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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

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.

Мы решили встретиться с
Александром Морозом, чтобы
попытаться понять, что же на
самом деле происходит на левом
политическом фланге Украины.
Кем и когда в рядах социалистов
были запущены деструктивные
процессы? Как бывший лидер СПУ,
а ныне председатель созданной год
назад партии с многообещающим
названием «За правду и
справедливость» объясняет
свои вчерашние политические
маневры и каким образом
собирается мобилизовывать
своих избирателей? Способны
ли украинские левые отбросить
амбиции и объединиться,
возглавив протестное движение?
Об этом политик рассказал в
эксклюзивном интервью.

Стр. 4

ЦІАЛІСТИЧНА ІДЕЯ!

ДО ТИХ, КОМУ НЕ БАЙДУЖА СО

ОЗА
ітичну партію Олександра МОР
о юстиції зареєструвало пол
рств
істе
Мін
ь”.
у
віст
рок
дли
2016
аве
ня
19 серп
“За правду і спр

098-898-85-83
067-361-48-28
095-338-24-24
099-506-02-51
098-233-59-53
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093-991-32-40
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063-736-26-61
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067-749-54-99
096-028-46-55
097-741-41-99
067-350-01-00

ПЕРЕДПЛАТА

ЩОТИЖНЕВИК НА 8 СТОРІНКАХ

м. Київ 073-074-00-80

Контактні телефони регіональних осередків політичної партії
Олександра Мороза “ За правду і справедливість”
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

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.

Время раздачи
пряников

«Наша кадрированная
дивизия готовится к бою»

Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська

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).

Александр Мороз:

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.

e-mail: np@uch.net,

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

Новое повышение минимальных
зарплат: забота о народе или
очередная афера правительства?

Давно замечено: чем ближе принятие очередного госбюджета, тем слаще льются речи из уст представителей власти. Чтобы электорат почувствовал "успехи реформ" и поверил в "экономический рост", в следующем
году ему пообещали новую минималку в 3723 гривны,
и среднюю зарплату на уровне 8600 грн. " Главное, чтобы печатный станок не перегрелся. А мое поколение
еще помнит купоны, и то, чем этот цирк заканчивается
на финише",- прокомментировал эти инициативы политолог Кирилл Сазонов.

Аттракцион неслыханной щедрости

Как сообщил министр финансов Александр Данилюк, в
проекте закона о госбюджете на 2018 год предусматривается повышение минимальной заработной платы на 523
гривны - до 3 тысяч 723 гривен, а средняя зарплата ожидается на уровне 8600 гривен. По мнению главы Минфина, эти цифры вполне реалистичны и будут обеспечены
без ущерба для финансовой системы, а в будущем минимальная зарплата должна стремительно увеличиваться.
По мнению чиновников, повышение минимальных зарплат позволяет не только более эффективно наполнять
бюджет и бороться с бедностью, но и активно выводить
зарплаты из "тени".
Конечно, в условиях нашей тотальной бедности любое
повышение зарплат для народа можно было бы встречать аплодисментами, если бы не одно большое "НО":
оно должно быть экономически обоснованным. Иначе те,
кому добавят, останутся "при своих" (и то – в лучшем случае), а остальные – станут еще беднее.
- Повышение минимальных зарплат – административный шаг, который ничего общего не имеет с экономикой.
Негативные последствия от искусственного увеличения
заработной платы очевидны. Во-первых, это ускорение
инфляции, во-вторых, увеличение безработицы, а также уход в тень. Людей либо увольняют, либо переводят
на частичную оплату, либо по-черному выплачивают
зарплату. Размер минимальной зарплаты влияет на повышение платежей для малого и среднего бизнеса. То
есть, это дальнейшее увеличение налогового давления
на малый бизнес, ведь увеличивается сумма единого
налога и ЕСВ. Достаточно сказать, что после последнего
повышения закрылось более 250 тысяч физических лицпредпринимателей (ФОПов), в том числе десятки тысяч,
которые реально работали. Зарплата должна повышаться не законами и постановлениями, а повышением производительности труда, созданием новых рабочих мест,
восстановлением экономики, - пояснил экономист Виктор Скаршевский.
По его мнению, от прошлого двукратного повышения
"минималки" выиграли лишь те, кто и раньше получал
минимальную зарплату, которая была в два раза меньше
(1600 грн). Но даже этот выигрыш можно назвать условным и очень краткосрочным, потому что часть повышения тут же съели налоги и инфляция, а когда эти люди
пойдут оформлять субсидии на этот отопительный сезон,
то она у них получится гораздо меньше. С учетом всех
этих факторов выходит, что практически никакого эффекта от повышения минимальной зарплаты не получилось
даже для тех, у кого она повысилась.
Продолжение на стр. 2
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Реалії

Ждём налог
на воздух

В Украине будут считать
доходом продажу старых
вещей

Повышение минимальных зарплат – административный шаг,
который ничего общего не имеет с экономикой

Время раздачи пряников

Новое повышение минимальных зарплат: забота о народе или
очередная афера правительства?

Александр Михайлов
Судя по всему, бюджет Украины уже трещит по всем швам. И чиновники Государственной фискальной службы Украины
денно и нощно ломают головы над тем,
как бы еще посильнее придушить своих
любимых сограждан.

Недавно в Украине случилось хоть и не глобальное, но все же очень показательное событие,
наглядно иллюстрирующее подлинную суть
нынешней власти: фискалы начали по-новому
трактовать устоявшийся порядок имущественноденежных отношений в обществе. Теперь деньги,
вырученные за сдачу в комиссионный магазин
старой вещи (одежду, бытовую технику, мебель и
пр.), или при продаже ее частному лицу, будут считаться доходом. А доходы, как известно, нужно декларировать и платить с них налоги. А если кто-то
платить откажется, будет наказан по всей строгости закона.
Можно предположить, что в первую очередь
новым налогом обложат точки секонд-хэнда, торгующие ношеной одеждой и расцветающие в условиях повального обнищания украинцев. Потеряв
возможность покупать новые вещи, большинство
наших людей уже давно прикрывают наготу одеждой с чуждого плеча. Естественно, новый налог
повысит цены на товары б/у, остававшиеся последней отдушиной для большинства малоимущих
украинцев.
По идее, налог будут платить за продажу любого бывшего в употреблении товара – если факт
купли-продажи сумеют отследить фискалы. Им
всё равно - продаёте вы прочитанную книгу, старую хрустальную вазу (чтобы купить лекарства),
или детские вещи, из которых ваш ребенок уже
вырос. Свой процент с этого казна должна иметь
– и "крапка".
Казалось бы, мы уже должны привыкнуть ко
всевозможным "художествам" властей, но эта новация поражает, прежде всего, своей наглостью.
Судите сами: когда гражданин Украины покупает
новую вещь, он и так платит налоги, в том числе
НДС и 1,5% военного сбора.
Но продажа б/у вещей — это продажа дешевле,
чем ты купил их новыми, то есть – в убыток. Следовательно, с такой вещи нельзя получить доход.
Можно лишь выручить часть ранее уплаченной
суммы, с которой уже заплачены налоги. А если
вам предлагают их заплатить второй раз, то на
языке экономистов это называется "двойное налогообложение".
Как писал Жванецкий, власти и их приближенные
зарабатывают, воруя с убытков. Судя по всему,
украинские "отцы нации" и "слуги народа" постоянно реализуют формулу "убытки = прибыль", и
просто уверены, что и все их сограждане воруют с
убытков - поэтому и придумали такой налог.
С нетерпением будем ждать очередные новаторские идеи украинских чиновников по наполнению
бюджета. Есть еще к чему стремиться. Например,
можно ввести налог на размер ноги. Пусть больше
платит тот, кто больше топчет "рідну землю".
Невиданные перспективы по налогообложению
кроются в погодных явлениях: украинские пользователи соцсетей уже смеются, что осталось ввести
налоги на солнечный свет, воздух или, например,
осадки
А еще предлагают ввести специальный налог для
самого Владимира Борисовича Гройсмана и других
чиновников: налог на щеки. Чем они больше — тем
налоги должны быть меньше. Ведь по ним видно,
что человек потребляет много, а значит, бюджет
уже пополнился сопутствующими налогами – НДС
и военным сбором. Соответственно, если у пенсионера щеки впалые – то он явно недоплачивает в
бюджет, поэтому с него можно драть больше.
И когда нам с высоких трибун рассказывают об
очередных "великих победах", то достаточно вспомнить этот выдающийся по своей циничности
налог, призванный еще больше ограбить нищих.
Он красноречиво показывает, что подлинной "национальной идеей" наших "керманычей" стали
судорожные поиски денег по всем сусекам, и они
уже опустились до откровенного мародерства.

Александр Полуянов
Давно замечено: чем ближе принятие очередного госбюджета, тем слаще льются речи из уст представителей
власти. Чтобы электорат почувствовал "успехи реформ" и
поверил в "экономический рост", в следующем году ему пообещали новую минималку в 3723 гривны, и среднюю зарплату на уровне 8600 грн. " Главное, чтобы печатный станок
не перегрелся. А мое поколение еще помнит купоны, и то,
чем этот цирк заканчивается на финише",- прокомментировал эти инициативы политолог Кирилл Сазонов.
(Начало на стр. 1)
С ним согласен и глава
Украинского аналитического
центра Александр Охрименко: "Любое повышение зарплаты влияет на цены. Новое
искусственное повышение
зарплаты прибавит к инфляции около 5%, а продукты
первой необходимости подорожают где-то на 13%. Это
повышение зарплат будет
положительным только для
государственного бюджета,
ибо увеличивается сумма
налогов, но покупательная
способность украинцев от
этого не растет".
Мы же напомним, что прошлое двукратное повышение минимальной зарплаты,
которым сегодня так гордятся власти, было обеспечено
исключительно за счет дополнительной печати денег.
Это привело к обесцениванию гривны и резкому росту
цен на все товары и услуги в
стране, и этот процесс продолжается по сей день. В результате, несмотря на номинальное увеличение зарплат,
украинские граждане стали
еще беднее – т.к. при нынешних ценах они могут купить
даже меньше товаров и услуг, чем до повышения "минималки".
Кроме того, повышение
минимальных зарплат привело к уродливым перекосам в оплате труда бюджетников (и повышению
социальной напряженности в коллективах) - когда, к
примеру, квалифицированная медсестра стала получать наравне со сторожем.
Единственный "плюс" от
повышения минималки –
это повышение поступлений

в бюджеты всех уровней –
за счет увеличения налогов,
сборов и штрафов (которые
привязаны к минимальной
зарплате). Именно последним обстоятельством и объясняется "щедрость" властей
по дальнейшему повышению зарплат.

"Золотая"
середина

Ожидается, что повышенная "минималка" потянет
вверх и средние зарплаты.
По данным того же Госстата, в минувшем июле общая картина выглядела так:
9% получили минималку,
еще 49% - от 3200 до 6 тысяч, 25% - от 6 до 10 тысяч,
и 17% - более 10 тысяч. А в
среднем получилось 7339
гривен (отдельной строкой
стоит Киев, где этот показатель уже уверенно перевалил за 11 тысяч гривен).
Надо сказать, что госстатовские цифры средних
зарплат уже давно вводят
в ступор большинство простых украинцев: рядовому
гражданину просто не хватает воображения, чтобы постичь: от какого "фонаря" они
берутся?
Конечно, мы знаем о миллионных заработках главы
"Нафтогаза", о руководителе
Укравтодора, получающего

900% премии (всего – 700
тысяч грн), о пани Корчак, чья
месячная премия спокойно
перекрывает среднестатистическую пенсию за два десятка лет, и прочих представителях украинской "элиты".
А в ближайшее время состоится кадровая реформа Кабинета министров, в
ходе которой будут созданы
новые подразделения - директораты. По имеющейся
информации, эти органы
будут заниматься реформированием каждой отрасли
(будь то юстиция, пищевая
промышленность, или переработка мусора), а работать
там будут "эффективные специалисты", которые "смогут
найти проблему, понять, что
в обществе происходит не
так, и предложить решения".
И таких эффективных специалистов там будет не одиндва, а целая тысяча, с зарплатой по 70 тысяч гривен у
каждого.
И каждый украинец теперь
должен понять, что вдобавок
к уже имеющимся высокооплачиваемым дармоедам,
именно директоратов нам
не хватало для полного счастья (скорее всего, возникла острая необходимость
трудоустроить очередную
партию родственников и
любовниц). Правда, тут возникает только один вопрос:
если министры и вся многотысячная министерская челядь даже не в состоянии
увидеть проблему, понять,
что происходит в обществе,
и уж тем более предложить
что-то действенное, - то на
кой ляд они вообще нужны?
Впрочем, это уже тема для
отдельного разговора.

Кстати
По данным Госстата, в настоящее время
пресловутые 3200 грн (после всех вычетов
– порядка 2500) получают всего 9% официально трудоустроенных граждан, однако
эксперты рисуют совсем другую картину.
Например, по подсчетам главы Украинского
аналитического центра Александра Охрименко, в коммерческом секторе экономики
(не считая бюджетников) минимальную

Но как ни крути, а рабочего люда все равно в сотни
раз больше, а их зарплаты
очень далеки от того, что показывает Госстат. И даже с
учетом космических зарплат
и премий "элиты", 7339 вряд
ли получится. Скорее всего,
мы имеем дело с банальными приписками – ведь проверить данные Госслужбы
статистики практически невозможно. Другой вопрос для чего это делается?
Во-первых, завышенная
средняя зарплата позволяет занижать пенсии. Дело в
том, что в формуле расчета
есть такой показатель, как
соотношение собственной
зарплаты человека к средней по стране. И чем выше
средняя зарплата (она стоит
в знаменателе) – тем ниже
показатель, соответственно – и размер пенсии. Вовторых, по уровню доходов
населения Украина уже давно опустилась на уровень самых отсталых африканских
стран, и повышение зарплат
(пусть даже фиктивное) – это
вопрос престижа властей и
"важный шаг к европейской
интеграции".
Если же говорить об истинных размерах средней
зарплаты в Украине, то здесь
эксперты называют суммы
от 4-5 тысячах в райцентрах
– и до 5-6 тысяч в больших
городах.
"Зарплатная "вилка" по
украинскому рынку труда
довольно большая и зависит
она от нескольких факторов - от сферы деятельности
до квалификации и объема
функциональных обязанностей работника. В регионах
средняя заработная плата колеблется в пределах 4000 грн
- 5000 грн, а в больших городах - 5000 грн - 6000 грн", - сообщила ведущий специалист
экспертно-аналитического
центра HeadHunter Украины
Екатерина Криворученко.
Не будем забывать, что и
это – "средняя температура
по больнице". "Нужно понимать, что за годы независимости разрыв между
богатыми и бедными катастрофически
увеличился.
Если говорить более точно, то в Украине на одного
обеспеченного приходится
десять нищих граждан. У
нас богатые в день "за чай"
платят больше, чем существенная часть украинцев,
зарабатывает за месяц", прокомментировал ситуацию Александр Охрименко.

или близкую к ней зарплату получают 63%
штатных работников. Исходя из этого факта, он делает простой вывод: никакого "отбеливания зарплат", о котором рапортуют
чиновники, после повышения минималки
не произошло. Скорее, наоборот – ведь совершенно ясно, что большинство из этих 63%
значительную часть зарплаты получают в
"конвертах".
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Український дикий капіталізм 21 століття –
це повна "спайка" влади і великого олігархічного капіталу
Бандити-капіталісти

"Що було, те і буде, і немає нічого нового під сонцем", - говорив біблейський цар Соломон,
- тому для кращого розуміння
сучасних подій вчинимо короткий екскурс в історію. Перенесемося в найвільнішу країну Заходу - Сполучені Штати Америки
кінця 19 сторіччя. Тоді ніяких
законів для бізнесу там не існувало, тому комерсанти творили,
що хотіли. Приміром, знаменитий капіталіст Морган боровся
з конкурентами найпростішим з
доступних способів - фізичним
знищенням. Одного разу він найняв банду ковбоїв з артилерійськими знаряддями, ті підігнали
гармати до річки і за лічені хвилини розстріляли нафтові вишки
конкурента на іншому березі.
Охорона не встигла навіть прокинутися, не кажучи вже про те,
щоб перепливти річку і перешкодити озброєним до зубів ковбоям рівняти із землею бізнес хазяїна. Цей випадок, звичайно, і тоді
вважався неординарним, але
сутність тієї епохи відобразив
дуже точно.
Щось подібне відбувається
сьогодні і у нас в Україні. Банди
"ковбоїв" в країні є, і риси з того
часу анітрохи не помінялися - за
гроші хоч мати рідну живцем закопають. Зі знарядь по конкурентах доки не стріляють, але гранатомети, кулемети і автомати
Калашникова в справу йдуть регулярно. Досить згадати тачанку
з кулеметом і бій на заставі міліції в Мукачеві пару років назад,
коли " хлопчаки" ділили місцевий
ринок сигаретної контрабанди.
Але і це здасться дитячою грою
в пісочниці в порівнянні з цінами
на продукти першої необхідності, а також тарифами ЖКГ, за допомогою яких сучасні українські
Моргани нас грабують щодня і
щогодини, з особливим цинізмом і у збоченій формі. Ось, де
крутяться мільйони і мільярди,
заради яких, за виразом Маркса, наші бандити-капіталісти
"зневажають усі людські закони",
і "немає такого злочину, на який
вони не ризикнули б, хоч би під
страхом шибениці".

Герої нашого часу
В якості ілюстрації візьмемо
хоч би наші ціни на м'ясо. Зокрема – найбільш "демократичну" до
недавніх пір курятину, і дуже популярну серед українців свинину. Як відомо, левова частка виробництва курячого м'яса і яєць
знаходиться в руках двох "курячих" мільярдерів - Юрія Косюка і
Олега Бахматюка.
До речі, обоє вони - революціонери і мають заслуги перед
Майданом. Косюк навіть був заступником глави Адміністрації
Президента України (до кінця
2014 року), а потім став позаштатним радником Порошенка.
Він - Герой України і кавалер ордену Держави. Судячи з усього,
ось ці два герої-монополісти заради надприбутків вирішили заморити голодом цілу країну, підвищивши за короткий строк ціни
на яйця і курятину до немислимих висот - по деяких позиціях
в 1,5 разу і більше. Українські
фермери і селяни, що володіють
свинофермами, швидко зметикували: не може свинина коштувати дешевше за курятину. І після
цього ринок зірвався з ланцюга:
ціни на м'ясо спрямувалися до
європейських, а рівень доходів

“За правду і справедливість”

Резонанс

М'ясо цінове пекло
Як влада України удосконалила дикий капіталізм

Олексій ГРАДОВ
Характеризуючи українську владу, ми часто говоримо, що в нашій країні править дикий, бандитський
капіталізм. Проте багато хто з нас досі думає, що це – лише вдалий епітет, придуманий для посилення
драматичного ефекту. Насправді – це об'єктивна реальність наших днів: заради прибутку українські капіталісти готові у буквальному розумінні слова морити голодом мільйони незаможних співгромадян.

залишився африканським - хоча
"реформатори" в першу чергу
обіцяли нам не європейські ціни,
а європейські доходи.
Таким чином, Косюк і Бахматюк фактично перевернули
м'ясний ринок країни, і тепер
мільйони людей приречені на
серйозне недоїдання, а то і відвертий голод. І все заради того,
щоб два курячих царя заробили ще по одному мільярду. Ці
прізвища кожного разу повинні
згадувати убогі українські пенсіонери, інваліди, матері-одинаки,
багатодітні батьки і інші представники незаможних людей
(яких у нас більше 60% від усього
населення), коли вони понесуть
останні копійки в магазин, щоб
купити пів-кіло курятини або десяток яєць.
Верх цинізму в тому, що відбувається – це те, що курячі Моргани на додаток до всього отримали від влади колосальні дотації,
які обчислюються сотнями мільйонів гривень (Косюк - 809 млн,
Бахматюк - 142 млн грн). Це більше половини (56%) від усіх державних дотацій на агропромисловий сектор за перше півріччя
2017 року. Такі ось настали часи.

Європейський вибір
Характерно, що про необгрунтованість цін на курятину
заявило навіть Міністерство агропромислової політики і продовольства. У відомстві підрахува-

ли, що виробництво м'яса птиці в
Україні в 2017 році очікується на
рівні 1,197 млн тон - при попиті в
1,055 млн тон. Тобто, в країні повинні спостерігатися надлишок
пропозиції і, відповідно, падіння
цін - проте все сталося з точністю
до навпаки.
Чому так сталося - сьогодні
знають вже практично всі, проте
до державних органів це дійшло
тільки зараз: "За перші п'ять місяців 2017 року експорт (курячого
м'яса - ред.) збільшився на 54%
порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Це істотне
збільшення, яке могло вплинути
на пропозицію курячого м'яса
і викликати подорожчання кінцевої продукції для споживачів",
- заявили в Антимонопольному
комітеті України (АМКУ), який
тільки зараз (опісля півроку!) по-

чав реагувати на беззаконня, що
твориться. До відкриття справи
доки так і не дійшло, але таких
одкровень вже цілком достатньо для того, щоб стверджувати: одіозні олігархи Олег Бахматюк і Юрій Косюк влаштували
справжнє цінове пекло в Україні.
Саме з їх вини в країні, де усе
літо спостерігалося зміцнення
гривні, розбушувалася продовольча інфляція. Таким чином,
в АМКУ офіційно визнали той
факт, про який давно говорять
усі українські домогосподарки :
виробники цього року ударними темпами нарощували експорт, фактично, ставлячи убогим
українським споживачам ультиматум - або плати за курятину за
європейськими цінами, або сиди
голодним.
Такий ось "європейський ви-

До речі
Разом з курями в ціновий космос рвонув зріджений автомобільний
газ. Це паливо стало для українців головним, а для багатьох єдиним,
тому як на бензин грошей вже немає. Крім того, на газі сьогодні їздять
більшість українських "маршруток" і рейсових автобусів - тому варто чекати подорожчання проїзду. Але якщо з курятиною хоч би відомі імена
"героїв", то навколо газу все приховано щільною хмарою політичного
мороку. Відомо лише, що СБУ і ще якісь внутрішні органи "несподівано"
з'ясували, що частина підприємств займається імпортом палива нелегально, і влаштували їм те, що робив свого часу пан Морган в США. Природно - в інтересах держави і народу. Більше ці компанії газ в Україну
не возять. А тих, які возять, залишилося всього три. Ясна річ, що з ціною
вони тепер творять, що хочуть. Говорять, в країні газовий дефіцит. Ну,
кому дефіцит, а кому труба з грошима. Українців чекає ще одне горе, а
купка "героїв" зробить на цьому свої мільярди.
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бір" нам насправді забезпечили
влада і їх придворні олігархи.

Чи знайдеться управа?
Щоправда, днями прем'єрміністр Володимир Гройсман
заявив, що уряд зробить ряд заходів для стабілізації цін на продукти харчування, у тому числі і
на м'ясо. За його словами, нинішній стрибок викликаний коливаннями на зовнішніх ринках. "Якщо
ми подивимося на зростання цін
за кордоном, то ми розуміємо, що
тут є проблеми, де вже імпорт давить на українські ціни", - заявив
Володимир Борисович.
Іншими словами, Гройсман
все-таки визнав сам факт цінової
вакханалії і те, що наші внутрішні
ціни вже стали на рівень з європейськими. На думку експертів,
виробниками курятини вже давно повинні були зайнятися АМКУ
і інші "відповідні" органи.
"Вважається, що і Косюк, і Бахматюк свого часу "вирішили" свої
питання з оточенням Президента. Те, що їх довгий час не чіпали, говорить саме на користь цієї
версії. Проте зараз ситуація явно
змінилася.
Вибори все ближче і закривати очі на такі витівки на Банковій
більше просто не можуть", - вважає політолог Віталій Боровець.
Ключовою тут являється фраза "вибори все ближче". Тобто,
навіть якщо влада і притисне
курячих олігархів, то не заради
справедливості, а лише для того,
щоб звалити на них усю відповідальність за те, що відбувається,
а себе виставити в ролі "білих і
пухнастих захисників народу".
В зв'язку з цим цілком можливо, що олігархам згадають не
лише курятину, але і минулі гріхи.
"АМКУ - повністю підконтрольна структура. І така відвертість
говорить про те, що Президент
дав дозвіл. А коли у нас говорять
"фас", цей дозвіл відразу на все.
Так що Косюку і Бахматюку тепер можуть пригадати і інші "подвиги". Ніхто в країні не забув, як
Бахматюк вивів гроші з двох банків, переклавши багатомільярдні
борги на плечі держави. Чи як
вони разом з Косюком пролобіювали виділення собі дотацій з бюджету, "перевантаживши" у свої
кишені значну частину "грошей
Януковича", які повинні були піти
на оборону. Це просто диво, що у
них досі не було проблем із законом", - відмітив Віталій Боровець.
Втім, інші опитані експерти не
такі категоричні. Багато хто висловлює припущення, що олігархи знову "вирішать" свої питання,
поділившись частиною отриманих на ринку курятини надприбутків з "ким потрібно". І щось
підказує, що так і буде.
І тут ми підійшли до головного висновку. Якщо дикий капіталізм 19 -го століття став можливий тому, що влада тоді не мала
майже ніякого впливу на бізнес,
то український дикий капіталізм
21 століття відрізняється повною
"спайкою" влади і великого олігархічного капіталу. По суті, в
наших умовах це одно і те ж. І
щоб зруйнувати цю систему, нам
слід лише розплющити очі і вуха,
включити мозок, і голосувати на
виборах не за бізнес-проекти
українських олігархів (до яких
відносяться майже усі діючі партії України, у тому числі і ті, які
себе сьогодні називають "опозиційними"), а за ліві сили.
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точка зору

Что же на самом деле происходит на левом политическом фланге Украины

Александр Мороз:

«Наша кадрированная
дивизия готовится к бою»
По материалам http://www.2000.ua/
В начале 90-х он был одним из самых
популярных и влиятельных украинских
политиков. Трижды баллотировался на
пост главы государства, занимая третье место в рейтинге кандидатов и имея
серьезные шансы на победу. Дважды избирался спикером Верховной Рады, стал
одним из «отцов» Конституции 1996 г. и
конституционной реформы 2004-го, в результате которой Украина обрела статус
парламентско-президентской республики.
Был одним из организаторов и
активных участников «кучмагейта». В
период первого майдана поддержал
Ющенко, во многом обеспечив его победу и одновременно лишившись большой
части собственных избирателей, воспринявших альянс с «оранжевыми» как предательство их интересов. Через два года
он принял решение создать коалицию с
Партией регионов и КПУ, за что его предали анафеме теперь уже бывшие политические партнеры.
Тем временем рейтинг Соцпартии стремительно уходил в пике, и в 2007-м она
потерпела фиаско на выборах, не преодолев 3%-ный барьер, а ее основатель и
многолетний лидер заявил об отставке. С
этого момента уже ничто не могло остановить крушение СПУ — ни последовавшие
одна за другой рокировки в ее руководстве, ни временное (в 2011 г.) возвращение Александра Мороза, ни устранение с
политического поля ближайшего конкурента социалистов — Компартии.
В июле нынешнего года СПУ, о которой
уже стали забывать, внезапно оказалась в
центре политических новостей, после того
как советник министра Авакова, эпатажный
политик Илья Кива, который в сознании
масс ассоциируется скорее с интересами
олигархата, нежели с чаяниями трудящихся, заявил о намерении возглавить и возродить Соцпартию в борьбе «за социальную
справедливость».
Отбросив комментарии тех, кого позабавила эта новость, мы решили встретиться с Александром Морозом, чтобы
попытаться понять, что же на самом деле
происходит на левом политическом фланге
Украины. Кем и когда в рядах социалистов
были запущены деструктивные процессы?
Как бывший лидер СПУ, а ныне председатель созданной год назад партии с многообещающим названием «Правда и справедливость» объясняет свои вчерашние
политические маневры и каким образом
собирается мобилизовывать своих избирателей? Способны ли украинские левые
отбросить амбиции и объединиться, возглавив протестное движение? Об этом политик рассказал в эксклюзивном интервью
нашему еженедельнику.

Фейковая партия
с «ушами» Яценюка

— Александр Александрович,
электоральное поле СПУ давно и
основательно вытоптано популистами
всех мастей, что и не удивительно:
идеи социальной справедливости,
не утратившие своей актуальности
со времен раннего христианства,
способны мобилизовать любое
общество. Не с этим ли связано
недавнее избрание на должность
нового «лидера» Соцпартии?
— Это фейковое избрание и фейковый
лидер. Для меня совершенно очевидно,
что за ним стоят совершенно другая пар-

тия и другие люди. Они никакого отношения к социалистам никогда не имели и не
имеют. Это политтехнологический проект,
разработанный и согласованный на Банковой. Но прежде всего это проект «Народного фронта», собственный рейтинг которого
упал до нуля. Готовясь к выборам, эти люди
хотят использовать раскрученный бренд
Соцпартии, чтобы пробиться в парламент.
Именно поэтому здесь фигурируют Аваков,
Кива и другие, а реализовывается сценарий
с подачи Яценюка.
Не случайно ближайший соратник Арсения
Петровича, а ныне министр юстиции Павел
Петренко мгновенно зарегистрировал эту
партию, в то время как он же отказывается
выполнять решения Высшего админсуда о
необходимости зарегистрировать Соцпартию под руководством Николая Садового и
других моих бывших однопартийцев.
— Значит, «фронтовики» рассчитывают
усилить свои ряды, вооружившись
левыми идеями?
— К левым идеям они вообще никакого
отношения не имеют. Даже если они свое
движение назовут «божественным», будет
очевидно, что все это от сатаны. Потому что
за всеми процессами торчат «уши» Яценюка.
Все прекрасно помнят его выступления
на майдане, обещания французских пенсий и зарплат, клятвенные заверения, что
в коммунальную сферу мы будем давать
газ исключительно собственной добычи,
и т. д. А в результате мы сдали химическую промышленность в пользу соседа, с
которым воюем, лишились крупнейшего
алюминиевого комбината, других стратегических предприятий, и миллионы
бюджетных средств закопали в строительство мифической стены. То, чем занимался
и занимается Арсений Петрович, — это настоящее вредительство, которое хотят цинично прикрыть известным политическим
брендом, чтобы пройти в парламент и продолжать там обманывать народ.
Нынешний избирательный закон — это
предмет сговора тех, кто находится в Раде.
Поверьте, там никого не волнуют идеи социальной справедливости и интересы избирателей. В основе всех процессов лежит подкуп, договорняки и другие вещи, совершенно
непонятные людям, живущим за рубежом.
Я в свое время встречался с немецкими
журналистами — их было больше тридцати

человек. Вот смотрите, говорю, это оригинальная газета, поддерживающая нас, —
«Сельские вести». А вот фальшивка с тем же
логотипом. Во время президентской кампании-1999 были изъяты из государственного
распространения три тиража настоящей
газеты, вместо них подписчикам вручали
фальшивки. Немцы слушали меня и не понимали, как это возможно, мои объяснения
были тщетны. Кстати, после предоставления генпрокуратуре неоспоримых доказательств (копии фальшивок, свидетельства
начальника типографского цеха и людей,
приехавших за тиражом) мне пришел ответ
за подписью генпрокурора М. Потебенько —
«факты не подтвердились...» Это практика
нашего властного режима. Ничего не изменилось и теперь.
— Сан Саныч, объясните и нашим
читателям, что случилось с СПУ.
Почему мощнейшая политическая
сила, которая впервые в истории
Украины вплотную приблизилась к
тому, чтобы стать левоцентристской
партией европейского типа, начала
разлагаться? Почему с 2010 г. ее
штурвал переходит из рук в руки
— Цушко, Устенко, Рудьковский,
Садовой. И вот теперь — Кива?
— Беда в том, что в определенный момент
мы погнались за количеством партбилетов,
не думая о качественном составе партии
и убеждениях примыкающих к нам людей.
Ответственность за это лежит на первом секретаре, я также признаю свою ошибку.
Вторая проблема в том, что фактически
все партии в Украине держатся не на идеологии, а на деньгах. Когда начали доплачивать первым секретарям райкомов СПУ
за развитие партии, за ее численность и
т.п., я настороженно относился к этому. И
хотя там были небольшие деньги — всего
100 грн. доплачивали секретарю райкома,
но когда партия имеет вес, когда это постоянно демонстрируется с трибуны Верховной Рады, вполне естественно, что в ее
ряды начали подтягиваться те, кто хотел
реализовать свои личные амбиции, а не
программные идеи социалистов. Да и что
сказать, в отдельные периоды в местных
советах было больше 20 тыс. социалистов. Другое дело, что советы — форма, суть
— «назначенцы», администрации. Это не
Европа, это система власти, внедренная

Батыем. Впоследствии приспособленчество
проявилось в действиях тех, кто с подачи
партии прошел в парламент, а оттуда попал
во властные структуры.

Свой среди чужих
— Вы предпринимали какие-то шаги,
чтобы остановить эти нездоровые
процессы?
— Естественно. Мы старались отсекать
тех, кто явно оказывался в плену таких настроений или действовал по заказу Администрации Президента. Так был отстранен
от партии Иван Чиж — секретарь, который
сначала организовал свою группу, затем заявил о создании партии, а позже оказалось,
что этой партии по сути не было.
Известен конфликт с Натальей Витренко.
Хоть я и не голосовал за ее исключение, но
понимал мотивы ее поступков, знал, кто
руководит действиями, направленными
на раскол СПУ. В партию входили и с ее
помощью занимали высокие должности
отдельные люди (такие как Александр Баранивский, который получил портфель министра сельского хозяйства, еще кое-кто). Стало понятно, что надо отказываться от таких
коллег, потому что для них личный интерес
всегда стоял на первом месте.
— Кое-кто — это Николай Рудьковский,
который благодаря СПУ дорос от
помощника Валентины Семенюк до
заместителя НАК «Нафтогаз Украины»,
министра транспорта и связи, а потом
запятнал партию коррупционными
скандалами, заработал репутацию
мошенника и бабника, а в 2011-м
уже соперничал с вами на выборах
председателя? Неужели вы сразу не
поняли, что за фрукт?
— Я когда-то написал такие строки: «Чужі
не зрадять, бо — чужі. Своїм довіритись не
можна...» Меня часто предавали те, кому я
доверял. И мне досадно, что я помог таким
людям, как Рудьковский, стать заметными.
Его мне предложили наши активисты.
Сказали, что он занимается бизнесом и будет помогать нам выпускать газету, ни на
что не претендуя. Ссылались и на то, что он
из состава студенческой «голодовки на асфальте» в 1990-м. Кроме того, как человек,
владеющий тремя языками, он был полезен
в переговорах с иностранцами. Но впоследствии я понял, что было несколько рудьковских. И когда он неожиданно предложил
свою кандидатуру на должность первого
секретаря, я даже рассмеялся: «Какое ты
имеешь отношение к идее справедливости,
это не твое совершенно?!»
Был случай, когда его в 2006-м избрали
мэром Чернигова, но сразу после выборов
он променял эту должность на кресло в ВР.
Мы с моим заместителем по партии Василием Цушко уйму времени потратили,
объясняя ему, что нельзя бросать людей,
которые поверили тебе, нельзя тем самым
бросать тень на партию. Не помогло. Это
очень подорвало доверие к социалистам.
А в 2011-м, во время перевыборов председателя СПУ, он сказал мне в доверительном
разговоре: «Понимаю, что вы создали партию, но она в моем понимании равнозначна
бизнес-проекту». Я попытался возразить:
«Партия — не бизнес, это люди. Нельзя тебе
претендовать на роль руководителя!» Но он
уже нацелился на победу, похваставшись, что
у него есть гарантированно 216 голосов. Когда же в результате голосования избрали меня,
Рудьковский внешне смирился с поражением,
но свою идею партии как бизнес-проекта продолжал реализовывать, обхаживая однопартийцев. Оказалось, его «аргументы» для многих стали убедительными.
— И тогда вы наконец поняли, что он
оказался банальным карьеристом?
— Не просто карьеристом. В Украине служебная карьера — это доступ к большим
деньгам. Сейчас Рудьковский за границей.
Не случайно, как вы понимаете. От партии
он отказался. Это одна из «подставок» под
меня для развала партии. Это была и есть
одна из забот АП. И раньше, и сегодня.
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Ніхто не прийде в Україну, тому що у нас корупція
Большой договорняк
под маской спикериады

— Вы признаете, что Рудьковский — ваша
ошибка. А переход от «оранжевых»
к «бело-голубым», за который вас
обвиняют в предательстве, как можете
объяснить? Что заставило столь резко
сменить политическую ориентацию,
присоединившись к антикризисной
коалиции?
— Прежде чем обвинять, нужно понимать, что
толкнуло меня на этот шаг и почему я предложил
создать коалицию. Это ведь была моя инициатива. Я никуда не «переходил».
Мне стало понятно, что четвертый месяц «водить
козу» по Киеву, пытаясь найти компромисс между
Юлией Владимировной и Ющенко, — занятие бесполезное, а смысл действий самого Виктора Андреевича заключается не в поиске диалога с Тимошенко,
а в желании избавиться от нее, чтобы объединиться
с Партией регионов. У них даже договор был подписан уже и парафирован с одной стороны Николаем Азаровым, с другой — Романом Бессмертным.
Мешали мы — социалисты, поскольку с нашими депутатами получилось большинство из представителей, условно, майдана.
Помню, как мы проводили встречу — Ю. Т., я,
Бессмертный и другие. Я заметил, что он торопится закончить разговор, и спросил полушутя:
«Роман, вы опаздываете на встречу с другими?»
Он только улыбнулся в ответ, даже не подыскивая
объяснений. Роман — толковый организатор, но
он работал в команде, возглавляемой (номинально) Виктором Ющенко.
Сегодня ведь никто не говорит о том, что т. н.
спикериада — это лишь внешнее проявление того,
что происходит внутри нашей политсистемы. Не
раз я говорил Ющенко: «Виктор Андреевич, зачем вы участвуете в этих процессах? Хотите быть
успешным президентом? Тогда не лезьте в дела
парламента, не мешайте работать. Захотите еще
раз на должность президента выдвигаться, мы
вас поддержим». У нас ведь был подписан договор. Он отказался от него.
— А что его заставляло вмешиваться —
амбиции, личный интерес?
— Возможность доступа к газовой трубе. Две
«семьи» — Вити и Юли — никак не могли разделить
этот «бизнес» и ненавидели друг друга. Юлия Владимировна мечтала ослабить президента, а Виктор Андреевич ломал голову, что делать с Юлей.
А для народа — патриотические речи, глечики и
вышиванки, коса — красивый антураж, не более,
за которым ничего не стоит. Главное же — труба.
Был еще интерес со стороны Порошенко — стать
хозяином государства при президенте Ющенко. Я совершенно точно знал, что между ПР и
«оранжевыми» все было уже договорено, оставалось только найти подходящее объяснение для
общества: почему они решились на такой шаг.
Быстро нашли повод, стремясь сделать социалистов козлами отпущения: «Мы уже целых три
месяца не можем с СПУ и Морозом договориться!
Потому что они предатели, это из-за них демократическая коалиция не сложилась!»
А при чем здесь СПУ, если коалицию валил
Ющенко, подыгрывая бизнесменам из «Нашей
Украины» и Партии регионов! С этой целью они и
устроили тогда спикериаду. На пост спикера официально была внесена кандидатура Юрия Еханурова, и фракция СПУ решила ее поддержать. Я свою
кандидатуру снял, чтобы прекратить всю эту тягомотину и создать наконец коалицию. Но накануне
голосования Еханурова заменили на Порошенко,
заведомо зная, что СПУ за него не проголосует.
Ко мне прислали переговорщика — Давида
Жванию от «Нашей Украины»: Сан Саныч, проголосуйте за Петра Алексеевича, а мы через три
месяца Юлю кинем, и он станет премьером». Я
ему ответил: «Зачем же так делать? Давайте сразу Порошенко на премьера! Мы кандидатуру поддержим». Но у них были свои расклады, они их
не собирались менять.
Естественно, СПУ не могла проголосовать за
Порошенко-спикера. Выдвинули мою кандидатуру,
которую поддержали «регионалы» и КПУ. Вот тогда
и понеслось: «Мороз нас предал!» А кто кого предал, вы можете мне сказать? И почему через четыре
года Ющенко не поддержал никто? Люди запомнили «она работает», свары и т. п. Социалисты им не
мешали, а толку не было. Мы намного раньше сделали то, что люди подтвердили голосованием.
Продолжение в следующем номере
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До нас йдуть інвестиції?
Олександр Михайлов
Українські ЗМІ 6 вересня
розповсюдили сенсаційну
новину: за даними видання
Institutional Investor, Україна зайняла перший рядок в
рейтингу країн, найпривабливіших для інвестицій в
регіоні EMEA (країни Європи, Близького Сходу і Африки). Невже наша країна дійсно пішла в " прорив", і вже
незабаром нас чекають небачені темпи економічного
зростання?

Дурень
думкою багатіє
Згідно з даними згаданого видання, 32% опитаних
розглядають Україну як першу країну, куди слід було б
з'їздити для вивчення потенційних угод. При цьому відзначається, що найбільший інтерес до України проявляють
інвестори з Росії, країн СНД,
Східної і Центральної Європи,
а найпривабливішою галуззю
для інвестицій названо сільське господарство. Попутно
помітимо, що на другому місці
виявилася Румунія (26%), на
третьому - Нігерія (25%), а на
четвертому - Кенія (24%).
Погодьтеся, що вже сам перелік "країн-призерів" вселяє
деякі підозри - адже жодна
з названих країн поки що не
відрізнилася ударними темпами економічного розвитку.
Не дуже тішить і те, що потенційні інвестори розглядають
Україну виключно як аграрну
державу, повністю ігноруючи
наш промисловий потенціал
- що рівносильно занесенню в
список самих слаборозвинених країн. Проте, глава українського Мінфіну Олександр
Данилюк цю новину сприйняв
з величезним піднесенням:

на своїй сторінці в Facebook
він заявив, що це - результат
структурних реформ, які проводить український уряд :
"У цьому глобальному світі
ми постійно конкуруємо за
капітал, технології і знання.
Тому прихід іноземних інвесторів є важливим для розвитку нашої економіки. Працюємо далі, щоб покращувати
умови для бізнесу, спрощувати процедури, забезпечувати
стабільність і передбачуваність для українських і іноземних інвесторів", - написав
міністр фінансів, коментуючи
результати опитування.
При цьому в Кабінеті міністрів прогнозують, що
приплив прямих іноземних
інвестицій за підсумками поточного року складе 4,5 млрд
доларів (проти 3,8 млрд дол. в
2016 році). Що стосується економічного зростання, то по
задумах уряду в 2017 році він
очікується на рівні 1,8% (тобто - на рівні статистичної похибки), в 2018 році - 3%, в 2019
році - 3,6%, а в 2020 році - 4%.

Багато галасу
з нічого

Справедливості ради варто сказати, що інформацію
Institutional Investor все ж

можна вважати сенсаційною.
Хоча б вже з тієї причини, що
всього двома днями раніше
український Держстат повідомив про майже двократне
скорочення об'єму іноземних капітальних інвестицій
в Україну. Зокрема, повідомляється: за перше півріччя
поточного року об'єми іноземних інвестицій в Україну
склали 2 мільярди 343,8 мільйона гривень- що в 1,9 разів
менше, ніж за аналогічний
період 2016 року, і в 8 разів
(!) менше, ніж за аналогічний період в 2013 році. Як же
пов'язати ці суперечні дані?
- Провели опитування серед
тих, хто пише в це видання.
Поставили питання: якби ви
збиралися інвестувати гроші,
то в які з країн, що розвиваються, ви б поїхали з метою
вивчення ситуації? Деякі з
учасників опитування назвали Україну. Серйозно відноситися до результатів цього
опитування не варто, оскільки
опитувалися люди, які ніколи
нічого нікуди не інвестували.
А видано це було як велика
подія. Тобто, бажане видали
за дійсне - загалом, все як завжди. На сьогоднішній момент
Україні нічого запропонувати
інвесторам, тому що усі ці роз-

мови про міфічні заводи, які у
нас є, несерйозні. Якщо було б
щось цікаве, думаю, інвестори
були б. Але оскільки Україні запропонувати фізично просто
нічого, то їх і немає, - прокоментував ситуацію президент
Українського
аналітичного
центру Олександр Охрименко.
Втім, є й інші причини, по
яких іноземні інвестори не
поспішають вкладати гроші в
Україну.
- Ніхто не прийде в Україну, тому що у нас корупція.
Хто захоче вкладати гроші,
щоб хтось прийшов і все забрав? Це головна причина.
Звичайно, кожна країна має
свою корупцію, і ми тут не є
виключенням. Але такого розмаху корупції, як у нас, немає
ні в одній країні світу. Ще одна
проблема - суди. У будь-яку
демократичну країну, де на
першому місці верховенство
права, інвестори не бояться
вкладати гроші. Якщо щось
станеться, вони знають: є суд,
вони підуть, і відстоюватимуть свої права, а суд керуватиметься законом. А у нас
так суди не працюють, вони
керуються телефонним правом. У результаті, корупція в
держорганах і корупція в судах позбавляють нашу країну
інвестицій, - відмітила економіст Любов Молчанова.
Що ж до темпів економічного
зростання, які прогнозує Кабмін ( див. вище), то такі цифри
виглядають вражаючими тільки в країнах з дуже розвиненою
економікою. Але якщо врахувати усю глибину прірви, в якій
опинилася Україна, то з такими
темпами ми вийдемо на рівень
2013 року у кращому разі років
через 8-10. Це і є справжній "результат структурних реформ",
які нібито проводить український уряд.

Коротко про…
Держстат повідомляє

Рівень безробіття в Україні за останній
місяць не змінився, в серпні залишився на
рівні попереднього місяця - 1,2%. Станом
на 1 вересня налічується 311,9 тис. безробітних громадян , з них 248,2 тис. отримують виплати по безробіттю.
Середній розмір даної допомоги порівняно з липнем збільшився на 18 грн і склав
2058 грн.
Середньомісячна зарплата чоловіків перевищила заробітну плату жінок на 19,75%
в 1 півріччі 2017 року.
У штатного працівника - чоловіка вона
склала 7779 грн, тоді як середньомісячна зарплата штатного працівника - жінки
6243 грн.
Найвищі зарплати в Україні в сфері фінансової та страхової діяльності. Там чоловіки заробляють в середньому 16 469 грн, а
жінки - 10 846 грн. Найнижчий рівень зарплат в сфері тимчасового розміщення та організації харчування: у чоловіків - 5254 грн,
у жінок - 4736 грн.
Опублікована Держстатом інформація
не містить даних про зайнятість населення
на території анексованого Криму та окупованій частини Донбасу.

Що платять в зоні АТО
З 1 вересня зарплата солдата в зоні АТО
становить 17 тис. грн. За участь в бойових
діях виплачується додатковий бонус.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту фінансів Міноборони
Сергій Галінський.
"7 тис. грн це основне грошове забезпечення, 10 тис. грн - це доплата. Вона починається, коли солдат провів в АТО повний
місяць. Крім того, якщо солдат безпосередньо брав участь в бойових діях або підбив
техніку противника, виплачується додатковий бонус", - сказав він.
За його словами, таку зарплату солдати
отримують з 1 вересня поточного року.
Він також зазначив, що зарплати військовослужбовців ПДВ і морської піхоти вище,
ніж у військовослужбовців інших підрозділів ЗСУ.
"На даний момент заборгованості з виплати винагород немає ... У 2016 році ми
витратили на винагороди учасникам АТО
суму в 1,9 млрд грн, а за 8 місяців поточного року - ми вже витратили 2,2 млрд грн",
- сказав С.Галінскький.

Пенсія на рівні
прожиткового мінімуму

В Україні склалася ситуація, коли з 12
мільйонів пенсіонерів 8,5 млн. отримують
пенсію на рівні прожиткового мінімуму.
"У нас з 12 млн пенсіонерів 8,5 млн сьогодні отримують пенсію на рівні прожиткового мінімуму не тому, що люди не заробили пенсію, а тому що їм з 2008 року не
перераховували пенсії", - сказав міністр со-

ціальної політики Андрій Рева в ефірі ICTV .
За його словами, це все тому, що сама
пенсійна система і її параметри були такими, що всі ресурси направлялися на пенсіонерів, які тільки виходять на пенсію, а на
інших грошей не вистачало.

Українські «кіпріоти»
Британське видання The Guardian 18
вересня повідомило, що сотні російських
олігархів і представників української еліти,
яких звинувачують в корупції, отримали
паспорти ЄС за так званою схемою "золотих віз". В іншій статті видання наводить
кілька імен тих, хто купив документи.
Серед них, зокрема, були й українські
бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. За даними видання, адвокат Боголюбова підтвердив, що його
клієнт володіє паспортом Кіпру з 2010
року. Представник Коломойського теж
заявив, що бізнесмен отримав громадянство Кіпру внаслідок "суттєвих інвестицій
в країну".
Ще одним громадянином України, котрий придбав паспорт Кіпру, став співзасновник та партнер фінансової групи ICU
Костянтин Стеценко.
Починаючи з 2013 року, кіпрське громадянство надається особам, які вклали як
мінімум 2 мільйони євро в нерухомість або
2,5 мільйона євро в державні цінні папери
чи кіпрські компанії.
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“За правду і справедливість”

Після обрання Петра Порошенка афганців
почали ділити на «неправильних» і «правильних»

Суспільство

Больові точки: чи варто
провокувати ветеранів?
За матеріалами:
Олександр Кочетков,
аналітик і політтехнолог,
https://politeka.net
З афганцями життя звело мене
в 1997 році: разом будували
політичну партію, метою якої
була справедливість, потім
було багато всякого. І була
Революція Гідності з її афганською сотнею на чолі з відрядженим туди Олегом Міхнюком, нині Героєм України
(посмертно).
Після перемоги з афганською
сотнею підтримували порядок
на Подолі. У 2014 році УСВА стала на захист України. Хто міг за
віком, вирушили на фронт інструкторами, інші займалися волонтерством, допомогою пораненим, визволенням полонених і
тим, про що говорять мало, але
без чого не обійтися на війні —
вивезенням тіл загиблих бійців,
організацією похоронів і допомогою сім’ям загиблих.
Допомога з боку афганців могла бути значно більшою, але у
нашого військового командування люди, які вміють воювати, але
не вміють прогинатися, виявилися незатребуваними.
Про участь УСВА у війні проти
недоімперії не розказують по телевізору і не розганяють дописи
боти — люди справи не люблять
тріскотні.
Знов-таки, після обрання Петра Порошенка афганців почали
ділити на «неправильних» і «правильних».
«Неправильними»
виявилися ті, для кого Україна
понад усе. Ну, а «правильними»
– ті, для кого в пріоритеті люди
при владі. Їх, до речі, очолив
Сергій Куніцин, який насилу визначився між посадою радника
президента та своїм бізнесом в
окупованому Криму.
Але зараз не про гнилі інтриги. Зараз про долю всього
ветеранського руху України напередодні анонсованого ПОПом
створення цілого Міністерства у
справах ветеранів.
Власне, йдеться не про якісь високі ідеологічні матерії. Мова про
тривіальні гроші. Але для багатьох
ветеранів та ветеранських органі-

зацій питання бюджетної підтримки — це питання виживання.
Свого часу Україні чомусь
вистачало Комітету в справах
ветеранів. І на фінансування з
бюджету на свою статутну діяльність претендували лише шість
всеукраїнських організацій, відомих усій країні та за її межами. А
тепер таких — сорок!
У нас заведено лаяти «грантожерів», які живуть коштом зарубіжних дотацій. Але ж вони витрачають чужі кошти й при цьому
роблять хоч якісь рухи. А у ветеранському співтоваристві з’явилися
такі, які споживають українські
гроші, а роблять лише надування
щік і враження значущості.
Зараз до ветеранів, які претендують на фінансування, чомусь
зарахують якихось монорейкових
залізничників, степових підводників, інвалідів стрибків без парашута, ветеранів-наглядачів та інші загадкові організації (назви, звісно,
вигадані, але сенс збережено).
До них додалося безліч організацій АТОвців, які числяться
всеукраїнськими. Тема болюча,
але порозумітися необхідно.
Більшість захисників України — мужні, патріотичні й чесні

люди. Але трапляються всілякі
авантюристи та любителі легких
заробітків, які намагаються диктувати умови всім іншим.
Як це працює?
Кожна з ветеранських організацій подає до чинної нині Держслужби в справах ветеранів план
своєї роботи на рік і кошторис
для виконання цього плану, який
проходить захист, потім у державному Бюджеті затверджують
фінансування.
А від цього року свій план треба захистити на засіданні якоїсь
громадської ради. До ради входять працівники держслужби та
представники громадськості з
тих організацій, які на бюджетну
підтримку не претендують.
Чому не претендують? Та тому,
що організації в них маленькі,
скласти пристойний план, а тим
паче провести якийсь захід – для
них завдання, схоже на сходження на Еверест у пляжному костюмі. Тобто це представники тих
самих постраждалих від вторгнення марсіан і ветеранів вегетаріанської піци.
І ось ці незрозумілі люди вирішують, чи потрібно, наприклад, УСВА
проводити конкурс військово-па-

тріотичної пісні або інші заходи з
патріотичного виховання молоді. І
вирішують, зрозуміло, що не треба, адже з власного досвіду знають, що їхня організація ветеранських медсестер на полях битви
за урожай цілком обходиться без
усякої діяльності.
Розумієте, організаціям, які
існують десятки років і нараховують тисячі членів, вказують, як
жити і що робити, люди, які нічого не вміють, окрім як горланити
на зборах.
І ще цинічніше. Ветеранів Афганістану намагаються записати
до тих, хто співчуває путінському
режиму. Це тих, хто від самого
початку публічно засудили агресію та розірвали всі зв’язки з афганськими організаціями Росії,
які цю агресію схвалили! До того
ж навішування ярликів відбувається по-хамськи, на істериці й
розмахуванні руками.
До речі, справжні ветерани війни на Донбасі тяжіють до афганців, до «дідів», як вони їх шанобливо називають, оскільки ці
«діди» на власному досвіді знають, як повертатися до мирного
життя і завжди готові ділитися
цим досвідом.

Унаслідок абсурдної практики, що склалася в держслужбі,
УСВА, до складу якої входять
712 регіональних організацій, на
друге півріччя виділяють лише
252 тисячі гривень, а організація з п’ятдесятьма членами може
відхопити більше ніж 2 мільйони
гривень.
У чому фокус, запитаєте? Та в
тому, що афганці витрачають гроші на заплановані заходи і відкатів
не дають. Знов-таки, це люди, які
дивилися в очі смерті, у них проблеми з хребтом — не вміють кланятися в ноги начальству.
Така практика — це свідома провокація, спрямована на дестабілізацію країни. Бо афганці — серйозна і бойовита громадська сила.
Згадайте, як за часів Януковича і не
лише вони штурмували Верховну
Раду. Якщо описуваною несправедливістю афганців виженуть на
вулиці, мало нікому не буде.
На моє переконання, Міністерство в справах ветеранів —
це чергові бюрократичні ігри на
кшталт Міністерства інформації.
Єдиним виправданням такому
міністерству може слугувати розумний підхід до проблеми.
А саме: серед усіх ветеранських
організацій, де переважають фейкові, треба виділити ті, члени яких
реально брали участь у бойових
діях і ризикували життям. Ось
вони, а їх буде до десяти, повинні
отримати базову підтримку з бюджету, залежну лише від чисельності складу та затвердженого
плану діяльності. А різноманітні
профільні ветеранські організації
на кшталт підводників, залізничників та інших повинні отримати
(або не отримати) підтримку в своїх профільних відомствах.
Створюване міністерство спільно з Мінінформом та іншими відомствами має розробити план
соціальної адаптації ветеранів
війни на Донбасі, а також план
військово-патріотичного виховання молоді з планованим фінансуванням. І за це фінансування
ветеранські організації можуть
поборотися на конкурсній основі.
Але до конкурсної комісії повинні
входити не безвісні домогосподарки, постраждалі від шнекових
м’ясорубок, а публічні професіонали, відомі та шановані в українському суспільстві.
А поки, діяльні наші чиновники, які опікуються ветеранами,
не грайте з вогнем і не провокуйте протестів, щоб ненароком
не перетворитися на цих самих
«постраждалих від м’ясорубок».

Проект держбюджету-2018. Основні цифри
Проект бюджету передбачає зростання ВВП на 3%, мінімальна зарплата становитиме 3723 грн.
Проект державного бюджету на 2018 рік
передбачає зростання ВВП на 3% і показник
дефіциту в 77,9 млрд грн. Текст проекту опублікований на офіційному сайті Верховної Ради.
Доходи держбюджету на наступний рік заплановані в сумі 877 млрд грн, витрати - 948
млрд грн.
Граничний обсяг державного боргу на 31
грудня 2018 року встановлено в сумі 1,999
трлн грн, гарантованого державою боргу 747,6 млрд грн.
Мінімальна зарплата з 1 січня 2018 року
встановлена на рівні 3723 грн.
Прожитковий мінімум на одну особу в
розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018
року встановлюється в сумі1700 грн, з 1 липня - 1777 грн, з 1 грудня - 1853 грн.

Для основних соціальних і демографічних
груп населення:
▸ дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року
— 1492 гривні, з 1 липня — 1559 гривень, з 1
грудня — 1626 гривень;
▸ дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня
2018 року — 1860 гривень, з 1 липня — 1944
гривні, з 1 грудня — 2027 гривень;
▸ працездатних осіб: з 1 січня 2018 року
— 1762 гривні, з 1 липня —- 1841 гривня, з 1
грудня — 1921 гривня;
▸ осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року — 1373 гривні, з 1 липня — 1435
гривень, з 1 грудня — 1497 гривень.
Як ідеться в пояснювальній записці, прогнозний курс гривні на кінець 2018 рік у
урядовому проекті бюджету становить 30,1
грн до долара США. Згідно з документом, виходячи з такого прогнозу, загальний розмір
прямого держборгу до початку 2019 року
становитиме 1 трлн 999,35 млрд грн, або

61,5% ВВП, гарантований держборг - 747,55
млн грн, а сумарний держборг - 84,6% ВВП.
Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк зазначав, що проект держбюджету-2018
побудований на прогнозі середньорічного
курсу 29,3 грн до долара.
Зазначимо, що держбюджет-2017 був складений з урахуванням середньорічного курсу гривні 27,2 грн/дол і курсу на кінець року
27,8 грн/дол. Зараз курс гривні становить
26,2244 грн/дол в порівнянні з 27,19 грн/дол
на початку року.
Як повідомлялося, проект бюджету буде
представлений у Верховній Раді в п'ятницю,
22 вересня.
15 вересня Кабінет міністрів України
схвалив проект держбюджету-2018. Проект
кошторису на 2018 рік розробили з урахуванням необхідних видатків на заплановані
реформи пенсійної системи, медицини та
освіти.
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В народній медицині завжди використовувалися частини різних дерев

ДОМАШНІЙ КЛУБ

Корисно знати

ЕНЕРГЕТИКА ДЕРЕВ
В народній медицині завжди використовувалися частини (кора, листя,
бруньки і квіти) різних дерев. Корисні
якості зв'язувалися не лише з цілющими властивостями соків, що містяться
в них, але і з особливою енергетикою,
якою народні перекази наділяли кожне з цих дерев.
Згідно з прадавніми віруваннями
слов'ян існували дерева з позитивною
і негативною енергетикою. Одні корисно було мати в господарстві, будувати
з них, робити меблі і кухонні знаряддя.
Інших рекомендувалося уникати, щоб
не створювати в житлі несприятливу атмосферу.

Дерева з поганою
енергетикою

ВЕРБА. Потужну негативну енергію
мала, на думку слов'ян, верба. Сам зовнішній вигляд верби з гілками, що
поникли, налаштовувує на негативний
лад. Предки вважали вербу деревом
утоплениць і самовбивць. В глибокій
старовині існували повір'я, що в її гілках
живуть лісові духи, що приймали образ
молодих красунь. Також ними могли
бути неупокоєні душі дівчат, що потонули в річці. Верба вабила до себе жінок,
що відчували гострий душевний біль.
Але вона не лікувала її, а ще сильніше загострювала, тому вважалася чимось на
зразок дерева-вампіра. Верба відносилася до, так званих, "жіночих" дерев. На
думку сучасних медиків, погана репутація верби викликана її зовнішнім виглядом. Важкі гілки, що схилилися до землі,

можуть наводити на сумні роздуми людей, схильних до меланхолії. Ніякої іншої
шкоди вона не приносить.
ОСИКА. Деревом-вампіром слов'яни
вважали і осику. На їх думку, вона була
потужним накопичувачем негативної
енергетики і буквально "висмоктувала"
з людей сили. Неприємні асоціації у наших предків викликали і тремтячі від
щонайменшого подиху вітерця листочки осики. Це явище нагадувало перешіптування невидимих духів, тому народні
повір'я наділяли осику потужними магічними властивостями. Ймовірно, саме
звідси в середні віки виникло повір’я,
що тільки осиковий кілок може убити
вампіра. Насправді, це лише забобони.
Більшість дерев, що вважалися колись
небезпечними, не приносять людині ніякої шкоди.
ТОПОЛЯ. Дуже схожими властивостями наділялася і тополя . Під тополею не
рекомендувалося спати, оскільки вона
нібито могла відбирати у людини сили.
Сучасна наука стверджує, що це просто

кроссворд
1

2

3

4

8

6

7

9

11

10
12

13 14
15

16

17

18
19 20

21

22

23

24
25

забобони. Ніякої такої дії тополя не чинить. Звичайно, якщо люди самі себе в
цьому не переконують.
ЧЕРЕМХА І ГОРОБИНА. Ці рослини
теж вважалися вампірами, "що висмоктують" з людини енергію. При цьому їх
плоди і листя широко використовувалися в побуті і народній медицині, що легко
можна пояснити достатком в них вітамінів. Особливо багаті вітаміном С плоди
горобини, що відмінно допомагає при
застуді. Черемху вважали дурманною
рослиною. Це пояснюється сильним ароматом, що виділяється нею в період цвітіння. У цьому є доля істини. Дійсно, дуже
сильний запах черемхи може викликати
головний біль, закладеність носа і сльозотечу у чутливих людей і алергіків.

Дерева з позитивною
енергетикою

До рослин з позитивною енергетикою
слов'яни відносили плодові дерева (груші, яблуні, вишні), а також дуб, сосну,
клен, кедр і звичайно ж березу, символ
душевності. Ці дерева, на думку предків,
давали людям сили, здоров'я і душевний
спокій.
Наука з цим повністю згодна. Жива
природа має цілющі властивості, що
дуже позитивно впливають на психоемоційний стан людини. Він вже, у свою
чергу, сприятливо позначається і на фізичному здоров' ї. Недаремно з прадавніх часів слов'яни шукали заспокоєння і
мир в душі, гуляючи в лісах і лугах. Там
вони отримували потужне енергетичне
підживлення, яке допомагало справлятися з будь-якою бідою.
Поради дачникам
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ПОСІВ ТОМАТІВ
ПІД … ЗИМУ
Найбільша проблема для овочівників - це розсада. Ті ж помідори сіють на розсаду у кінці березня. День в першому місяці
весни ще короткий, тому розсаді потрібне підсвічування. Проблема. До того ж під розсаду потрібно багато місця - буває, у
дачників зайняті усі підвіконня. Потім її потрібно доставити на
дачу. А тим часом існує унікальний спосіб посіву томатів, який
дозволить позбавитися від клопоту з розсадою.
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Части тела, ответственные за аплодисменты. 5. «Уступчивый» водопад. 9. «Показуха», ставшая видом массового искусства. 11. Недвижимая заложница. 12. «Топливо»
для корабля пустыни. 13. Мышиный киллер. 15. Фантаст, отрубивший профессору голову. 17. «Собачья» звезда. 18. Классическое русское средство от несладкой жизни. 19.
Приманка для аргонавтов. 22. «Гад» с медицинской эмблемы. 24. Экономические или
электрические возможности. 25. Ловкость, которую можно сделать ушами. 27. Пришлепнутый круг. 30. Организация охранников природы. 32. Привал для сновидений.
33. Наемный «мочила». 34. Солдат перед дембелем. 36. «Погремушки» каторжника. 37.
Балдежное состояние. 38. Город, приютивший государство. 39. «Русская болезнь» Онегина. 40. Предводитель, с которым «не приходиться тужить».
По вертикали:
2. Божественная бабочка. 3. «Камень за пазухой», спасающий от неприятностей. 4.
Вкалывающий упрямец. 5. Прятка для труса. 6. Кружок карате. 7. Копчик как напоминание нам о далеких предках. 8. Телезрители знают его как Бормана, любители авторской
песни - как старейшего советского барда. 10. Имя для королевича. 14. Состояние, в котором, как утверждает поговорка, у человека что на уме, то и на языке. 16. Перехлестывающая через край радость. 17. Человек, который говорит о чужих недостатках, чтобы
говорили о его достоинствах. 20. Имеющий их да слышит. 21. «Партийная» продажа.
22. «Борец» с добром. 23. Червь для жабы, жаба для змеи, змея для свиньи, свинья для
человека и человек для червя (одним словом). 25. Сказочная птица, не боящаяся угодить в крематорий. 26. Что делает жизнь пирожка сладкой? 28. Музыкальная тянучка.
29. Очки, которые на уши не повесишь. 30. Скоростная кошка. 31. Безродный представитель Казани. 34. И черная, и озоновая. 35. «Долгоиграющая» мысль.
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вкусно!

Лучшие осенние
рецепты
Осень — золотая пора, которая дарит нам множество продуктов,
из которых можно приготовить
невероятные шедевры кулинарии.

РИЗОТТО ИЗ ТЫКВЫ
Очень вкусное и полезное блюдо, от которого вы не обзаведетесь лишними килограммами. В его состав входит тыква, рис,
лук, овощной бульон, сливочное масло, сыр
и немного свежего базилика.
Сначала нужно порезать тыкву на кубики
и обжарить их вместе с луком на сливочном
масле. После того, как тыква станет мягкой,
нужно добавить к ней рис и слегка обжарить. Следом в кастрюлю влейте овощной
бульон, добавляя его по мере того, как рис
впитывает в себя влагу. Когда консистенция
блюда станет кремообразной, оно может
считаться готовым. Украсьте готовое угощение тертым пармезаном и свежим базиликом. Ризотто из тыквы станет отличным
вариантом осеннего обеда или ужина.

ЗАПЕЧЕННЫЕ ЯБЛОКИ
Срежьте верхушку яблок или разрежьте
их пополам. Удалите семечки, после чего начините фрукты орешками, творогом, медом,
корицей, всем, чего только душа пожелает.
Отправьте их в духовку или микроволновку, и всего через 5 минут вы получите
невероятное блюдо, которое может стать
полноценным завтраком, обедом или ужином. Такие яблоки будут очень полезны
для людей, которые страдают от заболеваний желудочно-кишечного тракта. К тому
же, разнообразие начинок и их низкая стоимость должны сделать запеченные яблоки
фаворитом на вашем столе!

КРЕМ-СУП ИЗ ТЫКВЫ
Тыквенный крем-суп — идеальное блюдо
для осеннего обеда или ужина. Он крайне
полезный и низкокалорийный.
Порежьте тыкву, картофель и лук-порей и
немного обжарьте в кастрюле в небольшом
количестве растительного масла. Влейте
воду, добавьте соль и перец по вкусу и варите на протяжении 20 минут. Затем взбейте
смесь блендером, украсьте свежей зеленью
и подавайте к столу. При желании можно
добавить немного куриного, овощного бульона или сливок. Это блюдо по традиции
готовится из мускатной тыквы. Этот суп в
холодную пору может быстро согреть и поднять настроение на весь день.

ГЛИНТВЕЙН

33
34
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Спосіб, до речі, - простіше нікуди. У жовтні, коли вдарять
перші морози, в городі копають лунки глибиною близько 15-20
см. Після чого в кожну закладають по одному помідору. Тактак, прямо по цілому помідору! Згори плоди засипають землею,
злегка її трамбують ( в результаті від верхівки томату до поверхні землі повинно вийти 10 см).
Поверх посадок насипають сухе листя шаром 10-15 см (можна і більше). А поверх ставлять сітчастий ящик, щоб укриття не
розкидало вітром.
Як тільки випаде сніг, його накидають поверх посадок. Навесні, коли грунт прогріється, листя потрібно прибрати. І незабаром в кожній лунці зійде по цілому пучку помідорних паростків!
Їх, як і висаджену розсаду потрібно буде укривати від заморозків. А коли вони підростуть - викопати і розсадити по грядках. І ніяких заморочок з розсадою!
До речі, томати, вирощені у такий спосіб, виявляються стійкішими до похолодань, оскільки природним чином проходять
загартування. Вони стійкіші до хвороб.

Этот традиционный напиток скандинавских народов уже давно стал символом осени и зимы во многих других странах мира.
Он позволяет быстро согреться и порадовать себя невероятными сочетаниями пряностей и цитрусовых.
Традиционно в него входит красное вино,
гвоздика, корица и немного мускатного ореха. При желании можно добавить другие
специи или кусочки лимона, апельсина или
грейпфрута. Рецепт приготовления очень
прост — просто добавьте в емкость все
ингредиенты и варите их в течение 10-20
минут. Этот напиток добавит особый шарм
в прохладный осенний вечер, поднимет настроение и подарит вдохновение на долгое
время.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Ладоши. 5. Каскад. 9. Шоу. 11. Ипотека. 12.
Саксаул. 13. Кот. 15. Беляев. 17. Сириус. 18.
Горькая. 19. Руно. 22. Змей. 24. Потенциал. 25.
Финт. 27. Овал. 30. Гринпис. 32. Ночлег. 33.
Киллер. 34. Дед. 36. Кандалы. 37. Упоение. 38.
Рим. 39. Хандра. 40. Атаман.

По вертикали:
2. Аполлон. 3. Оберег. 4. Ишак. 5. Куст. 6.
Секция. 7. Атавизм. 8. Визбор. 10. Елисей.
14. Опьянение. 16. Восторг. 17. Сатирик. 20.
Уши. 21. Опт. 22. Зло. 23. Еда. 25. Феникс. 26.
Начинка. 28. Волынка. 29. Лорнет. 30. Гепард.
31. Сирота. 34. Дыра. 35. Дума.
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Х-файли

Советские ВВС и КГБ имеют в своем распоряжении фрагменты пяти разбившихся НЛО

Катастрофы НЛО в СССР
Как и любая другая "летающая" техника, НЛО
имеют нехорошую привычку иногда падать на землю и разбиваться, тем самым доставляя головную
боль и бессонные ночи работникам некоторых военных спецслужб. Много говорилось о таких катастрофах в США, ЮАР и других странах. А случались
ли катастрофы НЛО на территории бывшего СССР?
"Советские ВВС и КГБ имеют в своем распоряжении фрагменты пяти разбившихся НЛО", - пи-

сала в своей книге в 1991 году Марина Попович,
доктор технических наук, полковник ВВС, опытный летчик-испытатель и член Всесоюзного комитета по аномальным воздушным явлениям
при Академии Наук СССР.
Она назвала следующие места катастроф: Тунгуска (Красноярский край), Новосибирск, Таллин
(Эстония), Орджоникидзе (Северная Осетия) и
Дальнегорск (Приморский край).

По материалам
http://www.ufosecrecy.narod.ru/

Дальногорский объект
Последняя катастрофа произошла 29 января 1986 года.
Вскоре после 8 часов вечера
десятки свидетелей в городе
Дальнегорск наблюдали шарообразный объект, летящий параллельно земле. Объект упал под
углом 60-70 градусов на Известковую гору высотой 611 метров,
расположенную в черте города.
Объект светился ярким красноватым цветом и имел скорость 15
м/с перед тем как разбился. Согласно очевидцам, аппарат несколько раз дернуло вверх-вниз,
прежде чем он окончательно
врезался в гору, беззвучно взорвался и горел в течение часа.
3 февраля в Дальнегорск прибыла экспедиция Дальневосточного отделения исследовательского комитета по аномальным
воздушным явлениям при Академии Наук во главе с доктором наук Валерием Двужильным
и начала изучение места катастрофы. Ученые нашли множество обломков, включая свинцовые и железные шарики, кусочки
необычных стальных сплавов и
стекла, следы воздействия высоких температур, магнитные
аномалии, повреждение близлежащих деревьев. Экземпляры
железных шариков имеют очень
высокую степень твердости. Их
невозможно резать стальными
инструментами, только алмазом.
Они имеют очень сложный
состав, включающий почти все
элементы таблицы Менделеева.
При вакуумной плавке, появляются необычные стеклоподобные структуры. Отсутствуют
карбиды металлов.
Самой загадочной находкой
стала тонкая "сетка", образцы которой сделаны из нитей инертного металла, представляющего
собой очень сложный сплав.
"Сетка" состоит из аморфных
углеродистых материалов с раздельными атомами металлов.
Такая структура не поддается
никакому толкованию. Материал кислотоустойчив. При температуре 2800 градусов Цельсия
некоторые элементы исчезают,
но вместо них появляются новые. При вакуумном нагреве,
золото, серебро и никель исчезают, но появляются молибден
и сульфид бериллия. Последний
исчез через пять месяцев. Материал содержит большое количество органической материи.
Все это определенно доказывает

искусственное происхождение
"сетки". "Сетка" имеет свойства
диэлектрика, при горячей обработке становится полупроводником, при вакуумном нагреве
- проводником.
Прошло много времени, но место катастрофы все еще оказывает некоторое воздействие на
людей. Оно действует на кровь,
вызывает уменьшение уровня
лейкоцитов и увеличение - бактерий. Там повышается кровяное
давление, учащается пульс, появляется необъяснимый страх.
Место катастрофы также действует на фотоматериалы, засвечивает пленку, фотобумагу.
Собранные образцы кремния
обладают магнетизмом. Но намагнитить кремний - то же самое, что намагнитить кирпич.
Это невозможно!
Место катастрофы подверглось воздействию сверхвысоких температур, от 4000 до
25000 градусов Цельсия, и радиации неизвестной природы. Эта
радиация все еще влияет на жизнедеятельность растений.
Химический состав стальных
сплавов соответствует высокому содержанию в торфе на месте
падения так называемого Тунгусского метеорита таких элементов, как празеодим, лантан,
иттрий, свинец, цинк, железо...
Тип радиации - идентичен.
28 ноября 1987 года, то есть
почти через 2 года после катастрофы, в районе Дальнегорска
отмечалась необычно высокая
активность НЛО. За один день
было зарегистрировано 33 объекта. Они имели различные формы: цилиндрические, сигаро- и
шарообразные. НЛО отмечены
над 12 населенными пунктами
в 5 административных районах
Приморского края. Объекты
двигались абсолютно бесшумно.
Очевидцами массового "наше-

ствия" НЛО стало множество людей. Пролет объектов сопровождался мощными 2-минутными
помехами и неполадками в телевизорах, на телеграфных линиях
и в другой технике. В компьютерах также были отмечены сильные неполадки. Хранившаяся в
них информация и программы
испортились. Причиной неполадок стало мощнейшее электромагнитное поле, возникшее в
присутствии НЛО. 13 из 33 НЛО
пролетели непосредственно над
Дальнегорском, зависая над местом крушения и освещая его
мощными прожекторами.
В январе 1989 года НЛО совершил посадку прямо в 200 метрах
возле места катастрофы. Действия объектов указывают, что
они проводили поиск разбившегося аппарата или же проводили
какое-то свое "расследование"
по данному инциденту.

Находка грибников
Более ранняя катастрофа произошла 6 марта 1983 года, когда
служба ПВО засекла низколетящий объект, который совершал
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Матеріали друкуються
мовою оригіналу

Сибирский феномен
В 1991 году, после роспуска
КГБ большое количество материалов этого ведомства попало
за рубеж, в частности в ЦРУ. Как
сообщалось в авторитетном канадском журнале, американская
разведка получила 250-страничный доклад о связанном с НЛО
инциденте на военной базе в
Сибири.
Согласно материалам КГБ,
бесшумный, низколетящий объект в форме тарелки появился
над военным объектом во время проведения на нем учебных
маневров. По неизвестным причинам, кто-то неожиданно запустил ракету "земля-воздух",
которая сбила НЛО. Он упал невдалеке и из него показались
пять низкорослых гуманоидов
с "большими головами и крупными черными глазами". По
показаниям двух оставшихся в
живых солдат, освободив себя
от обломков, пришельцы тесно
прижались друг к другу и "слились в один объект, который
приобрел сферическую форму".
Объект начал остро жужжать
и шипеть, после чего стал ярко
белым. В течение считанных секунд, сфера сильно увеличилась
и взорвалась, излучая чрезвычайно яркий свет. 23 солдата,
которые увидели вспышку, превратились в... каменные столбы.
Выжили только двое.
Ученые, проводившие обследование "окаменевших солдат",
не смогли определить природу
этого излучения. Они констатировали факт, что излучение
почти мгновенно изменило
структуру организма подвергшихся его воздействию людей
и трансформировало ее в необычную субстанцию с таким же
молекулярным строением, как у
известняка.

Охота на НЛО в Украине
В "Интересной газете" (№ 12 (50) 1997 г.) была опубликована статья "Охота на НЛО в Украине", где утверждается, что Украина активно проводит секретные научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы (НИОКР), направленные на овладение летательной технологией пришельцев. Отрывки из статьи:
… «Проявив чудеса хитроумия, оно (новое военное
командование независимой Украины) полностью видоизменило проект. Сеть радиолокационных станций,
использовавшуюся для обнаружения НЛО, заменил
геостационарный спутник, замаскированный под
обычный метеоспутник - его аппаратура выслеживала
в воздушном пространстве объекты, движущиеся с
аномальной скоростью. Истребители-перехватчики, используемые специально для этих целей, были
оборудованы аппаратурой для обследования НЛО, в
том числе сыгравшей впоследствии немаловажную
роль "змейкой". "Змейка" - это сканирующий лазер.
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маневры над Кавказскими горами возле города Орджоникидзе
(ныне Владикавказ). С земли
была запущена ракета. Она попала в объект, но не уничтожила
его, а только повредила. Шатаясь, он продолжал полет, теряя
высоту, пока не исчез с экрана
радара.
Два месяца спустя, он был
найден двумя грибниками в районе Столовых гор возле Орджоникидзе. Объект имел 7 метров
в диаметре и такую же высоту, верхняя часть в виде купола
сделана из кристаллоподобного стекла, нижняя - металлическая с 4 телескопическими
посадочными устройствами и
2 опущенными трапами. Внизу
было шесть больших, мощных
реактивных двигателей, а также
4 группы по 4 меньших реактивных сопла, расположенных
крест-накрест по бокам купола.
На боку - странный символ: полумесяц наоборот с четырьмя
лучами, сходящимися в центре.
Грибники сделали несколько
снимков. Один из них нерешительно поднялся по трапу и заглянул вовнутрь. Под куполом он
увидел большое кресло пилота,
в два раза больше чем обычное,
будто сделанное для 3-4-метрового гиганта. Новость о странной находке быстро распространилась и дошла до военных.
Они прибыли на место и оцепили территорию. Через два дня
прибыли военные транспортеры. Объект перевезли на местную военную базу, а затем в подземный военный комплекс возле
города Мытищи под Москвой.
По данным уфологов, именно
на этой базе находится главный
центр по секретным исследованиям НЛО, в который стекается
вся информация.
Согласно Валерию Уварову,
члену Комиссии по НЛО, изучение необычного аппарата
показало наличие в нем двух
двигательных установок: антигравитационного двигателя для
полета и реактивных двигателей
для лучшего маневрирования
в горной местности. Очевидно, когда аппарат приземлился,
пилот покинул его. Бортовые
механизмы функционировали

достаточно хорошо, чтобы осуществить посадку.
По словам советских ученых,
принцип движения объекта основан на "нейтрино-лучах", очень
опасных для человека, если он
подвергался излучению более
часа. Действительно, грибник и
его жена умерли в 1988 году от
рака. Согласно Уварову, многие
участники операции по захвату и транспортировке объекта
скончались от той же болезни.
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Во время вьетнамской войны его использовали для
ослепления-выжигания сетчатки глаз у вьетнамских
зенитчиков, стрелявших по самолетам...
Летом 1993 года полковник ВВС Коробков, ища на
истребителе НЛО, внезапно увидел несущийся навстречу сияющий объект. Коробков применил "змейку". Очевидно, "змейка" ослепила пилота НЛО, он
потерял управление. Коробков попытался избежать
столкновения, но скорости были слишком велики. В
упавших на землю обломках смешались части самолета и летающей тарелки. Это позволило впоследствии легко замаскировать крушение НЛО под катастрофу военного истребителя. Военные доставили
обломки в вертолетную часть, расположенную под
Херсоном. И по сей день там находится основной
пункт по изучению "зеленых человечков".
С того дня, используя "змейки" в сочетании с ракетами, удалось сбить шесть летающих дисков...
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