляцию, которая обязательна при длительном сбережении корнеплодов.
Периодически головки следует перебирать, удаляя подпорченные, чтобы
они не спровоцировали гниение остальных.
3. Хранение в стерилизованных банках. Удобнее всего использовать полуторалитровые банки. Их следует простерилизовать, дать полностью высохнуть
и заложить луковицы, пересыпав их
мукой, которая отлично впитывает излишки влаги. Закрывают банки металлическими закручивающимися крышками
или обычными полиэтиленовыми.
Бабушкина аптека

готовим сами

Закуска: оливье в
лаваше

Ну вот, малину со смородиной собрали.
Наелись от души сладких ягод, наделали
компотов и варений. А теперь нужно позаботиться о кустах, так щедро снабдивших
нас витаминным урожаем.
– В первую очередь очищаем кусты от
паутинных гнезд. Если их оставить, то в них
останется на зимовку тля, которая по весне успеет и наплодиться, и немало вреда
нанести.
– Все скрученные листья, сухие и
поврежденные ягоды, засохшие ветки
удаляем и сжигаем (для компоста они не
годятся, так как в них скорее всего нашли
себе пристанище вредители и болезни).
– Все ветки с мелкой и желтой листвой
нужно срезать – путного урожая в следующем году от них все равно не дождаться.
– Обязательно подкормите растения.
На куст красной смородины – 1 ст. ложку суперфосфата и 2 ст. ложки калия.
На куст черной смородины и малины – 2
ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложка калия.
– Если ягод уже нет, это не значит, что о
кустах можно забыть до весны. Обязательно поливайте кусты. Если этого не делать,
то растения преждевременно сбросят листву, а это очень плохо, так как она участвует в росте корневой системы.
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Х-файли

Мало кому известно, что чуть более полвека назад в СССР произошёл ряд событий,
которые сегодня назвали бы настоящими сенсациями

Совершенно секретно:

Три тайны СССР полувековой давности
в России засекретили ещё на 25 лет
По материалам http://nlo-mir.ru/
Мало кому известно, что чуть более полвека назад в СССР произошёл ряд событий,
которые сегодня назвали бы настоящими сенсациями. Причём сенсациями мистическими, поскольку с точки зрения привычных представлений человека о природе
объяснить их невозможно и по сей день. Именно по этой причине все эти происшествия и были строго засекречены на 50 лет. Несколько лет назад исследователи
ждали снятия грифа секретности как минимум с трёх необъяснимых эпизодов: гибели туристической группы Дятлова на Северном Урале, загадочных крушений нескольких пассажирских самолётов и появления так называемых огненных шаров,
которые смели с лица земли несколько посёлков на Урале и в Западной Сибири.

Гибель группы Дятлова

О ней написано довольно много: до того,
как делом стали заниматься в КГБ, расследование вели сотрудники прокуратуры, и
в начале 90-х они ненадолго позволили
себе разговориться. Несмотря на то, что
в те времена рассекретили, казалось, буквально всё, вплоть до сведений о нашем
оборонном потенциале, тайну перевала
Дятлова предавать огласке, видимо, не
собирались. Двое следователей, раздававших направо и налево интервью, както внезапно умолкли, а третий вообще
умер…
В ночь с 1 на 2 февраля на Северном
Урале при загадочных обстоятельствах
погибла группа туристов из 9 человек,
возглавляемая опытным инструктором
Игорем Дятловым. Вообще-то, туристов
было 10, но один из них внезапно почувствовал боль в ноге и вернулся на базу. 1
февраля группа остановилась на ночлег
на склоне горы Мертвецов, по-мансийски
Холат-Сяхл, недалеко от безымянного
перевала, позднее названного перевалом Дятлова. 12 февраля группа должна
была выйти в конечную точку маршрута,
посёлок Вижай, и оттуда телеграфировать в спортклуб о завершении похода,
приуроченного к XXI съезду КПСС. Телеграмму ждали целую неделю, но так и не
дождались.
На поиски Дятлова и его группы спасатели вышли лишь 22 февраля. Спустя несколько дней поисковики наткнулись на
трупы участников похода. То, что увидели
спасатели, повергло их в шок. Погибшие
выглядели так, будто кто-то провёл над
ними жестокую экзекуцию. И этот кто-то
вряд ли мог быть человеком.
Обратимся к документам: вот что писал о характере полученных туристами
травм эксперт Борис Возрожденный, проводивший вскрытие трупов.
«У Николая Тибо-Бриньоля (один из
участников злополучного похода. – Ред.),
помимо вдавленного оскольчатого перелома, длина одной из трещин черепа – 17
сантиметров. Следователь Иванов задал
мне вопрос: от действия какой силы Тибо-Бриньоль мог получить такую рану? Я
ответил: в результате броска, падения, но
не с высоты своего роста, то есть не оттого, что он поскользнулся, упал и ударился
головой. Обширный и очень глубокий перелом свода и основания черепа получен
в результате удара, равного по силе тому,
какой может нанести пешеходу автомобиль, двигающийся на очень большой
скорости. Но откуда в горах взяться автомобилям?»
Могли такие травмы стать следствием удара, скажем, большим камнем?
Нет, не могли, в этом случае были бы
повреждены мягкие ткани, а таких повреждений на трупе не было. Не меньшее
удивление экспертов вызвали исследова-

ния других тел. Удивительным было то,
что ни у кого не было одинаковых травм,
все погибли на одном и том же пятачке,
но по-разному. У туриста Александра
Золотарёва отмечен перелом рёбер –
«результат воздействия большой силы на
грудную клетку в момент падения, сдавливания или отбрасывания. При этом царапин и ссадин нет». Удивительно? Ещё
как. Ещё больше эксперты удивились, исследуя труп Людмилы Дубининой: у неё
во рту отсутствовал язык!
Казалось бы, туристов разбрасывает
вокруг их бивака неведомая сила, круша
головы и рёбра, нанося непостижимые
травмы. А их палатка стоит наверху как
ни в чём не бывало, хотя сорвать её вполне могло порывом ветра средней силы,
деревья – сосны и кедры – также стоят
целы и невредимы. А рядом – крошево из
человеческих тел. Тела, к слову, родственникам так и не показали, хотя хоронили
их в обычных гробах. Но гробы охраняли так, как будто там собраны все наши
военные секреты вместе и сразу.
Правда, для отца Людмилы Дубининой
сделали исключение: он был, как сейчас
говорят, человеком со связями и непременно хотел убедиться в том, что в гробу
лежит действительно его дочь. Следователь Иванов приоткрыл крышку гроба. Дубинин увидел Людмилу и потерял сознание. Судмедэкспертиза отметила у всех
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погибших
странный,
красновато-багряный
цвет кожи. Причём как лиц, так и ног,
и туловищ. У всех покойников были
расширены зрачки. Алкоголь в организмах отсутствовал. После вскрытия трупов
у всех были взяты части внутренних органов для химического и гистологического
анализа. Результаты этих исследований
неизвестны.
Есть и ещё одна загадка: материалы
физико-технической экспертизы одежды
на содержание радиоактивных веществ
четверых погибших. Результаты этой
экспертизы то изымались как не относящиеся к делу, то возвращались вновь. В
конечном итоге в постановление о прекращении дела они так и не попали. А
результаты экспертизы были, мягко говоря, странноваты: одежда «фонила»,
на ней была обнаружена радиоактивная

пыль. Но откуда взялась такая пыль в горах Северного Урала, да ещё и в 1959 году?
Накануне своей внезапной смерти
следователь Иванов, которому перепоручили вести дело группы Дятлова, сообщил буквально следующее: «У меня своё
объяснение случившегося, можете даже
в газете вынести в заголовок: прокуроркриминалист считает, что туристов убили
НЛО. Я, кстати, и тогда предполагал это. К
гибели ребят они имеют прямое отношение, уверен. Полагаю, всё произошло так.
Ребята поужинали и легли спать. Один из
них вышел по естественной надобности
(были следы) и увидел нечто, что заставило всех тут же покинуть палатку и бежать
вниз. Думаю, это был светящийся шар.
И он-таки настиг их, или это случайно
вышло, у опушки леса. Взрыв! Трое или
четверо получают тяжелейшие травмы
и умирают. По мнению судмедэксперта
Возрожденного, это было что-то вроде
ударной волны или удара, как при автокатастрофе. Ну а дальше началась борьба
за выживание. Знаете, столько лет прошло, дел всяких повидал за свою прокурорскую жизнь, но эту историю мне не
забыть... Фамилий всех не помню, к сожалению. Двое, которых нашли под кедром...
Они пытались разжечь костер, лазили на
кедр за сучками, и на коре его остались
клочки их кожи и мускулов... Очень помог
их товарищ, отставший из-за болезни.
Юдин, кажется. Он знал, кто во что был
одет, и помог установить, кто в чём оказался. Вся одежда оказалась перепутана.
Они мёртвых раздевали, чтобы спасти
живых. Я виноват, сильно виноват перед
родственниками ребят: к телам их не допустил».
И ещё о таинственном. Двое сотрудников Ивдельской прокуратуры, которые
участвовали в следствии на начальном
этапе, до того, как дело передали в Свердловскую прокуратуру следователю Иванову, сошли с ума. Ещё двое из тех, кто работал над делом в Свердловске, в том же
году покончили с собой, оставив странные
посмертные записки. Согласитесь, слишком много странностей и загадок.

Огненные шары
Гибель туристической группы Дятлова
может быть связана и с другим, гораздо
менее известным явлением, произошедшим в том же году: гибелью нескольких
уральских и западносибирских посёлков
от так называемых огненных шаров.
Осенью 1959 года эти два таинственных
события объединили в одно уголовное
дело, а следователь Иванов даже подтверждал, что и в дятловском, и в другом
деле события могли быть аналогичными,
просто «сила воздействия» была разной.
31 марта 1959 года одно из воинских
подразделений, охраняющих лагерь
заключённых на севере Свердловской области, было поднято по тревоге. Солдатам
объявили: ракетная атака! Наряд в составе военнослужащих Авенбурга, Потапова
и Согрина доложил вышестоящему начальству: «В 4 часа утра дневальный Мещеряков заметил большое огненное кольцо, которое в течение 20 минут двигалось
на нас, скрывшись затем за сопкой. Перед
тем как исчезнуть, из центра кольца появилась звезда, которая вскоре увеличилась до размера Луны, а потом стала падать вниз, отделяясь от кольца. Странное
явление наблюдал весь личный состав,
поднятый по тревоге. Просим объяснить,
что это такое и его безопасность, так как
в наших условиях это производит тревожное впечатление».
Продолжение
в следующем номере
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