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НЕ В КОНЯ КОРМ
СРЕДСТВА, СОБРАННЫЕ БЛАГОДАРЯ ВОЕННОМУ СБОРУ, "РАСТВОРИЛИСЬ В ВОЗДУХЕ"

Напомним, что военный сбор (1,5% от
зарплаты) был введен в августе 2014 года
– тогда говорили, что деньги пойдут на
содержание Вооруженных Сил Украины.
Многие украинцы с пониманием отнеслись
к этому шагу правительства – за это время
в бюджет было перечислено 37,9 млрд
гривен. Однако куда на самом деле пошли
эти средства – теперь не могут выяснить
даже народные депутаты. Злые языки уже
утверждают, что их банально разворовали
с помощью подставных фирм и липовых
заказов.

Читать на СТР.2

НАША ПІСНЯ ГАРНА, ПОЧИНАЙ СПОЧАТКУ
НА ВИМОГУ МВФ В УКРАЇНІ МОЖУТЬ ПЕРЕГЛЯНУТИ ПЕНСІЙНУ РЕФОРМУ
Хоча українська влада як і раніше вважає "пенсійну реформу"
одним з головних своїх "досягнень", не виключено, що скоро
в неї доведеться внести істотні корективи. Річ у тому, що ця
"реформа" дуже не сподобалася Міжнародному валютному
фонду, який знайшов там цілу низку недоліків, - і дуже сумнівно,
що чинний режим не послухається свого головного кредитора.
ДОСЯГНЕННЯ НЕ ОЦІНИЛИ

Як відомо, в сумнозвісному Меморандумі з Україною,
МВФ не вимагав переглядати
саму формулу розрахунку пенсій. Єдине, на чому наполягали кредитори, - це підвищити

пенсійний вік, і найбільш вірогідним варіантом називався
поріг в 63 роки. Проте для української влади це було б рівносильно політичному самогубству, тому на таку вимогу вони
погодитися не могли. Були

проведені навіть спеціальні соціологічні дослідження, які показали : абсолютна більшість
українців категорично проти
перегляду пенсійного віку.
І тоді в Кабміні зробили відразу два "ходи конем".
По-перше, підвищили мінімальний страховий стаж (необхідний для того, щоб претендувати на пенсію) з 15 до 25
років - з тим, щоб за подальші
10 років (до 2028 року) поетапно довести його до 35 років.
Неважко здогадатися, що ре-

зультатом такого "покращення" (особливо з урахуванням
масштабів тіньової економіки
і рекордно низької тривалості
життя) стане різке скорочення
кількості пенсіонерів. А значна
частина українців, особливо
чоловіків, середня тривалість
життя яких не перевищує 63
роки, просто не доживуть до
пенсії.
"У звітах уряду сказано, що
після запуску пенсійної реформи, в 2018 році на пенсію вийдуть 70% людей, які досягли

пенсійного віку 60 років, а у
30% не вистачатиме страхового
стажу. А в 2028 році на пенсію
вийдуть вже 50% українців у
віці 60 років і старше - у інших
не буде стажу", - відмітив в
зв'язку з цим політолог Руслан
Бортник.
Можете собі уявити, яка це
буде економія бюджетних коштів? Проте в уряді і тоді зможуть заявляти, що пенсійного
віку вони не торкнули.
Продовження на стор. 3
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РЕАЛІЇ

ВТРАЧАТИ
ПАМ'ЯТКУ ЧЕРЕЗ…
УЛЯНА СУПРУН НЕ БАЧИТЬ СЕНСУ У
РЕБАЛЬЗАМУВАННІ ТІЛА ВЧЕНОГО
МИКОЛИ ПИРОГОВА

За матеріалами: Андрій КОВАЛЕНКО, Depo.Життя

Нещодавно Уляна Супрун обурилася у "Фейсбуці" тим,
що Комісія Національного музею-садиби М. І. Пирогова
звернулася до Уряду з проханням надати дозвіл на
ребальзамування тіла вченого. Сума, яку просять - 199
тисяч 34 гривні. Тобто - трошки більше $7 тис. доларів.
Мовляв, краще ці гроші витратити на закупівлю препаратів
для лікування гострого лейкозу, яких не вистачає. І навіть
провела соцопитування на власній сторінці у "Фейсбуці".
Більшість ї ї підписників - 70%, як бачимо з результатів,
виступили за перенаправлення грошей саме на лікування
пацієнтів замість ребальзамації. А підписані на Супрун цілих
76 122 людини. З такою "величезною" підпискою справді
варто рахуватися при ухваленні подібних рішень.
ЩО ЗА МУЗЕЙ І ЧИЙ БАЛАНС

Музей-садиба та мавзолей з тілом Пирогова знаходиться на балансі
МОЗ. Згідно із Постановою Кабміну від 2001 року, вона є у переліку закладів, які фінансуються з держбюджету.
У Звіті МОЗ про Виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року можна знайти цифри щодо фінансування музею-садиби. Так, у
паспорті бюджетної програми затверджена сума 8106 грн (разом загальний
і спец. фонди). У графі касові видатки (надані кредити) разом бачимо цифру
10297 грн. Станом на січень 2018 у відкритому доступі даних немає. Також
на честь 70-річчя музею-садиби заклад отримував нагороду від міської ради
- грамоти та гроші (колектив - 10 000, кращі працівники по 622 грн, 13 564 виділяли на проведення урочистостей). 70-річчя відзначали в 2017-му, а тіло
видатного хірурга і вченого, що помер у 1881 році, вже 137 років лежить під
склом, хоча сам Пирогов хотів, щоб його поховали за християнським звичаєм. Музей-садиба є ледь не головною пам'яткою Вінниці, очолював рейтинг
"Найкращі пам'ятки України – обрані народом" по області. Там регулярно багато іноземних туристів та дітей, що їздять на екскурсії з різних куточків України. Вхід - платний і гроші йдуть на догляд за територією.

ЩО ЗА РЕБАЛЬЗАМАЦІЯ ТІЛА

Про ребальзамацію Пирогова кажуть вже кілька років. Бальзамування
- це метод запобігання гниттю трупів або окремих органів, який застосовується для знезараження і зберігання померлих.
Гендиректор музею Петро Гунько повідомляв, що перша ребальзамація
була зроблена в 1944 році, а остання - 2011.
"Ми проводимо так звану аплікаційну бальзамацію: раз на рік, на два накладаємо на лице і відкриті ділянки тіла бальзамуючі розчини", - додавав Гунько.
Наступна ребальзамація, згідно з планом, мала відбутися у 2016-2017 роках. У 2016 провести її не вдалося через військові дії на Сході країни.
За іншими даними, ребальзамація має відбутися саме в 2018-му році,
тому Комісія музею-садиби і звернулася до Уряду із проханням надати 199
тис. 34 гривні. Щоправда, Гунько раніше озвучував іншу цифру - $30 тис.

ЩО НЕ ТАК ІЗ СУПРУН

Після "Фейсбук"-опитування пані Уляна зазначила, що вона підтримує
ініціативу Вінницької міської та обласної влади передати музей-садибу на
місцевий рівень. Тобто, МОЗ скине із себе "ярмо" фінансування закладу.
Але від самого початку обурення Супрун щодо фінансування ребальзамації за озвучену вище суму виглядає трошки смішним. Прикриватися онкохворими, яким не вистачає препарату, звичайно, можна. Втім, ціни на
лікування зазвичай починаються від $2 тис. доларів, а ми говоримо про
ребальзамування за $7 тис.
Та справа навіть не в цьому. За логікою Супрун, ми в Україні взагалі маємо закрити всі музеї. Закрити театри, інші культурні заклади, секції...
Бо, навіщо вони потрібні - тільки гроші бюджетні тягнуть. Кому взагалі ця
культура потрібна, пам'ятки, на які дивитися їдуть туристи, котрі гроші витрачають у містах.
А якщо взагалі глянути у декларацію Уляни Супрун - у неї з чоловіком
майже $4 млн на рахунках у банках. І зарплата, наприклад, за жовтень
2017-го - 28 тис. гривень. Навіщо їй платити гроші? Треба направити їх на
лікування хворих. Ви зрозуміли, мабуть, всю абсурдність і маніпулятивність цього підходу, правда ж. І можна повірити в те, що Супрун не зрозуміє, чому він абсурдний. Це десь так само, як фотографуватися з історіями хвороби пацієнтів Дніпровської психлікарні, в якій у Радянські часи
примусово "лікували" дисидентів, нині покійних Леоніда Плюща та Миколи
Плахотнюка, з чого робився піар, який суперечив етиці. Але навряд чи це
розуміла пані Супрун.
ДО РЕЧІ, про ідею Супрун щодо ліквідації психлікарні суворого режиму
в Дніпрі досі активно говорять, зокрема колишній дисидент і політв'язень,
лікар-психіатр Семен Глузман . Мовляв, на вулицях можуть опинитися сотні небезпечних хворих. Але це вже інша тема.
Насправді ж, очевидно, що для музею-садиби буде краще, якщо ним
почне опікуватися міська та обласна влада замість МОЗ. Бо, якщо подібні
"Фейсбук"-опитування з'являються на її сторінці, то можна лише здогадуватися, які у неї задуми. А втрачати пам'ятку через в.о. міністра якось не
дуже хочеться.

За деньги военного сбора 2017 года можно было бы содержать (кормить, экипировать)
1,5 тыс. украинских военных по стандартам и ценам США

НЕ В КОНЯ КОРМ
СРЕДСТВА, СОБРАННЫЕ БЛАГОДАРЯ ВОЕННОМУ СБОРУ,
"РАСТВОРИЛИСЬ В ВОЗДУХЕ"
Александр МИХАЙЛОВ

Напомним, что военный
сбор (1,5% от зарплаты)
был введен в августе 2014
года – тогда говорили,
что деньги пойдут на
содержание Вооруженных
Сил Украины. Многие
украинцы с пониманием
отнеслись к этому шагу
правительства – за это
время в бюджет было
перечислено 37,9 млрд
гривен. Однако куда на
самом деле пошли эти
средства – теперь не могут
выяснить даже народные
депутаты. Злые языки
уже утверждают, что их
банально разворовали
с помощью подставных
фирм и липовых заказов.
В МУТНОЙ ВОДЕ

По данным Государственной фискальной службы, в
2014 году работающие украинцы дополнительно отдали
на армию 2,5 млрд. гривен, в
2015-м – 9 млрд., в 2016-м –
11,4 млрд., и в 2017-м – рекордные 15 миллиардов гривен. В
общей сложности получается
37,9 миллиардов, а если взять
количество официально трудоустроенных граждан (около
15 млн), то каждый из них заплатил в среднем 2526 грн (все
зависит от зарплаты).
При этом механизм расходования этих средств был
или недостаточно продуман, или же, напротив, был
тщательно продуман таким
образом, чтобы никто и никогда не нашел никаких
"концов". Дело в том, что собранные средства направляются в общий бюджетный
"котел", а потом уже власть
сама решает - сколько потратить на "АТО", а сколько
на иные нужды, финансируемые из общего фонда. Соответственно, при таком раскладе сам черт не разберет,
куда и на что были потрачены средства военного сбора.
Правда, в минувшем году
группа депутатов (видимо,
заподозрив неладное) подала
законопроект – с тем, чтобы
военный сбор перечислялся
в специальный фонд, и эти
деньги шли исключительно
на финансирование армии.
Однако документ так и не
был проголосован.
Тогда депутаты попытались на законодательном
уровне выяснить - на что
были потрачены средства военного сбора, но и тут потерпели полное фиаско.
- Конечно, узнать, куда
пошли эти миллиарды, невозможно. Они растворяются в бюджете… Я провел
собственное расследование.
Выяснил, что деньги на обеспечение армии проходили через ряд одних и тех же
фирм. А значит, это схема,
которой руководит высшее

руководство. Например, 200
млн грн были перечислены
компании за топливо, у которой его и в помине не было.
Еще 280 млн грн ушли фирме, которая взамен ничего
не предоставила. Расследования спустили на местные
прокуратуры, и ничем оно
не закончилось", — говорит
внефракционный
депутат
Виталий Куприй.
Как именно тратится военный сбор, не удалось выяснить и в Министерстве
обороны: "Что касается военного налога, то вопросы
лучше задавать тому, кто эти
средства собирает", — сообщил журналистам прессофицер управления по связям с общественностью ВСУ
Юзеф Венскович.

ЦЕНА ВОПРОСА

Если в предыдущие годы
курс доллара менялся, то в
2017-м в среднем «зеленый»
держался на уровне 27 грн/$.
То есть 15 млрд грн, собранные в 2017 году — это приблизительно $555,5 млн. На
эти деньги Украина могла бы
купить для армии 111 танков
"Оплот" по цене $5 млн, которые производит Харьковский завод им. Малышева.
Или же 555 "Булатов" — это
модернизированные на том
же предприятии советские
Т-84 по $1 млн.
Столь желанный и широко разрекламированный
американский противотанковый переносной ракетный комплекс Javelin вместе
с одной ракетой стоит $248
тыс. То есть, за деньги военного сбора, собранные только в 2017 году, можно было
купить 2240 "Джавелинов".
Американский истребитель
F-16 стоит $34 млн - и военного сбора-2017 хватило бы
на 16 таких самолетов. На
практике же мы видим, что
в последнее время у военнослужащих появляются проблемы даже с патронами.
По приблизительным оценкам, в США один солдат ежегодно обходится в $381 тыс.
По словам министра обороны
Степана Полторака, в странах
Балтии эта сумма составляет
порядка $80 тыс., а в Польше
— $90 тыс. При этом Украина
тратила на одного военного
$6,7 тыс. в год.
Это получается, что только

за деньги военного сбора 2017
года можно было бы содержать (кормить, экипировать)
1,5 тыс. украинских военных
по стандартам и ценам США,
и почти 7 тысяч — по ценам
стран Балтии. А тем временем волонтеры то и дело делятся своими впечатлениями
в соцсетях об отвратительном качестве питания солдат
на передовой.
И вот теперь выясняется, что из своих скромных
зарплат люди платили неизвестно куда, зачем и на что.
Напомним, что в 2014 году в
правительстве обещали, что
военный сбор - мера временная, рассчитанная на один
год. Когда этот срок истек,
действие налога продлили "до
вступления в силу решения
Верховной Рады о завершении
реформы Вооруженных сил".
Когда завершится эта реформа
– неизвестно, но есть все основания полагать, что при этой
власти – никогда.
"Этот налог был принят временно, на год. Но никто его не
отменил, и отменять не собирается. Деньги идут в бюджет,
в общий котел. И сколько потрачено на армию, оборону, а
сколько ушло на другие нужды — по закону отчитываться
никто не должен. Это как раз
тот случай, когда нет ничего
более постоянного, чем временное", - прокомментировал
ситуацию экономист Александр Охрименко.
С требованием отменить
непрозрачный сбор к парламентариям обратились депутаты Ровненского облсовета.
"Граждане, платя этот налог дополнительно к другим,
установленным ранее, вправе
ожидать, что взысканные с
них средства будут направляться исключительно на
улучшение обороноспособности Украины. Отсутствие
целевого назначения военного сбора и ограниченность
информации о его использовании могут приводить к
распыленности этих средств",
— написали они в своем решении, и отправили его в ВР.
Но нардепов и чиновников, похоже, все устраивает.
Ведь это очень удобно — под
патриотической
вывеской
обложить народ дополнительным налогом, и при этом
никто никогда не узнает, на
что потрачены средства.
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При виході на пенсію переважна більшість українців зможуть розраховувати тільки на "мінімалку"

НАША ПІСНЯ ГАРНА,
ПОЧИНАЙ СПОЧАТКУ

НА ВИМОГУ МВФ В УКРАЇНІ МОЖУТЬ ПЕРЕГЛЯНУТИ ПЕНСІЙНУ РЕФОРМУ
Олександр ПОЛУЯНОВ

Хоча українська влада як і раніше
вважає "пенсійну реформу" одним
з головних своїх "досягнень",
не виключено, що скоро в неї
доведеться внести істотні корективи.
Річ у тому, що ця "реформа" дуже
не сподобалася Міжнародному
валютному фонду, який знайшов
там цілу низку недоліків, - і дуже
сумнівно, що чинний режим не
послухається свого головного
кредитора.
(Початок на стор.1)

Крім того, в рамках пенсійної реформи переглянутий коефіцієнт оцінки стажу (з 1,35 до 1,0) - а, отже, пенсії
усіх майбутніх пенсіонерів скорочується приблизно на третину. Знову ж таки
економія. Але головним підсумком цього нововведення стане те, що при виході
на пенсію переважна більшість українців зможуть розраховувати тільки на
"мінімалку". І тоді у багатьох українців
виникне просте, але резонне питання:
навіщо офіційно заробляти великий
стаж і платити податки, якщо пенсія все
одно буде мінімальною? Наприклад, два
українці із зарплатами до 7 тис. грн і з
великою різницею в стажі, отримуватимуть однакову пенсію - мінімальну.
Це зрозуміли і чиновники Фонду - тому
виступили проти зниження розміру виплат майбутнім пенсіонерам. Але не через
прагнення до справедливості, а щоб не
скорочувалися надходження до Пенсійно-

го фонду - оскільки це положення "нівелюють сенс для людей працювати довше".
Крім того, МВФ "жалкує, що не настояв на підвищенні пенсійного віку". Подальший розвиток подій очевидний: як
стверджують експерти, питання пенсійної реформи знову стануть предметом обговорення при черговому перегляді програми співпраці між МВФ і Україною.
Ще однією декларованою метою пенсійної реформи було скорочення величезного дефіциту Пенсійного фонду. Чиновники розраховували, що надходження до
бюджету ПФ різко збільшаться за рахунок
збільшення мінімальної зарплати (відповідно - відрахувань з них), проте усі ці
додаткові кошти поки що йдуть на виплату "осучаснених" пенсій. В результаті,
і в 2017-му (до прийняття реформи), і в
2018-му, розмір цієї "діри" практично не
змінився - більше 140 млрд грн.

НАЙБІДНІШІ В ЄВРОПІ

До речі, в 2013 році (ще до початку кризи) мінімальна пенсія в Україні складала
1176 грн. З тієї миті сумарний рівень інфляції склав вже більше 90%. І для того,
щоб добробут пенсіонерів повернувся
хоч би на той рівень (про реальне підвищення доходів тут не йдеться), до тієї мінімальної пенсії треба додати 90% - вийшло б 2 тис. 234 гривні. Нагадаємо, що
ця вимога українського законодавства :
соціальні стандарти повинні індексуватися як мінімум на рівень інфляції, що
дозволяє зберегти дохід людей хоч би на
колишньому рівні. Проте це довгий час
не робилося - в результаті українські
пенсіонери стали одними з найбідніших
в Східній Європі. Так, мінімальна пен-

сія на сьогодні складає всього 1452 гривні, а середня пенсія - "аж" 2446 гривень (з
урахуванням інфляції - це трохи більше
мінімалки зразка 2013 року). Зате цим
"успіхом" з українцями гордо поділився міністр соціальної політики Андрій
Рева:"Середній розмір пенсій після перерахунку збільшився на 559 грн 78 копійок. І якщо до цього середній розмір
пенсії в Україні складав 1 886 грн 78 копійок, то тепер він складає в середньому
2446 грн 56 копійок", - відмітив міністр.
Неважко підрахувати, що по нинішньому курсу валют це приблизно 85 доларів - тобто українські пенсіонери є
найбіднішими в Європі. І в зв'язку з цим
цікаво ще раз подивитися на пенсійне
забезпечення хоч би в сусідніх країнах:

БІЛОРУСЬ

Розмір середньої пенсії в "братській"
країні складає приблизно 150 доларів.
Щоб її заслужити, жінці треба пропрацювати мінімум 20 років, а чоловікові 25. Розмір страхового внеску до Фонду
складає 29% від заробітної плати (28% з
яких повинен покривати працедавець, і
тільки 1% - сам працівник).
До речі, минулого року у Білорусі підвищили пенсійний вік - до 58 років для
жінки, і 63 років для чоловіків.

КВАРТИРА ВАША? БУДЕТ НАША
Алексей ГРАДОВ

Новый закон позволяет отбирать у украинцев жилье за
коммунальные долги.
Тревожные слухи о том, что вскоре у людей будут забирать
жилье за долги по коммуналке – начинают обретать реальные
очертания. Это предусмотрено законом "О внесении изменений
в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины…
о выполнении Украиной Плана действий по либерализации
Европейским Союзом визового режима для Украины, по
совершенствованию процедуры ареста имущества и института
специальной конфискации".
ДОЛГОВАЯ ЯМА

Данный закон – в полном соответствии с европейскими
нормами - предусматривает,
что специальная конфискация
состоит в принудительном изъятии по решению суда в собственность государства денег,
ценностей и иного имущества,
в том числе жилья.
А тем временем украинцы
продолжают накапливать долги за коммунальные услуги
из-за их постоянного подорожания. Многих еще спасают
субсидии, но в среднем счета
за коммуналку не закрыты у
каждой пятой квартиры в типичной многоэтажке. В целом,
по результатам 2017 года, долги населения за коммунальные услуги превысили 30 млрд
гривен, хотя еще в 2016 году эта
цифра составляла 17 млрд. Рас-

тет и долг государства по субсидиям – около 9 млрд гривен на
данный момент. Ситуация, по
оценкам экспертов, тупиковая.
И вот перед украинцами, которые не могут справиться с заоблачными суммами в платежках, во весь рост встала новая
угроза - теперь у должников по
решению суда могут арестовать
любое имущество. А если сумма долга превышает размер десяти минимальных зарплат (на
данный момент это 37 тыс. 230
грн), исполнительная служба
имеет право в счет долга продать на аукционе единственное
жилье должника, за которое
тот не в состоянии платить.
Юристы объясняют, что в
Украине действует упрощенная
система взыскания долгов. Это
значит, что любой ЖЭК может
подать в суд на должника, после

РОСІЯ

Середня пенсія у нашого східного сусіда
з 2017 року складає приблизно 250 доларів.
Самі пенсійні платежі формуються в спецфонді, куди відраховуються кошти кожного платника податків індивідуально.
Пенсійний вік, як в СРСР: для жінок 55 років, для чоловіків - 60 років.

чего решение будет вынесено
в течение трех дней. Судебный
приказ о взыскании имущества
выдается без судебного заседания и без вызова сторон. То есть
должник, у которого, к примеру,
собираются арестовать машину, узнает об этом только после
того, как в дом нагрянут судебные приставы.
В принципе, после ареста
имущества еще есть время для
погашения задолженности. А
вот если за коммуналку всетаки не удалось рассчитаться,
то арестованное имущество
уйдет с молотка на сайте СЕТАМ. Там можно купить все,
что душе угодно: арестованные
телевизоры, пылесосы, микроволновые печи, колонки и другое имущество. На аукционы
даже выставлены квартиры,
купленные в ипотеку.
Единственный шанс спасти свою недвижимость – это
реструктуризация долга, ведь
коммунальщики (поставщики
услуг) тоже не заинтересованы заваливать себя судебными
тяжбами. Юристы советуют реструктуризировать долги, ведь
взыскать суму смогут только
за последние три года. Также
предлагают оформлять субсидию и рассрочку платежей за
отопление, которая растянется на целый год, а не только

ПОЛЬЩА

Середній розмір пенсії у поляків
складає приблизно 460 доларів. Якщо
порівнювати цю суму з їх європейськими сусідами, то сума не вражає. Але
якщо врахувати нижчі ціни (ніж, наприклад, у Франції), то все стає на свої
місця.
До речі, практично для усіх польських пенсіонерів після 75 років діє
програма безкоштовної медицини, а
також пільги на медикаменти.

ДОПОМОГА ЗАМІСТЬ ПЕНСІЇ

Варто відмітити, що 18 січня Кабінет
міністрів оприлюднив постанову, де
визначений порядок призначення допомоги тим громадянам, яким бракує
страхового стажу для своєчасного (у 60
років) виходу на пенсію. Допомога призначена для людей пенсійного віку, які
не отримали права на пенсійні виплати
через нестачу страхового стажу. Простіше кажучи - не напрацювали необхідні
25 років стажу.
У документі відзначається, що дані
Правила діятимуть до 2020 року.
При призначенні допомоги враховуватиметься дохід громадянина, а також
його майнове положення. У Кабміні обіцяють, що кожні півроку розмір допомоги перераховуватиметься залежно від
матеріального становища громадянина.
У документі прописаний механізм визначення розміру такої соціальної допомоги. Так,її розмір розраховується на
основі різниці між прожитковим мінімумом для осіб, що втратили працездатність (1373 грн), та середньомісячним
сукупним доходом сім'ї з розрахунку на
одну особу за попередні 6 місяців. При
цьому він не може бути вищий 100%
прожиткового мінімуму для осіб, що
втратили працездатність - тобто тимчасова державна допомога не може перевищувати суму в 1373 грн. Але якщо уряд
змінить прожитковий мінімум, то ця
сума також може збільшитися. Що буде
після 2020 року - доки ніхто не знає.
Допомога призначатиметься співробітниками підрозділів, що займаються
питаннями соціального захисту.

на отопительный сезон. Самое
неправильное в этой ситуации
– ждать, когда в дом постучат
работники
исполнительной
службы.

ИДЕМ В ЕВРОПУ?
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Стоит напомнить, что еще в
2004 году тарифы на газ, свет,
воду и отопление у нас были
вполне щадящими, а по соотношению тарифов к доходам
мы были в самом выгодном положении во всей Европе.
Сегодня же ситуация кардинально изменилась – по соотношению тарифов к доходам мы уже оказались в самом
худшем положении в Европе.
Так, за последние 13 лет стоимость коммунальных услуг в
Украине выросла в 26 раз, и на
сегодняшний день эта статья
расходов съедает почти 40%
бюджета среднестатистической
украинской семьи. Больше
всего страдают от тарифного
давления одинокие люди, пенсионеры, многодетные и малоимущие семьи, а также те, кто
вынужден снимать жилье. Добавим к этому еще и постоянный рост цен на продукты питания - и получим гражданина,
чье материальное положение
в "лучшем" случае граничит с
порогом бедности, а в худшем
– находится за гранью нищеты.
По данным Организации
экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), на

оплату коммунальных счетов
украинцы тратят больше всех в
Европе – около 39% от доходов.
Для сравнения: в Дании этот
показатель составляет 28%,
в Великобритании – 25%, в
Польше – 22%, в России – 16%,
в Беларуси – 12%. Больше всего
повезло жителям Мальты – их
расходы на коммуналку составляют всего 11% от доходов.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Как известно, на недавнем
экономическом форуме в Давосе президент Порошенко пообещал выполнить взятые на себя
обязательства перед МВФ. В их
числе (кроме всего прочего) – доведение цены газа для населения
до рыночной стоимости (читай
– резкое повышение тарифа),
введение абонентской платы за
газ, а также ужесточение условий
при предоставлении субсидий,
что предусматривает и сокращение социальных норм потребления. Тут даже не нужно быть
специалистом, чтобы понять:
все эти меры приведут к серьезному росту коммунальных платежей – соответственно, будет
увеличиваться и задолженность
населения. Понятно, что в таких
условиях антинародному режиму нужен хороший "кнут", чтобы
заставить людей платить – даже
если после этого им придется голодать. И таким кнутом стала реальная угроза лишиться крыши
над головой и стать "бомжом".
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До того, коли повернеться молоде покоління і поки підросте нове,
долю країни вирішуватимуть люди зрілого віку

ДЕРЖАВА

ЗАВТРА
БУДЕ ПІЗНО

Олександр М

“Влада для
Ми хочем

Нещодавно наші читачі ознайомилися зі статтею Олександра Мороза
“Передбачення художника”, в якій відомий політик ділиться своїми думками,
про ситуацію в Україні та пропонує шляхи запобігання катастрофи.
Залишаючись переконаним прихильником євровибору,він першим ще 20
років тому від імені очолюваної тоді партії, проголосив гасло, яке і тепер
залишається актуальним – “Збудуємо Європу в Україні”, маючи на увазі
запровадження в нашій державі європейських засад суспільного життя з
пріоритетом забезпечення прав людини.
Продовжуючи цю тему, пропонуємо читачам заключну частину (початок в № 4)
інтерв’ю Олександра Олександровича Мороза з нашим кореспондентом.

Альтернативою існуючій системі є
парламентська республіка. Дискусія
щодо моделі влади ведеться не
один десяток років. У своїй статті
Ви торкалися одного з аргументів
прибічників президентської моделі –
потреби стабільності. Очевидно, що
тепер додасться іще один аргумент –
війна. Як бути, коли посада президента,
припустимо, скасована?

А що, у нас тепер війни немає? Чи президентськими зусиллями досягнуто замирення? Чи є хоч натяки на строки такої перспективи? Виходить, що припинення війни
не залежить від наявності людини на троні.
І хто заперечить міркуванням, що саме існуюча система дозволила і криваву колотнечу на Донбасі, і здачу (продаж, анексію,
окупацію?..) Криму? Хіба компетенція глави
держави в цій ситуації зводиться до коментарів щодо неї та випрошування зброї за
кордоном, до вручення нагород і відзнак, до
піару на тлі звільнених з полону? Адже відповідальне, не «самодержавне» керівництво
не допустило б розвитку конфлікту на Донбасі після Слов’янська і загибелі кількох десятків людей, добилася б реалізації перших
мінських домовленостей і запровадження
«особливого» статусу для всіх областей, а не
лише двох східних, отже без будь-якої «особливості», шкідливої для держави.
Все це пропонувалось президенту, але
він обрав інший шлях, принаймні, його так
можна зрозуміти: показати силу, змусити до
покори та, укріпивши тим авторитет, зайнятися тим, до чого лежить душа – до бізнесу.
Це не надумане припущення, так свідчать
багато хто зі знаючих суть нинішнього державного управління.
Мені не раз уже доводилось відстоювати
свою незмінну і давню позицію, – українську проблематику (тепер же Донбас і Крим
в тому числі) треба розв’язувати, вийшовши
за межі самого конфлікту та України. Це глобальна небезпека – детонатор світової катастрофи, в якій Україна – лише її початок і
перша жертва. Україна при тому не суб’єкт
світової політики, до такого принизливого
стану її привели наші одноосібні правителі.
Минуло вже 20 років з часу прийняття рішення бюро ПАРЄ про початок підготовки
Наради з питань безпеки і співробітництва.
Нескромно зазначу, з моєї ініціативи. І перша нарада голів парламентів мала відбутись
28 березня 1998 року в Києві (!). Чому самодержавні хуторяни зірвали нараду, нехай би
тепер пояснили, на здорову голову тому пояснень не існує.
Обговорювати є що: і близькосхідні трагедії, і тероризм, і неймовірні міграційні
потоки в Європу, і, звичайно, ситуацію в
Україні. Однією із тем такої наради мало
би визначення геостратегічного балансу інтересів. Що є гарантією балансу: валюта (і
яка), ядерні запаси, ідеологія, екологія, роз-

зброєння, енергетика, продовольство…? Ми
вже більше 25 років спостерігаємо протистояння по лінії НАТО – Варшавський договір, в іншому ракурсі, по лінії капіталізм
– комунізм. Чому це продовжується, адже
комуністична система давно зруйнована?
Ініціатори геостратегії – за океаном. Нехай
пояснять свою політику і, можливо, самі в
ній розберуться. Руками і наших найвищих
владців протистояння продовжується, хоч
інструментарій бідний, на зразок декламування «…прощай, немытаяРоссия…», ніби
Україна не така ж «…странарабов, страна
господ…». Тим часом американці і росіяни
щось домовляються про нас, але без нас, а
ми продовжуємо грати принизливу роль
криловської Моськи. Давайте врешті запитаємо своїх співвітчизників (можливо,
сусіди – своїх теж), чи ми згодні розгортати
і далі ворожнечу між країнами зі спільним
кордоном у 2300 км? Переконаний, є способи припинення протистояння, змогли ж
Німеччина і Франція знайти вихід із своєї
багатовікової сварки.
Десь у цьому контексті
знаходиться і проблема Криму?

Очевидно. І що цікаво: спробуй проаналізувати не шаблонні варіанти щодо цієї проблеми чи щось запропонувати самому, тебе
відразу обізвуть українофобом, сепаратистом, зрадником. Обзиватимуть найперше ті,
хто і є зрадником, хто Крим про…ав (мало не
виразився простіше).
В будь-якому варіанті кримське питання
вирішуватиметься не скоро. Є вихідні, базові принципи міжнародного права, супроти яких не посміє діяти ніхто у світі, і є те,
«…що маємо». Без референдуму (референдумів) справжніх, чесних, відповідальних
тут навряд чи вдасться щось змінити. А до
того, як робити якісь кроки, треба ситуацію
для людей в Україні зробити кращою, ніж
росіянам в Росії. З нинішньою системою
влади сподіватися можна хіба що на те, що
в Росії стане ще гірше, ніж у нас. Але тоді
кримське питання стане далеко не першочерговим для… всіх.
Як взагалі розвиватиметься Україна в
ближчі роки і в перспективі. Які кроки
необхідні для того, щоб розвиток був
прогресивним: економічні, політичні,
дипломатичні та інш.?

Все, вкотре повторюсь, залежить від системи влади. Її зміна стане сигналом і для
тих, хто залишив Батьківщину, рятуючись
від нашого безладу і безпросвітності. Не
даю зараз рецептів, як зміну забезпечити
(рецепти є), але всі, у ланках влади найперше, повинні усвідомити, – рухаємось, пливемо до прірви. Треба зупинитись сьогодні,
бо завтра буде пізно. Змінами Конституції,
виборчого, бюджетного і податкового законодавств та ролі самоврядності можна від-

ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СИСТЕМИ
ВЛАДИ. ЇЇ ЗМІНА СТАНЕ СИГНАЛОМ
І ДЛЯ ТИХ, ХТО ЗАЛИШИВ
БАТЬКІВЩИНУ, РЯТУЮЧИСЬ
ВІД НАШОГО БЕЗЛАДУ І
БЕЗПРОСВІТНОСТІ.
крити перспективу для кожного, під його
відповідальність, без наївних сподівань на
месію, провідника, начальника. Взявши за
приклад тих же німців, австрійців, бельгійців чи фінів. Зробити спочатку чесний перепис населення, щоб знати реальну картину
і не брехати самим собі, що «молодим у нас
дорога». Прикро це, але вони уже «далече».
До того, коли вони повернуться і поки підросте нове покоління, долю країни вирішуватимуть люди зрілого віку. Така реальність.
Але вони здатні врятувати країну на основі
кроків, запропонованих у згаданій Вами
статті: мир; нові вибори; система влади без
президента (чи, як варіант, з тимчасовим
главою держави, головною функцією якого стане завершення за пару років шкідливої для України практики); затвердження
конкретної програми відновлення і розвитку економіки; стимулювання підприємництва; реалізація стратегічних програм,
корисних і світу, отже привабливих для інвесторів; порятунок агропромислового виробництва і… землі.
А як із продажем землі?

Я вже скільки разів вступав у полеміку
з прибічниками ринку землі, скільки приводив аргументів на основі аналізу науковців, практиків, зарубіжного досвіду…, що
не вважаю потрібним повторювати сказане
раніш. Очевидним, однак, є те, що тиснуть
на владців щодо запровадження земельного
ринку світові фінансові і політичні шахраї,
котрі не бачать України уже в недалекому
майбутньому.
Ну, нехай такі примати в цьому питанні,
як Кучма і його прихвосні, хотіли зруйнувати (під диктовку) основу радянської системи, нехай дама з «флюгерними» гаслами
запровадила роздачу державних актів на паї
– підставу для юридичного переходу права
власності… Вони мали свої інтереси в полі
їх меркантильного кругозору. Але ж всі ми
повинні збагнути, що після запровадження
ринку землю законами, благими намірами
захистити не вдасться. І ті, хто хоче нагріти
свої руки, зміцнивши трохи власну валюту
або проектуючи «Небесний Єрусалим» на
півдні України, можуть «вдарити у штангу».
Приза вони не завоюють. Одне, що стосується і «наших», і «чужих» землеторгівців

при втіленні злочинного наміру, спільне,
загальне, – в Україні землі не стане. Не стане і України. Пригадаймо хоч приклад Палестини, що продала частину своєї пустелі.
Ми готові воювати згодом усе життя за нашу
ж землю? І, зважте, не з євреями, їх тут не
буде… І не з росіянами, їм би своє втримати.
Наші представники влади обходяться
загальниками щодо майбутнього
Донбасу, ніби не помічаючи, що
там розвиваються відносини, котрі
об’єктивно доведеться враховувати?

Надзвичайно важливе питання. Життя не стоїть на місці. Народжуються діти,
ідуть в дитячий садок чи школу. Їм пропонуються місцеві порядки, на зразок вступу
в піонери чи в юнацькі організації. Хтось
працює, хтось служить, хтось стріляє. А з
радіо та екрана TV щодня і постійно чути
пропаганду про загрозу з боку «жидо-бандерівської» України, про героїчних захисників «республік» і братню допомогу
великої Росії. Організовуються фестивалі, відзначаються знайомі свята… Все це
не минає свідомості людей, вони стають
іншими, принаймні відрізняються світосприйняттям від тих, хто живе на підконтрольній Києву території.
Це продовжується уже п’ятий рік. Формується світогляд сотень тисяч людей. Це не
другорядна річ. Треба (владі найперше) не
забувати, що йдеться про громадян України
і що вона за них відповідальна. Коли чуєш
просторікування декого з наших посадовців, котрі, мовляв, задоволені були б вирішенням загальної проблеми військовим
шляхом, виникає сумнів у їхньому психічному здоров’ї. Бо що простіше: бери автомат, організовуй власну сім'ю і – вперед!
З тими, хто за лінією розмежування, треба
спілкуватися як з усіма. Хай для людей старшого віку не вдається забезпечити законні
соціальні гарантії, їм потрібно гарантувати
повернення виплат після завершення безумства, причому відкладаючи в бюджеті (чи
в іншій спосіб) необхідні суми. Для налагодження контактів слід використати зв’язки
із земляками вимушених «внутрішніх» мігрантів, адже їх більше мільйона. В інформації від них до своїх недавніх сусідів, родичів,
товаришів повинна присутньою бути увага
до них тут, в мирній Україні. Увага і повага,
якої, прикро сказати, тут часто немає. Умови проживання, обмеження громадянських
прав, просто байдужість, навіть зневага…
Скільки таких прикладів! До слова, восени
в музеї друкарства зібрались інтелігенти з
Донеччини, щоб відзначити річницю проголошення своєї області. Більше 50-ти співаків, композиторів, поетів… «емігрантів»
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У нас ніяких реформ немає, йде продумане нищення
виробничого потенціалу країни, нищення держави взагалі

МОРОЗ:

я нас не самоціль.
мо передати її народу”

відгукнулися на запрошення ініціаторів.
Вечір був цікавий, емоційний, об’єднуючий.
Але там не було жодного представника ні
державної, ні міської влади! Вони, бачте, зайняті важливішими справами.
А чи наш інформаційний простір
об’єктивно відображає трагічний стан,
який переживає нині суспільство? Ось минули свята. На всіх екранах справді талановиті люди зі своєю творчою продукцією:
«95-й квартал», «Дізель-шоу», брати Шумахери, «Розсміши коміка» тощо. Смішно, до
ладу, дотепно… Чи не треба було б урівноважити теле і радіоефіри інформацією про
тяжку прозу, адже йде війна, гинуть люди,
прізвищ яких навіть не згадують. Погляньте, як люди тягнуться до справжнього кіно,
січневі дні і вечори це продемонстрували.
Воно створене талантами (виходить, були
такі), враження від нього не спотворюється
навіть примітивною рекламою. Чому ж нинішні «несовки» нездатні за 27 років створити хоч би наближене до справжнього? Чи
їм креативу вистачає лише на тупі заборони
та обмеження?

роздержавлення і приватизацію. «З’явиться
ефективний господар!..», – аж млосно ставало від єлею з трибуни парламенту, з телеекрану, з вуст владних призначенців та
експертів. Де ж ви тепер, глашатаї ефективності? Ваші послідовники і тепер афішують
нову хвилю роздержавлення, хоч воно уже
найглибше у Європі. На пальцях можна
порахувати ефективні виробництва і ті
здебільше там, де або не «прихватизували»
державне майно, або зберегли (і після зміни
власника) систему господарювання. Небувала в світовій історії деградація економіки
(і виробництва зокрема) під гаслом приватизації задовольнила першу частину задуманого не у нас плану, – відібрати у людей
їхню, нехай опосередковану через державу,
власність. Їхню хоч тому, що вона ними
створена. У багатьох випадках це дозволило купці наближених до влади накопичити
первісний капітал, розбудило в них жадобу
грошей, які спочатку ховались за кордоном
від людей і держави, а потім долучали їх до
спекуляцій власністю, до купівлі владних
повноважень (на виборах теж), до конвертації грошей в маєтність. Лихоманка змін відносин власності
ЩО СТОСУЄТЬСЯ І «НАШИХ», І «ЧУЖИХ»
торкалася влади лише в моЗЕМЛЕТОРГІВЦІВ ПРИ ВТІЛЕННІ ЗЛОЧИННОГО
ментах, де потрібне було «хаНАМІРУ, СПІЛЬНЕ, ЗАГАЛЬНЕ, – В УКРАЇНІ ЗЕМЛІ
барне» рішення, підпис, печатка… Ніхто не згадував про
НЕ СТАНЕ. НЕ СТАНЕ І УКРАЇНИ.
потребу дотримання вимог
приватизаційних законів про
У першу імперіалістичну війну після те, що передприватизаційні зобов’язання
кількох (менше трьох) років окопного про- слід виконувати, інакше можуть бути санктистояння розпочалося братання німців з ції, в тому числі вилучення майна. Ніхто
нашими. П’ятий рік розпочинається ни- того й не вимагав. Спробу змусити діяти
нішньої окопної війни, де українці убива- за законом зробила Валентина Семенюк,
ють українців, росіяни – росіян, а разом очоливши Фонд державного майна. Реубивають власний здоровий глузд. Чи не зультати були разючі: за перший рік керівпора придивитись, де той Мерістофель (чи ництва Фондом вона добилася зростання
Мефістофелі), що зводять (і чому!) людей, надходжень до бюджету від використання
тих, кому все-одно доведеться жити в одній державного майна та його часток в корпокраїні – Україні?
ратизованих підприємствах більше, ніж
сумарно за 17 років до неї. Валентина ПеВаші пропозиції певною мірою
трівна багато знала, вельможам не прислу(а то і принципово) відрізняються від
жувалась, тому її незаконно звільнили з пореформаторських кроків влади щодо
сади, а згодом позбавили життя.
децентралізації, медичної, освітньої
В селі Удич Теплицького району Вінницьта інших реформ. Чи не зустріне це
кої області більше сотні років успішно праосуду з боку наших політиків та з боку
цював цукровий завод. Зростали там цілі
зарубіжних колег?
династії цукроварів, – основа і авторитет
Важко стримувати роздратування, коли місцевої громади, гордість району. Не можчую балачки про теперішні реформи, осо- на спокійно читати звідти листи ветерана,
бливо коли йдеться про те, як вони гарно інженера Михайла Кузьмича Камінського.
змінюють життя людей та Україну в цілому. Двадцять років зі своїми земляками тримав
За всі роки незалежності не було жодної ре- він оборону заводу. Не раз і я підключався
форми, яка б покращила якість життя або до цієї справи. Були обіцянки від влади різхоч звіддаля нагадувала те, що пропагували них рівнів про консервацію підприємства,
її ініціатори.
виробництво біоетанолу… Врешті з’явились
Згадаймо початок 90-х, агітацію за невідь звідки свіжі власники… Обладнання
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ТОЧКА ЗОРУ
і всі металоконструкції (навіть огорожу) вивезено на металолом, власник (?) закопується у сільські вулиці, щоб витягнути труби
(відновити дороги очевидно буде дорожче
від виручки за лом, отже відновлення чекати не варто). Розвалені стіни цехів як після
бомбардування… Протести громади і її права ніхто не бере до уваги, райадміністрація
– «государевглаз» на місцях розводить руками: що поробиш, – приватний власник.
Тим часом «Рошен», говорять, купує цукор у Білорусії…
Невже треба вкотре пояснювати обивателю, що в нас ніяких реформ немає, йде продумане нищення виробничого потенціалу
країни, нищення держави взагалі.
В тому ж напрямку зорієнтовані усі «реформи», якими тепер так пишається влада.
Пенсійна – щоб різко зменшити кількість
пенсіонерів і розмір кредитів з бюджету
Пенсійному фонду. Медична – щоб позбавити людей останніх сподівань на лікарську допомогу, щоб люди платили за неї
непомірні суми, жахаючись дами з косою в
образі імпортного в.о. міністра «похоронної
команди». Адміністративно-територіальна – щоб віддалити людину від публічної
влади, прискорити ліквідацію сіл, позбавити якомога скоріше Україну від українців. Освітянська – дебілізація населення,
сепарація учнів задля постачання здібних
на західний ринок освіти, а більшість – на
другорядні підсобні роботи в тому ж напрямку. Ніхто не переймається тим, що
традиційна система освіти в радянські часи
визнавалась кращою у світі, забезпечила
прориви у багатьох напрямках науковотехнічної революції. Годі казати, нинішні
можновладці свою «мудрість» накопичували саме в тій системі освіти. Земельна – ще
не завершена, бо земля – останній окоп на
фронті боротьби за Україну. Перед черговою виборчою кампанією реакції громадян
бояться навіть зрадники Україні у владних
кріслах. З огяду на це, ляльководи дозволили їм зробити річну паузу.
Що об’єднує ці «реформи»? Всі вони – антиконституційні, з юридичної точки зору
– нікчемні. Чому ж не користуються в цьому випадку депутати правом звертання до
Конституційного Суду? Чому в української
конституційної Феміди така чорна непрозора пов’язка? І чи не є згадані реформи додатковою підставою для скасування інституту президента?
Про осуд з боку зарубіжжя? По-перше,
йому (окрім ляльководів) байдуже. Подруге, це наша справа, бо йдеться про долю
України та українців.
В українців майже сформоване
переконання в тому, що наші найзліші
вороги і недоброзичливці – Росія. Як
там подивилися б на пропоновані Вами
переміни?

Відверто кажучи, мене менше цікавить
оцінка від східного сусіда. «Нам своє робить…», казав П.Тичина, щоправда натякаючи на західних сусідів. Втім, у Росії теж
далеко не блискучі справи. Аналізувати їх
там є кому. В багатьох напрямках там нароблено дурниць не менше, ніж у нас. Нехай з
ними вони справляються, скориставшись
при тому і приведеними міркуваннями. Від
того, сподіваюсь, була б користь і Україні,
адже розвиток економіки потребує взаємовигідної кооперації у виробництві. А це робочі місця, зайнятість і т.п.
Щодо переконань не слід робити узагальнень. Так, вплив є. Є і очевидні
підстави. Однак, є населення Росії і є
«брудобранспойти» – у виглядівідомихтелепрограм. Так, як і в нас, є реальна історія, а є збочення її по інституту пам’яті.
Суспільства здолають викривлення, пересмикування, брехню…
Істина очиститься. Вона опиратиметься
на об’єктивність: існують сусідні суверенні
держави – Україна і Росія. Взаємини між
ними взаємовигідні, одна одну поважають.
Та головне, щоб люди шанували і берегли
власну державу. І довіряли владі, контролюючи її.
Тоді Європа і світ будуть нашими.
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КУДА ИДЕМ?
Украинцы не одобряют
действия властей и не
доверяют политикам, так прокомментировал
результаты недавнего
социологического опроса
компании Gfk Ukraine директор
Украинского института
анализа и менеджмента
политики Руслан Бортник.

"Например, 71% украинцев считают, что страна движется не туда. 66%
считают, что за последний год экономическая ситуация в стране ухудшилась. Где рост зарплат, рост ВВП? На
общественном мнении это пока что
не очень отображается. 77% категорически не доверяют президенту, являются его противниками", – сказал
политолог.
Он также обратил внимание, что
ключевой проблемой страны 48%
украинцев назвали коррупцию, на
второе место они поставили войну –
42%, а на третье – рост цен – 41%.
"Но если поставить вопрос подругому: "что больше всего волнует
лично вас”, - то рост цен – 69%. То
есть 70% украинцев больше всего волнует рост цен. Война – только
26%. Обратите внимание – разрыв
в три раза. Бедность, безработица,
коррупция, девальвация – 25%", – отметил Бортник.
Опрос был проведен компанией
GfK Ukraine по заказу Центра анализа и социологических исследований
Международного республиканского
института (МРИ).
В то же время, в Украине все чаще
раздаются голоса о том, что санкции,
направленные против России, на самом деле очень эффективно убивают
экономику Украины. Характерно, что
об этом говорят не только простые
граждане, но и депутаты, и даже чиновники.
"Эти санкции больше всего забрали доходов у наших граждан. Мы
потеряли половину ВВП. Россия потеряла 2% ВВП, Европа меньше 1%, а
мы – половину", – подчеркнул нардеп
Евгений Мураев, напомнив, что от
введенных ограничений страдают не
власти, а высокотехнологичные отрасли украинской промышленности.
Ранее Министр экономического
развития Степан Кубив говорил, что
Украина лишилась около 15 млрд
долларов из-за потери традиционных
рынков реализации продукции, важнейшим из которых была Россия.
В свою очередь, замминистра экономики Украины Наталия Микольская
обозначила экспортные потери Украины в ужасающие 31,4 млрд долларов.
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Ни что не может отбить желание украинской элиты заполнять
все должности своими земляками и родственниками

НАША ПОШТА

СЕРИАЛ "СЕМЬЯ": ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
КУМОВСТВО ВО ВЛАСТИ - НЕИСТРЕБИМАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ, ИЛИ ОБЫЧНАЯ КОРРУПЦИЯ?
Александр ПОЛУЯНОВ

Еще совсем недавно
участники Майдана,
греясь у железных бочек,
пересказывали друг
другу ужасные истории о
том, как бесчинствует в
Украине "семья Януковича".
Этими историями, словно
страшными сказками, до
сих пор потчуют украинцев
некоторые отечественные
СМИ, хотя с тех пор по сути
ничего не изменилось – за
исключением, разве что,
действующих лиц. Даже
чувство самосохранения
и недовольство Запада
не может отбить желание
украинской элиты
заполнять все должности
своими земляками и
родственниками.
СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД

Недавно украинцам сообщили очередную благую весть:
супруга президента Украины
Марина Порошенко (медик по
образованию) стала председателем Украинского культурного фонда. Для справки: это
бюджетное учреждение, которое будет выполнять специальные функции по содействию
национально-культурного развития страны. Напомним, что
закон о создании этого Фонда
в апреле прошлого года подписал супруг Марины, а по совместительству президент Украины Петр Порошенко.
Все присущие назначению
формальности были соблюдены – за кандидатуру Марины
Порошенко проголосовали все
члены наблюдательного совета
(кто бы сомневался?), а приказ о
назначении подписал министр
культуры Евгений Нищук.
А на недавний Всемирный
экономический форум в Давосе
президент Украины отправился со своей невесткой – Юлией Порошенко. Жена старшего
сына гаранта заявлена как сооснователь технологического
кластера Radar Tech, а также
основатель и руководитель
проекта Agrohub. В Давосе она
представляет Украину как "Европейскую Агро Сверхдержаву,
движимую технологиями и инновациями".
И вот в стране уже стали шу-

тить о втором сезоне сериала
"Семья", старательно перечисляя действующих лиц и исполнителей: "Папа – президент,
мама – председатель Украинского культурного фонда.
Сын президента – народный
депутат Украины, жена сына
– занимается агробизнесом.
спикер по агросектору на экономическом форуме в Давосе.
Кум мамы – генеральный прокурор, жена кума – народный
депутат Украины, представитель президента в Верховной
Раде. Кум папы – министр
по вопросам информационной политики, еще один кум
папы – экс-президент Украины. Кума папы – известная
украинская певица и народный
депутат Украины, армейский
друг папы – народный депутат
Украины, первый заместитель
фракции имени президента".
И так далее.
Соответственно, если посмотреть на разветвления этого "генеалогического древа", то
каждый из упомянутых персонажей протащил на различные
теплые и хлебные должности
еще целую кучу своих родственников, друзей и кумовьев,
те – своих, и так далее по всей
вертикали.
Как видим, на Украине попрежнему процветает кумовство, клановость и фаворитизм
– то, что в цивилизованном
мире называется непривыч-

ным для уха рядового украинца термином "непотизм". Это
когда при назначении на должность предпочтение отдается
не профессионалам и знатокам
своего дела, а родственникам,
друзьям, кумовьям или любовницам (любовникам) – даже
если они полные дилетанты и
абсолютные профаны в данной
сфере деятельности. Кстати,
в документах ООН непотизм
официально признан одной из
разновидностей коррупции.
Однако сам Петр Порошенко еще в 2016 году на прессконференции по итогам года
своего президентства заявлял,
что его родственные и близкие
связи с некоторыми чиновниками вовсе не свидетельствуют
о клановости и кумовстве во
власти.
Попутно заметим, что Марина Порошенко по специальности врач-кардиолог, кандидат
медицинских наук

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ

Назначение на должности
по признаку кумовства и землячества – давняя украинская
традиция, но самым махровым
цветом это явление расцвело при Викторе Ющенко - его
президентство ознаменовалось
тотальным и всеобъемлющим
кумовством во власти.
Ющенко щедро одаривал
государственными
постами
родителей своих крестников,

близких родственников. К примеру, его родной брат Петр стал
народным депутатом от "Нашей Украины", а племянник
Ярослав – заместителем харьковского губернатора.
Кумовьями Виктора и Катерины Ющенко были Юрий
Павленко, Олег Рыбачук, Александр Черевко, Виктор Балога,
Владимир Гришко, Давид Жвания, Петр Порошенко, Станислав Аржевитин, Александр
Третьяков, Оксана Билозир,
Николай Мартыненко, Николай Катеринчук и пр.
Но Ющенко не ограничился пределами Украины и внес
свою лепту в межгосударственное кумовство, став крестным
отцом младшего сына президента Грузии Михаила Саакашвили – Николоза.
Эстафету у Виктора Ющенко
успешно подхватил четвертый
президент – Виктор Янукович.
Отдавая дань традициям, Виктор Федорович предпочитал
брать в кумовья людей солидных, при погонах. Таковыми
оказались милицейский генерал
Николай Джига, заместитель генерального прокурора Украины
Виктор Пшонка и сын главного
"тюремщика" страны Владимира Левочкина – Сергей.
Левочкин, как кум, вообще
имеет интересные связи. Старшую его дочь Елену крестил
второй президент Украины Леонид Кучма, а младшего сына
Сергея – Виктор Янукович.
Что касается Артема Викторовича Пшонки, то этот молодой человек, ставший впоследствии нардепом, в свое время
сделал головокружительную
карьеру, получив в 28 лет полковничьи погоны. Крестил
Янукович и Романа Присяжнюка, сына главы МинАПК в
правительстве Азарова.
Младший сын президента
Януковича, Виктор, был народным депутатом, а старший
– Александр (бывший стоматолог, а затем президент корпорации "МАКО"), стремительно
ворвался в число самых богатых людей Украины. В рейтинге журнала "Корреспондент"
"ТОП-100 самых влиятельных
украинцев 2013" он занимал 3-е
место. При этом сам Александр
утверждал, что всеми достижениями обязан кропотливому
труду и никакого отношения к

президентству отца его последние достижения не имеют.
"В Украине базарный капитализм имеет еще и кумовской
характер. Понятно, что мы хорошо знаем, кто у кого детей
крестил, кто в чей клан и в чью
клиентелу входит. Собственно,
эти кланы и заправляют происходящим. При назначении на
ключевые должности действует
принцип не профессионализма, честности и чистоты рук, а
принцип персонального комфорта, и здесь логика – "всё в
нашей власти, если во власти
все наши". Поэтому ничего
удивительного нет.
Точно так же, как приход
Януковича ознаменовался притоком донецких в Киев, когда
на улицах столицы стало тесно
от машин с донецкими номерами и в Киев тащили даже работников ЖЭКов из Донецка,
- приход Порошенко ознаменовал приход в Киев винницких.
Следом мы видим, как молодое
дарование село в премьерское
кресло. И хотя его близость к
Порошенко и преувеличена,
тем не менее, процесс весьма
симптоматичен. Плюс, естественно, кумовские, родственные связи", – обрисовал ситуацию политолог, руководитель
аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
По его словам, в западном
мире это называется коррупцией, поскольку налицо явный
конфликт интересов, когда
"свой к своему за своим".
"Это еще один штришок к
большому евроинтеграционному обману, поскольку страну с
такими порядками на пушечный выстрел даже в предбанник
Евросоюза никто не пустит. Например, в Румынии криминализировали конфликт интересов, и практически 80% тех, кого
отправила за решетку Ковеши
(Лаура Ковеши – глава антикоррупционного департамента
Румынии, устроившая настоящий разгром коррупции в этой
стране – прим. ред.), как раз
попали под раздачу именно за
это. А теперь представьте, если
на Украине криминализировать
конфликт интересов, - то какие
тектонические последствия это
будет иметь для украинского
политического и бизнес-бомонда?", - задается риторическим
вопросом Золотарев.
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Я И ЛОШАДЬ, Я И БЫК, Я И БАБА И МУЖИК
УКРАИНСКИМ ЖЕНЩИНАМ РАЗРЕШИЛИ РАБОТАТЬ НА ВРЕДНОМ И ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
За чередой зимних праздников многие украинцы не заметили очередного
"шага в Европу": в стране вступил в силу новый "евроинтеграционный"
приказ Минздрава. Этим документом отменяется "дискриминационный"
Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда,
на которых запрещается применение труда женщин.
Как отмечается в сообщении пресс-службе
Министерства здравоохранения, данный перечень запрещенных для женщин работ был
утвержден почти 25 лет назад (приказ Минздрава от 29 декабря 1993 года № 256), поэтому
якобы утратил свою актуальность. Более того,
в ведомстве Ульяны Супрун заявляют, что этот

перечень противоречит национальному законодательству, требованиям законодательства
ЕС, международным обязательствам Украины
по вопросам гендерной политики, а также не
согласуется с современным Классификатором профессий.
"Поэтому МОЗ Украины разработало при-

каз, отменяющий этот документ профессиональной дискриминации женщин", – отметили в министерстве.
Для справки: указанный Перечень состоял из разделов, объединяющих работы по
таким сферам деятельности:
металлообработка; строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы,
горные работы; геологоразведочные и топографо-геодезические, работы по добыче
нефти и газа; черную и цветную металлургию; ремонт оборудования электростанций
и сетей, электротехническое производство,

производство абразивов, радиотехническое и электронное производство, общие
профессии электронной техники, профессии химических производств, профессии
производств пищевой продукции, табачномахорочное и ферментационное производство, работы на железнодорожном транспорте и метрополитене, автомобильном,
морском, речном транспорте, полиграфическое производство, сельское хозяйство.
Таким образом, теперь для милых дам у
нас ничего не запрещено – они могут работать шахтерами и грузчиками, выплавлять
сталь, укладывать шпалы, работать с ядовитыми веществами и т.д.
Приказ об отмене Перечня запрещенных
для женщин работ вступил в силу 22 декабря 2017 года.
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ДОМАШНІЙ КЛУБ

Наша печень имеет своих заклятых врагов…

Букет зимних роз
Ингредиенты: Слоенное дрожжевое
тесто, яблоки, сливы, сахарная пудра.
Способ приготовления: Тесто вынуть
из упаковки и поставить размораживаться.
На плиту поставить кипятиться кастрюлю с
водой.
Из яблок вынуть серединку. Нарезать
сливы и яблоки тонкими дольками.
В кипящую (по желанию подслащенную)
воду положить эти яблочные дольки и варить минут 5, пока они не станут совсем
мягкими.
При варке можно добавить пару ложек
какого-нибудь варенья, тогда яблоки приобретут цвет и привкус.
Тесто тоненько раскатать, разрезать
на полоски около 10-12 см в длину и 1,52 в ширину. Остывшие яблоки и сливы
выкладывать на эти полоски.
Свернуть тугим рулетиком розочку и
крепко зафиксировать конец полоски.
Переложить на противень и поставить
в разогретую до 200 градусов духовку.
Выпекать минут 35.
Когда будут готовы - вынуть из духовки и
посыпать сахарной пудрой.

Пьяная ягодка
Ингредиенты: Стакан красного сухого
вина, 200 г сахара, 500 г разных ягод (клубника, малина, ежевика, земляника и т.д.
можно свежезамороженные), 100 г коньяка,
1 столовая ложка крахмала, взбитые сливки с сахаром.
Способ приготовления: Сахар растворить в 150мл вина и кипятить 5-7 минут на
плите, а затем добавить туда коньяк.
В горячий сироп положить ягоды, довести до кипения.
Крахмал размешать с оставшимся вином и влить в ягоды помешивая, снять с
плиты.
Остывшие ягоды с сиропом разложить
по креманкам.
Готовое блюдо украсить взбитыми сливками:
30% свежие сливки взбивать миксером
на максимальной скорости, когда они заметно увеличатся в объеме, добавить понемногу сахар, продолжая взбивать.

"Телячья радость"
Ингредиенты: телятина (вырезка), специи по вкусу, ананас консервированный,
сыр, майонез
Способ приготовления: Порезать и
отбить телятину (как на отбивные), приправить любимыми специями, сверху уложить
порезанный ананас, полить майонезом и
посыпать сыром.
Запекать в духовке до готовности.
Можно использовать и свинину, и птицу.
Соответственно получится - "Свинячья радость или Птичья радость".

КТО ВРАГ ТВОЕЙ ПЕЧЕНИ?
Печень – единственный
орган твоего
драгоценного
организма, который
может полностью
восстанавливаться.
Но вот беда – он
страшно уязвим, а его
возможности очень даже
небезграничны.
Как и всякий героический
защитник, печень имеет
своих заклятых врагов…
Враг №1: Спиртное. Чтобы хоть как-то отвлечься от
неприятностей на работе,
по вечерам многие снимают
стресс порцией спиртного.
Настроение улучшается, но
вот печени от такого «лекарства» совсем не весело.
Хотя, если за раз принимать не больше 20 мг чистого
спирта (бокала сухого вина
или 50 мл водки), особого
вреда не будет. Печень избавится от токсинов за час. Но
если доза выше, «печенка»
начинает работать на износ,
и, в конце концов, ее клетки
отмирают, замещаясь жиром
и соединительной тканью. А
это прямая дорога к циррозу
и раку.
Подвох в том, что ты можешь и не подозревать об изменениях. Печень – очень
терпеливый орган, который

дает знать о своих страданиях, когда резервов для восстановления больше нет.
Враг №2: Копчености.

Покупая курочку, грудинку
или рыбку, пропахшую дымком, ты ни на секунду не сомневаешься, что это очень
вкусно. Но если бы печень
умела разговаривать, она наверняка бы отвесила в адрес
твоих покупательных способностей кучу непечатных выражений.
Мало того, что копчености
подолгу «нежатся» в дымном
облаке, пропитанном смолой
и копотью, так еще и расплавленный жир то и дело капает
на угли, превращаясь в бензапирен. А это один из самых
грозных канцерогенов, которые провоцируют развитие
злокачественных опухолей.
Кстати, мясо, вымоченное
в «жидком дыме», опасно ничуть не меньше. Давно доказано, что псевдокопчености
разрушают не только печень,
но и слизистую оболочку желудка. Причем происходит
это всего за 1-2 месяца.
Враг №3: Острое и кислое. Твоя заботливая печень

принимает за токсины все
острые блюда и считает своим долгом тебя от них спасти.
Ей совсем не нравятся жгучие

приправы и овощи с резким
вкусом – редька, редис, лук,
чеснок. Обнаружив их, она
выделяет двойную порцию
желчи, чтобы поскорее расщепить «опасные» вещества.
А избыток этой горькой
жидкости часто застаивается в печеночных протоках
и образует камни. Всего за
6 месяцев крохотная песчинка может превратиться в
«булыжник» до 1 см в диаметре и привести к серьезным
осложнениям.
Подобным образом печень реагирует на кислые
овощи и фрукты: квашеную
капусту, щавель, лимон,
киви, клюкву и т. д. Не в
восторге она от уксуса, хрена, горчицы и кетчупа. Во
многих из них масса красителей, ароматизаторов и заменителей вкуса, которые
наносят сильнейший удар
по печени и окончательно ее
добивают.
Враг №4: Жирное и калорийное. Чем больше жира

приходится переваривать желудку, тем большая нагрузка ложится на печень. Когда
жира поступает слишком
много, он накапливается в
крохотных пузырьках, расположенных внутри клеток
печени. Поначалу это «безобидное» состояние приво-

ТЕСТ

Как вы проявляете себя в любви
А вы знали, что мочки ушей имеют связь с тем, как человек
проявляет себя в любовных отношениях?
Есть некоторая связь между формой мочек ушей человека,
его темпераментом и, как следствие, его поведения в
любовных отношениях. С помощью этого простого теста
вы сможете определить свои перспективы в любви и
протестировать знакомых.
Проверьте, насколько все описанное ниже соответствует
действительности.
Итак, приступим.

A. Мочки ушей большие и толстые.

Это верный знак того, что вы достаточно популярны у противоположного пола и скорее всего имеете много поклонников
или даже любовников. Если в какой-то момент у вас рушатся
любовные отношения, то вы тут же и с невероятной легкостью
получаете новые. После всех уроков любви, которые преподнесла
вам жизнь, вы со временем найдете себе того, кто будет лучшим
для вас и подарит вам счастливую жизнь и гармоничный брак. Короче говоря, вы всю жизнь будете окружены любовью.
B. Мочки ушей слегка вытянутые и узкие.

Скорее всего, крепкие любовные отношения не являются для вас
очень важными, да и самой любви вы не придаете большого значения. Потому что вы знаете, что можете с легкостью достичь всего, что
пожелаете. Поэтому вам нравится иметь больше свободы и оставаться
“холостяком”. Даже если вы находитесь в отношениях в данный момент, вам не нравится быть слишком сильно привязанными к партнеру, вам больше нравится поддерживать небольшую дистанцию.
C. Крохотные мочки или уши практически без мочек.

Если у вас такие аккуратные ушки, то вы бесхитростны, как
дети. Вы чрезмерно преданны вашему партнеру, который с большой долей вероятности заставляет вас страдать. Важно помнить
одну вещь: вы должны быть осторожны, потому что люди могут
использовать вашу бесхитростность.
D. Раздвоенные мочки.

Если у вас такая мочка уха, то скорее всего вы великолепны во
всем, за исключением любви, к сожалению. Велика вероятность
того, что в данный момент вы нестабильны в своих любовных
отношениях. Осторожно! Не разбивайте слишком много сердец!
А у вас как получилось? Вы согласны с тестом?

дит лишь к быстрой утомляемости, тошноте, чувству
тяжести в правом подреберье
и дискомфорту в животе.
Если же количество съедаемых тобой жиров не уменьшается, печень воспаляется,
и ее клетки разрушаются. В
конце концов, она перестает
обезвреживать токсины, и
организм начинает отравлять
сам себя.
Враг

№5:

Лекарства.

Большинство лекарств содержат токсичные для печени
вещества. При длительном
приеме всех этих пилюль и
таблеток ее ресурсы иссякают, и ядовитые компоненты
начинают повреждать здоровые клетки. Ткани печени
воспаляются, и возникает так
называемый «лекарственный
гепатит».
Чтобы возникла эта болячка, одним людям можно
годами «сидеть» на фармакологии. А другим достаточно
нескольких дней или даже часов. Поэтому если после приема лекарства у тебя пропал
аппетит, появились тошнота,
рвота, отрыжка с горьким
привкусом, пожелтели кожа,
белки глаз, слизистая оболочка рта, потемнела моча и осветлился кал – бегом к врачу!
Легкую форму лекарственного гепатита можно вылечить. А запущенная грозит
некрозом, а потом и циррозом печени.

КРОССВОРД
ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Дерево с кошмарной улицы. 4. Ожившее ребро Адама. 5. Джинн
по отношению к лампе. 6. Домашнее животное божьей коровки. 7.
Голубая часть «ящика». 10. Бледная отрава. 11. Правительственная
шишка. 12. Срыв планов. 15. Дитя художника. 19. Мягкий подход
начальства к исполнителям. 20. Мера роста мужиков. 21. Детский
страшилка. 24. Место, где от радости может спереть дыхание. 25.
Шоколадная сборная. 26. Автомобиль, тянущий только на приток
«Волги». 27. Процесс, идущий на «ура». 28. Рыжий и усатый стихотворный великан.
По вертикали:
1. Операционный стол, на котором вырезают «буратин». 2. «Сигаретный» остров. 3. «Массовик-затейник» драки. 7. Какой жанр детям
до 16 смотреть не рекомендуется? 8. Последователь правдивого искусства. 9. Яд, который противопоказан лошади. 12. Состояние человека, у которого мурашки по коже бегают. 13. Лентяй, живущий в
постельном режиме. 14. Вожак «Золотой орды». 15. «Близость» вилки
и розетки. 16. У буковок он бывает верхний и нижний. 17. Исследователь, озабоченный прошлым. 18. Распродажа по завышенным ценам.
22. Удобрение, витающее в воздухе. 23. Калькулятор Пифагора.
По вертикали:
1. Верстак. 2. Ява. 3. Забияка. 7. Эротика. 8. Реалист.
9. Никотин. 12. Озноб. 13. Лежебока. 14. Мамай.
15. Контакт. 16. Регистр. 17. Историк. 18. Аукцион.
22. Азот. 23. Абак.

РЕЦЕПТЫ
КО ДНЮ
СВ. ВАЛЕНТИНА

БАБУШКИНА АПТЕКА

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Вяз. 4. Ева. 5. Раб. 6. Тля. 7. Экран. 10. Поганка.
11. Министр. 12. Облом. 15. Картина. 19. Нажим.
20. Ноготок. 21. Бабай. 24. Зоб. 25. Ассорти. 26.
Ока. 27. Атака. 28. Таракан.

ПРИЯТНОГО АПЕТИТА
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“За правду і справедливість”

Возможно, причина “звездных войн” - контроль над Землей и над
самым ценным ресурсом планеты - людьми?

Х-ФАЙЛИ

19 серпня 2016 року
Міністерство юстиції
зареєструвало
політичну партію
“Олександра МОРОЗА
“За правду і справедливість”

ВОЙНЫ НЛО НА ОРБИТЕ ЗЕМЛИ
Игорь ВОЛОЗНЕВ,
«Тайны земли»

Исторические свидетельства,
а также мифы и легенды многих
народов мира говорят о том, что
битвы между противоборствующими
группировками пришельцев
велись еще в глубокой древности.
Наиболее яркое их описание дает нам
древнеиндийский эпос «Махабхарата».
То, что это было именно войнами
между пришельцами, убедительно
подтверждает хранящийся в
центральном архиве Дели древний
манускрипт «Вайманика Шастра»,
написанный в IV веке до н.э. на основе
еще более древних документов.
В нем подробно описываются
воздушные колесницы, или
виманы, часто упоминаемые в
«Махабхарате». Знакомясь с этими
текстами, поражаешься сходству
виман с современными НЛО. В
«Вайманике Шастре» говорится также
и о множестве других используемых
«богами» приспособлений,
выполнявших, к примеру, функции
радаров, фотоаппаратов, прожекторов,
а также мощных лазеров.
Существование некой базы (или колонии) инопланетян, которую древнеегипетские жрецы (и вслед за ними - Платон)
называли Атлантидой, относят примерно
к периоду 9-11 тысячелетия до н.э. Атлантида воевала с другой инопланетной базой,
именовавшейся жрецами «афинским государством» (конечно, это были не те Афины,
о которых написано в учебниках истории!).
«Афиняне» оказали атлантам достойный отпор, а закончились боевые действия
полным уничтожением базы атлантов,
которая была в буквальном смысле стерта с лица Земли в результате применения
какого-то сверхмощного оружия. Удар по
Атлантиде вызвал на Земле глобальную
катастрофу, и победители не остались на
планете. Вероятнее всего, они переместились в ее ближайшие окрестности, не исключено, что на Луну.

ЛЕТАЮЩИЕ «ПЛИТЫ» И «КРЕСТЫ»

Вспыхивали боевые действия и в последующие эпохи. Людей в свои «разборки»
пришельцы уже не вмешивали, основные
сражения происходили где-то в космосе,
лишь иногда докатываясь до нашей планеты. Так, грандиозная небесная битва
разыгралась в 1561 году над Нюрнбергом.
Его жители оказались свидетелями появления огромного количества летающих
«плит» и «крестов», а также двух гигантских «труб», из которых вылетали группы
больших шаров.
Затем к ним присоединились многочисленные сферы и диски, окрашенные в
красный, синий и черный цвет. И все это
невообразимое скопище, к ужасу горожан,
устроило в небе настоящий воздушный
бой, поражая друг друга «молниями» и «огнем ярче солнца». Яростные столкновения
продолжались больше часа. Подбитые аппараты падали, объятые пламенем, даже
в падении стараясь достать противника, и
попутно разрушали наземные постройки. В
частности, почти полностью была уничтожена северная часть городской стены.
Через пять лет там же, в Европе, только
на этот раз над Базелем, сражение продолжилось. Сначала появились огромные
«трубы» (явно те же самые, которых видели

ДУЖА
МУ НЕ БАЙ
О
К
,
Х
И
Т
О
!
Д
ИЧНА ІДЕЯ
СОЦІАЛІСТ
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.

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

м. Київ 073-074-00-80

над Нюрнбергом), изрыгнувшие скопления черных шаров. Затем возникло множество объектов различной, в основном сферической формы. Они летали на огромной
скорости и таранили друг друга, при этом
вспыхивая и оглушительно грохоча.

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» НАД ПЕРМЬЮ

В последние десятилетия, когда о появлениях НЛО сообщают уже тысячи очевидцев, участились случаи наблюдения и
их «боевых столкновений» друг с другом.
16 сентября 1989 года в небе над Пермью
шесть летательных аппаратов, напоминающих сложенные вместе тарелки, преследовали седьмой. Даже на фоне вечерних
облаков можно было различить, как темно-серые «тарелки» гнались за ярко-золотой, которая сумасшедше крутилась, уходя от огня. Корабли пришельцев носились
над городом, совершая немыслимые маневры, то снижаясь почти до самых крыш,
то взвиваясь вверх. При этом шесть НЛО
почти непрерывно «стреляли» по седьмому лучами.
Горожане наблюдали за фантастическим зрелищем, напоминавшем эпизод
лукасовских «Звездных войн». Во время
этой битвы в некоторых районах города
отключилось электричество. Золотистая
«тарелка» в конечном итоге была сбита и
пошла на снижение. Остальные проследили за ее падением, а потом удалились.
НЛО потерпело катастрофу в заболоченной местности на территории военного полигона. Побывать там удалось только
осенью следующего, 1990 года. Отрицать
факт падения НЛО военные не стали, однако членов экспедиции к объекту не пропустили, объяснив это соображениями
безопасности. И действительно, два офицера, участвовавших в извлечении НЛО
из болота, лежали в госпитале с непонятными диагнозами. Сведений же об эвакуации объекта и его дальнейшей судьбе
получить не удалось.

КОНТРОЛЬ НАД ЗЕМЛЕЙ ?

А вот еще несколько случаев «битв
НЛО». В один из августовских вечеров
1986 года в деревне Гатика Киришского
района Ленинградской области группа
журналистов наблюдала пролет неизвестного объекта в форме двух сложенных тарелок, светившегося зеленоватым светом.
Объект плавно двигался над деревней.
Неожиданно откуда-то появились пять
«тарелок» меньшего размера, которые как
бы атаковали большой НЛО, причем стали
отчетливо слышны звуки взрывов. Маленькие объекты пытались приблизиться

к большому справа и слева, но он увертывался от них, то резко увеличивая, то
замедляя скорость, и, наконец, стал удаляться, набирая высоту. Преследователи
не отставали. Когда вся стая превратилась
в светящиеся точки, большой объект вдруг
ярко вспыхнул, и от него почти до самой
земли протянулся луч, продержавшийся в
воздухе секунд 15.
Другой случай произошел год спустя в
Ярославле. Врач и фельдшер «скорой помощи» увидели в северо-западной части
неба два крупных огня, которые совершали взаимные маневры. Наконец более
активный НЛО направил на соперника
световой луч, резко взмыл вверх и исчез.
Второй объект сначала застыл, как бы натолкнувшись на преграду, а потом, беспорядочно вихляясь, стал снижаться и
скрылся за горизонтом.
Наибольшую известность из других
эпизодов «звездных войн» получил бой
в небе над Восточной Африкой 23 июня
1996 года. Сотни людей - жителей кенийского городка Рифт-Валли, - затаив дыхание, наблюдали, как два отряда инопланетных кораблей преследовали друг друга
и перестреливались ослепительными ярко-красными лучами.
«Это были корабли двух совершенно разных типов, - рассказывает очевидец - отставной полковник ВВС Германии Курт
Форманн, гостивший у родственников в
Кении. - Одна эскадрилья состояла из трех
куполообразных звездолетов, каждый из
которых был размером с большой самолет и оснащен ярким прожектором. Им
противостояли четыре корабля меньших
размеров, блюдцеобразной формы, более
скоростных и маневренных. Один из них
был уничтожен в первые минуты боя...»
Сражение оказалось яростным и недолгим. Когда с каждой стороны осталось
только по одному уцелевшему звездолету,
бой закончился: оба корабля с молниеносной скоростью улетели прочь. Схватку
пришельцев зафиксировали каирские радары, однако египетские военные решили, что это был «метеоритный дождь».
...Очевидно, стычки в околоземном пространстве - не такая уж редкость. С 2000
года НАСА по меньшей мере трижды фиксировало со своих космических аппаратов
что-то похожее на бои между НЛО. Действительно, не идет ли в окрестностях нашей
планеты война между разными космическими расами? А если идет, не является ли
ее причиной контроль над Землей и над самым ценным ресурсом планеты - людьми?
Или, может, это не война вовсе, а что-то
другое? Ответа пока нет.
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