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ЄВРОПЕЙСЬКІ МАРЕННЯ
І ЖОРСТОКА РЕАЛЬНІСТЬ

ЄС ПОСИЛЮЄ ПРОЦЕДУРУ В'ЇЗДУ ДЛЯ ГРОМАДЯН ТРЕТІХ КРАЇН
Те, що робить нинішня
влада України, викликає
відверте неcприйняття
серед населення і нищівну
критику з боку експертів.
Але Європейський союз і
все, що з ним пов'язане тема вкрай хвороблива для
українців. Адже саме на
мріях стати європейцями
побудована вся нинішня
ідеологія України. Відміна
візового режиму для
поїздок в ЄС - це хіба
що не єдина обіцянка
української влади, яка
втілилася в життя. Проте і
тут назрівають неприємні
зміни.
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ПАУКИ В БАНКЕ
Александр Полуянов

По сути, кампанию по выборам президента Украины
уже можно считать открытой. Нет никакого сомнения,
что главными действующими лицами в этом большом
политическом балагане будут действующий глава
государства Петр Порошенко и всем известная
"спасительница народа" Юлия Тимошенко. Поэтому
совершенно ясно, что именно эти два персонажа станут
фигурантами самых скандальных разоблачений, и именно
с их подачи, на головы друг друга будут литься основные
потоки грязи и компромата.
ГРЯДЕТ БОЛЬШАЯ
ВОЙНА?

Лидер партии "Батькивщина"
Юлия Тимошенко уверена, что
президент Украины Пётр Порошенко намерен сорвать президентские выборы, намеченные
на 31 марта 2019 года. Для этого
он добивается эскалации конфликта в Донбассе, чтобы иметь
законные основания ввести в
стране военное положение - и

таким путем остаться у власти
Об этом в эфире одного из
украинских телеканалов заявила лидер "Батькивщины" Юлия
Тимошенко.
Эти обвинения выглядят настолько серьезно, что следует
привести ее слова полностью:
"Это крайне опасный план,
который Порошенко думает реализовать в Украине. Он хочет,
чтобы выборы президента не

были проведены. Сейчас начался глубокий переговорный процесс с теми, кто якобы возглавляет „ЛНР-ДНР”, - то есть, по
сути, с людьми, которые сегодня
оккупировали часть Украины.
Порошенко хочет инициировать начало большой войны. Он
хочет, чтобы были захвачены
территории Украины дополнительно. Он хочет, чтобы всё горело, всё пылало. На этом фоне
он хочет вводить военное положение и не проводить выборы
в принципе", — заявила Тимошенко, которая по всем социологическим опросам лидирует
в рейтингах кандидатов в президенты.
Напомним, что согласно
украинскому законодательству
военное положение вводится в
случае вооружённой агрессии,
угрозы нападения, или опасности для независимости. Этот
режим расширяет полномочия

военного руководства, центральных и местных властей, а
также предусматривает ограничение конституционных прав
и свобод человека. В период
действия военного положения
в стране не проводятся ни парламентские, ни президентские
выборы.
Но и это еще не все – Юлия
Владимировна утверждает, что
Порошенко и его окружение находится в преступном сговоре с
руководителями ДНР и ЛНР.
"Вы знаете, что сегодня президент и его окружение имеют
достаточно близкие и дружеские
отношения с теми, кто сегодня
якобы возглавляет эти фейковые „ЛНР-ДНР”.
Вы знаете, что сегодня самая
большая контрабанда идет через оккупированные территории Донбасса. Вы знаете, что
самая большая коррупция там,
что там зарабатываются сегодня

миллиарды совместно украинской высшей властью с теми, кто
страну оккупировал. На самом
деле зарабатываются миллиардные деньги на войне. И еще сейчас возникает план на войне не
проводить выборы…
Я хочу предупредить Порошенко: если, не дай Бог, он пойдет таким путем, по сути — начала новой военной эскалации,
для того чтобы сохранить свою
власть и не проводить выборы,
об этом будет знать весь мир,
об этом будет знать украинский
народ, и мы не дадим вам этого сделать, Петр Алексеевич.
Все украинцы должны знать,
что существуют такие планы. А
знание уже останавливает такие
проекты, поэтому уже это будет
просто очевидным", — подытожила лидер "Батькивщины".
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Перш ніж сказати остаточне "так" безвізовому режиму, Брюссель розробив цілий
механізм оперативного призупинення його дії

СУСПІЛЬСТВО
Соціалістична партія
ЄВРОПЕЙСЬКІ МАРЕННЯ
Олександра Мороза
І ЖОРСТОКА РЕАЛЬНІСТЬ
про…
ПЕНСІЙНУ РЕФОРМУ

Потрібне спочатку виконання чинного
пенсійного закону і норми Конституції про
недопустимість розміру пенсії меншої від
прожиткового мінімуму. Правдивого, а не
«липового» мінімуму.
Пенсійного фонду на виплати пенсій щораз
більше не вистачає. Дефіцит фонду покривається бюджетом. А він і без того злиденний,
бо в реальній економіці зайнято лише близько
3 млн. громадян. Вони просто нездатні забезпечити бюджети і пенсійний фонд. До тих пір,
поки працездатні люди не матимуть роботу в
Україні і їм не платитимуть нормальну зарплату,
будуть проблеми з пенсійним фондом.
В нинішніх умовах найперше треба припинити розкрадання бюджету, тоді легше буде
покривати дефіцит ПФ, збільшувати розмір
пенсії. Про інші заходи, зокрема, держмонополії на спиртне і тютюн, про рентні платежі
за землю та інші ресурси, про плату в бюджет за використані в товарах ресурси (вода,
пісок, граніт, газ тощо) детально не говоримо. Загалом, навести порядок в економіці, –
з’являться потрібні кошти.
Перехід до пенсійної реформи (соціальні
пенсії і персональні пенсійні рахунки) повинен бути поступовим (років за 15) і послідовним. А ще – винятково під державні гарантії,
– ніяких приватних пенсійних фондів!

ДОРОГІ ТАРИФИ ЖКГ

Несправедливість у тому, що все, що стосується, наприклад, енергетики, створено в попередні роки народом і, по-суті, шахрайським
способом, при владній підтримці, привласнено.
Люди платять за електрику, тепло і все
інше не в бюджет держави чи місцевий бюджет, а – опосередковано – новому «хазяїну». В тому вся причина дорогих тарифів.
Генерація і розподільчі мережі, видобуток
газу і його постачання, водо-і-теплопостачання
повинні бути у державній або комунальній
власності. Тоді вдасться нарешті вирішити
проблему постачання населенню газу українського видобутку, бо нині високою комунальною платою за нібито імпортований газ люди
покривають затрати власників хімічних, металургійних та інших підприємств, нарощуючи
їхні прибутки.

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ

Головним інвестором економіки може бути
лише населення, здатне створювати попит
на товари, а звідти бере початок весь ланцюжок стимулювання виробництва, розвитку
його галузей.
Людська праця повинна цінитися. Тоді не
буде захмарних прибутків окремих «достойників», вілл і палаців на околицях українських (і
не лише) міст. Буде так, як в Норвегії, Швеції…,
багаті там є, але не за рахунок злиднів решти
населення. І на багатство ніхто не заздрить:
хочеш бути заможним, – більше працюй. Щоправда, аби було де. А для того є влада, це один
з її клопотів.
В країнах «Золотого мільярда» частка оплати праці в собівартості продукції приблизно
вдвічі більша, ніж у нас. Наші капіталісти зберігають оплату праці в тих пропорціях до собівартості, які складалися в радянські часи.
Але тоді була компенсація недоодержаних
коштів: безплатні освіта, охорона здоров’я,
безплатне житло і копійчані тарифи, дешеві
хліб та інші продукти харчування, літр бензину за 6 коп. Нинішньому молодому поколінню
це може здаватись фантастикою.
Для захисту прав трудящого велике значення має Трудовий Кодекс. В Україні помітні
намагання владців кодексом збільшити права власників, зменшити права у працівників.
Зокрема, йдеться про права робітників на
страйк, про нефіксацію тривалості робочого дня і робочого тижня. Ми проти будь-яких
утисків працівників, в тому числі проти збільшення робочого часу зверх 8-ми годин. Ми
за справді незалежні, впливові профспілки.

ЄС ПОСИЛЮЄ ПРОЦЕДУРУ В'ЇЗДУ
ДЛЯ ГРОМАДЯН ТРЕТІХ КРАЇН
Олександр Михайлов

Те, що робить нинішня влада
України, викликає відверте
неcприйняття серед населення і
нищівну критику з боку експертів.
Але Європейський союз і все,
що з ним пов'язане - тема вкрай
хвороблива для українців. Адже
саме на мріях стати європейцями
побудована вся нинішня ідеологія
України. Відміна візового режиму
для поїздок в ЄС - це хіба що не
єдина обіцянка української влади,
яка втілилася в життя. Проте і тут
назрівають неприємні зміни.
ПЕРШЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Незважаючи на політичну підтримку України, європейські чиновники
завжди дотримувалися крайньої обережності у взаємовідносинах з нашою
країною. Нагадаємо: перш ніж сказати
остаточне "так" безвізовому режиму,
Брюссель розробив цілий механізм
оперативного призупинення його дії.
Наприклад, у разі масового в'їзду осіб,
які намагаються нелегально емігрувати
або працювати в країнах Євросоюзу, а
також значного зростання необгрунтованих прохань про надання притулку,
або зростання ризику для громадського
правопорядку або національної безпеки країн ЄС.
Крім того, в тексті Угоди про надання безвізового режиму прописано
зобов'язання Європейської комісії щорічно (аж до 2024 року) звітувати перед
Європарламентом і Радою ЄС про те, як
Київ виконує свої зобов'язання. Якщо
експерти встановлять, що порушений
навіть один з вищезгаданих принципів, то керівництво Європейського союзу зобов'язане запустити процедуру
призупинення безвізу.
І ось днями пролунав перший тривожний дзвіночок: українські ЗМІ
розповсюдили вкрай неприємне (передусім - з психологічної точки зору) повідомлення про те, що громадяни третіх
країн, яким для в'їзду до ЄС не потрібна віза, з 2021 року повинні будуть заповнювати спеціальний електронний
бланк. Там вони вказуватимуть номери
в'їзних документів, а також особисті
дані, включаючи ім'я, дату і місце народження, стать, громадянство та ін.
При поданні цього документу, окрім
внесення особистих даних, треба буде
написати про відсутність (наявності)
судимостей та знаходження в зонах
конфліктів. Перевірка цієї інформації
здійснюватиметься за допомогою баз
Європейської системи інформації і авторизації подорожей (ETIAS). У разі,
якщо відповідь на яке-небудь з вказаних питань виявиться позитивною,
розгляд займе до чотирьох тижнів. При
цьому ризики враховуватимуться в індивідуальному порядку.
За процес авторизації належить заплатити 7 євро, отриманий дозвіл буде
дійсний впродовж трьох років. Особам
молодше 18 і старше 70 років воно надаватиметься безкоштовно.
Ці положення 5 липня схвалені депутатами Європарламенту. Нововведення
покликане "сприяти виявленню злочинців, терористів та інших осіб, що
представляють загрозу, - до моменту
їх в'їзду на теріторію ЄС", пояснюють в
прес-службі Європарламенту.
Як відомо, нині документи мандрівників перевіряються безпосередньо на

кордоні ЄС, і рішення - чи допускати їх
в Євросоюз, - приймаються співробітниками органів прикордонконтролю.
Заповнення відповідного електронного бланка дозволить зробити процес
перевірки ретельнішим.

ЩО ДАВ БЕЗВІЗ УКРАЇНЦЯМ

На загальну думку, безвіз - це один з
небагатьох чинників успіху України за
період правління Порошенка. Причому,
тут слід розділяти - що означає безвіз для
влади, і що дав безвіз простим людям.
Для "батьків нації" не так вже і важливо, що у "маленького українця" тепер
є можливість не подавати в дипломатичні представництва пакети документів для поїздки в Європу. Для них набагато важливіше те, що усі невдачі у
внутрішніх справах українські чиновники можуть прикрити заявами про
"успіхи" на зовнішній арені. Передусім
- укладенням договору про асоціацію з
ЄС і отриманням безвізового режиму,
до якого країна йшла довгі 11 років.
Для рядових українців спрощення
порядку перетину кордону відкрило
можливість поїхати на заробітки в Європу - хоча безвізовий режим і не надає
права на працевлаштування. За наяв-

селі, і подушку вилучили з арсеналу
спецзасобів правоохоронних органів.
Якщо людина активно чинить опір видворенню - до того ж на вулицях немає
суворого поліцейського контролю - то
зможе залишитися в Європі досить надовго, порушуючи міграційні правила",
- заявив експерт Київського центру політичних досліджень та конфліктології
Олексій Попов.
Лібералізація візового режиму з Європою зробила безпосередній вплив
на зміну потоків трудової міграції з
України. Так, за останні роки доля тих,
що виїжджають на заробітки в Росію
скоротилася, а в Польщу, навпаки,
збільшилася. У 2017 році 87% дозволів
на проживання і 95% дозволів на працевлаштування українцям видала саме
Варшава.
Але якщо для штатних пропагандистів "безвізовий режим" та угода
про асоціацію вважаються абсолютними цінностями, і ставити під сумнів ці досягнення прирівнюється мало
не до зради Батьківщині (адже саме за
це "стояв Майдан"), то прості українці все частіше замислюються над крамольним питанням: а що конкретно ми
отримали від Євросоюзу? І чи коштувало усе це таких жертв?
Під час побутових розмов та в ході публічних дискусій в прямому ефірі люди
запитують: що покращало після того,
як президент узяв курс на євроатлантичну асоціацію? Грошей у людей стало більше? Соціальні стандарти зросли? Жити стало легше? Більше того,
несподівано з'ясувалося, що більшості
українців і безвіз особливо не потрібний - тому що просто нема за що їхати в
Європу. Тупо немає грошей.
Правда полягає в тому, що нестримно зубожіюча, втрачаюча промисловість Україна, яка перебуває у стані
війни, віддаляється не лише від Росії.
Вона семимильними кроками йде і від
Європейського союзу, якому хіба що
в страшному сні може примаритися
включення в його простір такої країни,
- з рівнем життя нижчим, ніж в Африці, тотальним беззаконням, розгулом
криміналу, невикорінною корупцією
та купою радикальних організацій.
Де в цьому портреті знайдеться місце для Європи? Хіба що в перших рядах
гей-параду, який став запозиченим і
глибоко чужим для України заходом.

Історія питання
У витоків "боротьби за безвіз" стояв ще Віктор Ющенко. На саміті ЄС-Україна в 2006
році сторони парафували Угоду про реадмісію (примусове повернення мігрантів, що нелегально потрапили в ЄС з України), а в 2007-му підписали її. Під час правління Ющенка
Брюссель спростив процедуру отримання віз для окремих категорій населення України.
Його наступнику Віктору Януковичу вдалося добитися отримання плану дій з введення
безвізового режиму, що складався з 60 пунктів. Тоді Україна зобов'язалася переглянути
законодавство в 15 сферах та розробити сім національних стратегій. Проте потім Янукович прийняв рішення відкласти підписання угоди про асоціацію з ЄС, що спровокувало
Майдан. Прийшовший до влади на хвилі масових протестів Петро Порошенко завзято
взявся за "євроінтеграцію" країни і підписав (з різницею в три місяці) політичну та економічну частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом. І лише 11 червня 2017 року : громадяни України отримали право вільного в'їзду до Європи за наявності закордонного
паспорта нового зразка.

ними даними, приблизно 30% від загального числа тих, що виїхали перевищують 90-денний термін знаходження
в країнах ЄС і не повертаються вчасно
на Батьківщину.
"Якщо люди поїдуть в ЄС і не захочуть
повертатися, то Брюссель зіткнеться з
колишньою проблемою в міграційній
сфері: з Європи дуже важко депортувати людину, якщо вона сама цього
не хоче. Упродовж 15 років були різні
скандали, наприклад, нігерійку намагалися депортувати з Бельгії і посадити
в літак, а вона кричала, поліцейські їй
закривали рот спеціальною подушкою і
зрештою задушили. Вибухнув скандал,
пройшли масові акції протесту у Брюс-

Для того, щоб його провести, знадобилася охорона з 2 тис. співробітників
поліції, які перешкодили ультраправим
радикалам розтерзати “святковий хід”.
Усі інші сюжети - прямо неєвропейські, абсолютно ніяк не порівнянні з
європейськими традиціями та устроєм. З якого переляку Європі пускати
до себе у будинок країну, де ожили всі
її нічні кошмари, велику частину яких
вона просто законодавчо заборонила?
Навіть попри те, що і в самому Європейському союзі далеко не все гаразд,
і в ньому багато внутрішніх протиріч,
його проблеми на тлі українських хаосу
та беззаконня здаються ідеальним порядком.
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Мудрые люди говорят, что альтернатива есть всегда. Например, вообще не стрелять...

ВСЕ НЕ ТАК, РЕБЯТА…
Александр Полуянов

Как сообщили украинские СМИ, 6 июля
произошел трагический инцидент
на Ровенском полигоне: взорвался
миномет "Молот", убив и покалечив 12
наших военнослужащих. Характерно,
что это уже четвертый случай такого
рода, хотя именно этот миномет в
свое время позиционировался, как
"крупное достижение" украинского
оборонпрома. Это происшествие уже
подробно обсудили во всех эфирах,
но возникает целый ряд неприятных
ассоциаций.
ЗАГАДОЧНОЕ ПИСЬМО

Захватывающая интрига разворачивается сейчас вокруг
вожделенных и долгожданных
противотанковых
ракетных
комплексов (ПТРК) "Джавелин", которые любезно поставил в Украину наш лучший
друг и самый надежный западный партнер – Вашингтон.
Отметим, что точное количество комплектов и выстрелов к
ним остается тайной за семью
печатями. Известно лишь, что
сумма сделки составила более
41 миллиона долларов США.
Американцы не скрывают и
того, что поставка была оговорена с условием: ПТРК будут
храниться на западе Украины
(называется полигон Львовской области), и их не разрешается использовать в зоне конфликта на Донбассе.
Но вот недавно появилась
информация (позже названная
фейком), что часть ПТРК украинские чиновники уже втихаря
продали на Ближний Восток. А
буквально на днях в Интернете
был опубликован текст письма,
которое якобы написал Главный
конструктор и Генеральный директор Киевского конструкторского бюро "Луч" О. Коростелев
на имя Секретаря СНБО Украины Александра Турчинова.
В нем, в частности говорится,
что 22 мая этого года "проводились показательные стрельбы
поставленными из США ПТРК

Javelin, на которых произошло
чрезвычайное происшествие".
Речь идет о том, что выстрел
ПТРК прошел нештатно: ракета, пролетев несколько метров
плюхнулась на землю. После
чего специалисты ГосККБ "Луч"
занялись изучением проблемы.
В итоге "установлено, что причиной сбоя стали проблемы с
маршевыми двигателями отдельных комплексов. Заводской срок
эксплуатации двигателей истек,
но был продлен специальным
решением перед поставкой на
Украину. Вероятно, отсутствие
запуска маршевых двигателей
этих ПТРК на показательных
стрельбах, связано именно с тем,
что двигателям требуется дополнительная проверка".
Особо отмечается, что "использование такого вооружения в боевых условиях может
привести к гибели военнослужащих".
Кроме этого отмечаются и
другие недостатки ПТРК, например, "сложность эксплуатации в неблагоприятных погодных условиях", "необходимость
привлечения
иностранных
специалистов для сервисного
обслуживания, ремонта и модернизации комплекса", и т. д. В
конце письма автор рекомендовал использовать в боевых условиях не американские ПТРК, а
их украинские аналоги.
Спустя каких-то три-четыре
часа СНБО Украины разраз-

илось опровержением этой информации: дескать, никакого
такого письма в СНБО не получали, никто его не отправлял, и
все, что там написано – не имеет
ничего общего с реальностью. А
эта бумага - обычный продукт
зловредной российской пропаганды, спецоперация спецслужб
страны-агрессора - чтобы "скомпрометировать военно-техническое сотрудничество между
Украиной и Соединенными
Штатами Америки".

НА ТЕБЕ, БОЖЕ,
ЧТО НАМ НЕ ГОЖЕ

Между тем, если вспомнить
предыдущую историю, то поставка "просроченных" ПТРК
выглядит весьма правдоподобно - как раз в стиле военного
сотрудничества Украины с ее
международными партнерами.
Вспомним, как во времена
президента Обамы США поставили на Украину несколько
тысяч сухих пайков. Всем они
были хороши, вот только имели всего один небольшой недостаток — оказались с истекшим
сроком годности.
Примерно в то же время Вашингтон поставил украинской
армии внедорожники "Хаммер"
- тоже сомнительного (мягко
говоря) качества: гнилая резина, ржавые корпуса, разукомплектованные движки. Это уже
потом выяснилось, что американцы одарили Украину спи-

40 ГРИВЕНЬ ЗА ДОЛАР І ДЕФОЛТ
ЯКИМ НБУ БАЧИВ НАЙГІРШИЙ СЦЕНАРІЙ ДЛЯ УКРАЇНИ
За матеріалами Олександр Мойсеєнко,
https://www.epravda.com.ua

Курс гривні у випадку припинення
Україною співпраці з МВФ вже у
2018 році може досягти 31,8 грн за
долар. А якщо ситуація доповниться
падінням цін на метали, то
національна валюта впаде до
позначки 40,8 грн за долар.

Такі прогнозні сценарії містяться у робочих матеріалах на тему "сценарії без МВФ",
які Національний банк підготував на вимогу
Ради НБУ і які були презентовані ще навесні.
Напередодні окремі фрагменти відповідних матеріалів з прогнозом курсу були опубліковані у ЗМІ і викликали певну стурбованість.
Насправді, сценарії були підготовлені ще
до того, як Верховна Рада проголосувала
за створення Антикорупційного суду. А вирішення цього питання, як відомо, було одним
з ключових для продовження співпраці України з МВФ.
Тож песимістичні сценарії НБУ з курсом
40 грн за долар відображали занепокоєність

регулятора щодо можливого зриву співпраці з міжнародним кредитором. Хоча Антикорупційний суд не єдина вимога МВФ:
подальша співпраця з Фондом залежить також від того, чи будуть підвищені тарифи на
газ для населення. за якого Україна і надалі
співпрацюватиме з МВФ, а ціни на метали на
світовому ринку не будуть падати,

ЩО ПРОГНОЗУВАВ НБУ

• КУРС ГРИВНІ
Відповідно до презентації, базовий сценарій, передбачає, що середній курс гривні до
долару у 2018 році буде на рівні 26,5, а у 2019
році — 27 грн за долар.
У разі припинення співпраці з МВФ національна валюта в кінці 2018 року опуститься
до позначки 31,8 грн за долар, а в кінці 2019
— до 33,7.
Ще більш складна ситуація очікується у
випадку, якщо припинення співпраці з Фондом буде супроводжуватися одночасним
падінням цін на метали. У такому разі у 2018
році гривня може впасти до рівня 40,8 грн за
долар, а на кінець 2019 року зміцниться до
рівня 39,4 грн за долар.
Індекс споживчих цін, за базовим сценарі-

“За правду і справедливість”

ТОЧКА ЗОРУ
санными автомобилями из Ирака, которые армия США должна
была утилизировать - заплатив
за это соответствующую денежку. Впрочем, одарили — не тот
термин. Скорее ободрали, ведь
Украине за этот металлолом
пришлось заплатить.
Сейчас США готовы якобы
безвозмездно передать Украине списанные корабли Береговой охраны, выработавшие
свой ресурс. Впрочем, слово
"безвозмездно" здесь не совсем
уместно, потому что Украина
все-таки должна заплатить за
покраску, ремонт и обучение
экипажей американскими инструкторами. Естественно, что
красить и ремонтировать могут тоже только американские
фирмы. И цена вопроса — всего
каких-то 10 или 15 млн долларов за каждый такой кораблик.
Затем последует подписание акта приема-передачи на
американском берегу без всяких гарантий. Так что если
кораблик застынет мертво гденибудь посреди Атлантики —
это уже будут проблемы нового
хозяина, то есть - Украины.
Можно также вспомнить поставку ВСУ списанных британских легкобронированных полицейских автобусов "Саксон",
к которым сверху приварили
щиток с пулеметом и пытались выдать за "БТР с Запада".
Правда, потом выяснилось, что
этот БТР не может заехать даже
на небольшой пригорок, а еще
очень любил переворачиваться
на поворотах. Оно и понятно
- машинку делали в середине
прошлого века для подавления
демонстраций в Белфасте (Северная Ирландия). Но наши
"отцы нации" и за них заплатили британцам неплохую цену.

ЛУЧШЕ ВООБЩЕ
НЕ СТРЕЛЯТЬ

Что же касается Трампа, при
котором прошли поставки
"Джавелинов", то он уже успел
зарекомендовать себя в первую очередь в качестве очень
успешного бизнесмена.
Он впарил Петру Порошенко
американский уголь из Пенсильвании по максимально

єм НБУ, має зрости на 8,9% у річному вираженні за підсумками 2018 року. Без співпраці
з МВФ він сягне 13,1%, а якщо це доповниться падінням цін на метали, то інфляція становитиме 17,5%.
• ЦІНИ
У 2019 році, за базовим сценарієм, інфляція повинна становити 5,8%. Без МВФ вона
може сягнути 13,2%, а у разі відсутності
співпраці з МВФ та падіння цін на метали,
ціни виростуть на 17,6%.
• ЗАПАСИ ВАЛЮТИ
Міжнародні золотовалютні резерви (ЗВР)
за відсутності співпраці з МВФ вже у 2018
році можуть впасти до 15,4 млрд доларів, а
у 2019 вони становитимуть 9 млрд доларів.
Якщо відсутність співпраці з МВФ доповниться падінням цін на метали, то в 2019
році ЗВР опустяться до 7,4 млрд доларів.
• БЮДЖЕТ
У презентації також зазначається, що відсутність програми з МВФ робить неможливим залучення коштів у ЄС та Світового
банку, а з урахуванням зниження апетиту
міжнародних інвесторів до боргів країн, що
розвиваються, випуск Україною єврооблігацій у сценарії без МВФ у 2018-2019 роках є
малоймовірним.
НБУ також зазначав, що в результаті уряд
може зіткнутись з бюджетними проблемами
вже в другому кварталі цього року.
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возможной цене. Причем, качества, которое желало лучшего. Почему бы и ПТРК не поставить такие - на грани срока
эксплуатации. Тем более, что
продлевать сроки эксплуатации вооружений в одностороннем волевом порядке (то
есть – просто по собственному
желанию) — это уже не раз испытанная практика наших чиновников и военных.
Помните, как во время учений ПВО был сбит Ту-154, следовавший из Израиля? Тогда
как раз продлили срок эксплуатации тем ракетам, чтобы не
платить москалям.
А как во время других учений ракета "Точка" развалила
сверху донизу целый подъезд
в Броварах, вместо того, чтобы
лететь после учебного пуска на
полигон? Хорошо хоть, что вместо боеголовки стояла обычная
болванка. Тоже ведь дело было
после волевого продления сроков эксплуатации.
Или возьмем последний случай, когда на учениях разорвало миномет "Молот". Порошенко тут же запретил стрелять
из "Молота". Но … это запрет
касается только учений! "Даю
поручение на учениях до завершения расследования указанные минометы не применять",
— заявил гарант, выступая на
торжествах по случаю 70-летия
завода 410-й гражданской авиации.
Получается, что на Донбассе
стрелять все-таки можно. Там
все равно условия боевых действий, и потери всегда можно
списать на "сепаров" и на "агрессию России".
"На сегодняшний день альтернатив минометам "Молот" у
нас нет. В любом случае его надо
было делать и надо его использовать в ВСУ", — заявил после
инцидента генеральный директор государственного концерна
"Укроборонпром" Павел Букин в
эфире телеканала "112 Украина".
Хотя, мудрые люди говорят,
что альтернатива есть всегда.
Например, вообще не стрелять.
Потому что эта война уже всем
надоела до чертиков – да и все
были бы живы.

Так, за умови відсутності розміщення єврооблігацій, валютний рахунок уряду знизиться до нуля вже в червні і для виконання
зовнішніх зобов’язань до кінця року не вистачатиме 2 млрд доларів.
• ДЕВАЛЬВАЦІЯ
На тлі бюджетних проблем та припинення
програми МВФ можуть суттєво посилитись
панічні настрої населення, що призведе до
стрімкої девальвації гривні (в умовах, коли
НБУ буде змушений економити валютні резерви, зважаючи на значні виплати за зовнішнім боргом у 2019 році).
На думку НБУ, девальвація посилить боргове навантаження на уряд і приватний сектор.
• БОРГИ
Нова реструктуризація зовнішнього державного боргу (дефолт) — майже невідворотна. З високою ймовірністю можуть виникнути проблеми у банківській системі.
В умовах посиленого тиску на обмінний
курс та зростання інфляції, НБУ буде вимушений проводити жорстку монетарну політику, що негативно вплине на економічне
зростання і може привести до рецесії.
Утім, ЕП наголошує, що це лише прогнозні
сценарії, які готувалися ще навесні.
На запит Економічної правди НБУ офіційно
не підтвердив, і не спростував наявність таких сценаріїв.
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Остается ли шанс удержаться у "корыта" у Порошенко и его компании?

РЕЗОНАНС

ПАУКИ В БАНКЕ

Александр Полуянов

По сути, кампанию по выборам президента Украины уже можно считать
открытой. Нет никакого сомнения, что главными действующими лицами в
этом большом политическом балагане будут действующий глава государства
Петр Порошенко и всем известная "спасительница народа" Юлия
Тимошенко. Поэтому совершенно ясно, что именно эти два персонажа станут
фигурантами самых скандальных разоблачений, и именно с их подачи, на
головы друг друга будут литься основные потоки грязи и компромата.
(Начало на стр.1)

Кстати, на это выступление Тимошенко уже отреагировал глава "ДНР" Александр Захарченко, который опроверг
какие-либо контакты с администрацией украинского президента и властями
Украины в целом.
"У Юлии Тимошенко богатое воображение. Порошенко и вообще киевская
власть ни на явном, ни на тайном уровне не выходили на контакт с нами", – заявил Захарченко.
При этом эксперты отмечают, что заявление Тимошенко было сделано на
фоне появившейся в украинских СМИ
информации о том, что СБУ запретила
на три года въезд в страну российскому
политтехнологу Алексею Сытникову,
работающему на Тимошенко. Он, в частности, является автором её знаменитой
косы. По словам пострадавшего, запрет
обусловлен политическими причинами
- ведь 20 июня лидер "Батькивщины"
объявила о намерении баллотироваться
на пост президента Украины.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

Чем ближе президентские выборы,
тем меньше украинцев хотят видеть
Петра Порошенко президентом. Как
известно, в 2014 году Петр Порошенко
впервые в истории стал "однотуровым"
президентом Украины, победив с результатом 54,7%. Спустя четыре года от
того уровня доверия не осталось и следа.
Новую информационную бомбу для
власти взорвал центр социальных исследований "София": по его данным,
78,3% опрошенных украинцев не одобряют работу Порошенко на посту президента, а 70,2% – критически настроены по отношению к Кабмину.
Заявление Тимошенко смотрится
вполне естественно в контексте предвыборной борьбы. Такое мнение высказал украинский политолог и экономист
Александр Дудчак.
"То, что Юлия Владимировна ведёт
активную работу в начале предвыборной кампании, очевидно. Порошенко

ТИМОШЕНКО МОЖЕТ
НАОБЕЩАТЬ ВСЁ, ЧТО УГОДНО,
ВЫДАВАТЬ ИДЕИ, КОТОРЫЕ
НРАВЯТСЯ ЛЮДЯМ. НО ОНА
НЕ ОСОБО ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ
СВОЕГО СЛОВА. КАК И
ПОРОШЕНКО, В ПРИНЦИПЕ. ОНА
ОБВИНЯЕТ СВОИХ КОНКУРЕНТОВ
В КАКИХ-ТО БЕДАХ И ГРЕХАХ,
НО ЧАСТО ЭТО ИМЕННО ТО, ЧТО
ОНА БЫ ДЕЛАЛА НА ИХ МЕСТЕ.
хочет остаться у власти, потому что если
его не переизберут, то перспективы у
него могут быть самые печальные. Но
Тимошенко – человек известный в политической борьбе и может наобещать
всё, что угодно, выдавать идеи, которые
нравятся людям. Но она не особо придерживается своего слова. Как и Порошенко, в принципе. Она обвиняет своих
конкурентов в каких-то бедах и грехах,
но часто это именно то, что она бы делала на их месте. Вот такая у неё система
ведения борьбы", – заявил Дудчак.
Согласно данным июньского опроса
социологического центра "София", ни
один из потенциальных претендентов
на пост главы государства не сумел бы
одержать победу в первом туре голосования.
При этом наилучшие шансы на выход
во второй тур имеют Юлия Тимошенко
(12,4%), сопредседатель Оппозиционного блока Юрий Бойко (9,2%) и Пётр Порошенко (8,9%). В общей сложности на
данный момент известно почти о двух
десятках потенциальных кандидатов.
Этой информацией поделилась первый
вице-спикер Верховной рады Ирина
Геращенко. "На сегодня я насчитала 17
кандидатов в президенты только среди
депутатов, и это ещё не вечер. Думаю,
нас ждёт не бюллетень, а рулон с фамилиями", – написала она в Facebook 4
июля.
Между тем энтузиазм политиков,
рвущихся к посту главы государства, не
разделяют рядовые обыватели. Порядка

66% жителей Украины не верят в честность предстоящих выборов, ожидая,
что кандидаты будут прибегать к фальсификациям. Такие неутешительные
данные были опубликованы социологической группой "Рейтинг". Опасения
граждан возникают, в частности из-за
того, что до сих пор Верховная рада не
рассмотрела вопрос о переизбрании состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК), который в августе должен начать подготовку к выборам.
Полномочия 12 из 15 действующих
членов комиссии завершились четыре
года назад, а ещё одного – в феврале
2017 года. При этом ЦИК продолжает
работать в таком составе. Эти же люди
отвечали за проведение парламентских
выборов осенью 2014 года.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ПОРОШЕНКО

Рейтинги главы государства и первых
лиц рушатся, но это еще не гарантирует
провал власти на предстоящих выборах.
Эксперты отмечают, что у Порошенко и его компании еще остается шанс
удержаться у "корыта": давить будут админресурсом и концентрацией власти.
При этом спецоперация "второй срок
Порошенко" стартовала с зачистки медиапространства в Украине, новой волны атаки на неугодные оппозиционные
СМИ.
Параллельно президент усиливает
контроль над судами, переформатирует
силовиков, а попутно в парламенте идут
какие-то сложные и грязные игры с "за-

Соціалістична партія Олександра Мороза

ПРО ЗЕМЛЮ

Нами розроблена концепція земельних відносин в сучасній Україні.
ЇЇ ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ:

▶ земля, за Конституцією, загальнонародне багатство, вона
не може бути товаром. «Торгувати хлібом, а не землею» –
наш принцип;
▶ люди готові продати свої акти на земельні паї. Треба їм
таке право надати. Але покупцем через Земельний банк
має виступати лише українська держава;
▶ земля повинна використовуватись на умовах оренди,
сплачуючи ренту в спеціальний фонд, що передбачає і
надходження до сільських бюджетів;
▶ право оренди використовується як предмет застави для
одержання кредитів (законопроект про це нами розроблений). Це право передбачає і контроль держави за якістю
переданого на використання багатства і за його збереженням. Адже, наприклад, нормальний господар свою

квартиру в оренду пройдисвіту не здасть, щоб той обдер
обої, залив паркет, побив сантехніку… Коли таке трапилося
б, він знайшов би управу на орендаря, зіславшись на попередній стан свого жила.
Чому ж земля здається в користування без фіксації бонітету
ґрунту (його якості, родючості). Адже нині українські чорноземи уже перетворюються в «Чорну Сахару». Родючість ґрунтів
падає, урожаї здобуваються з допомогою хімії, на відновлення
попереднього стану ґрунтів, як свідчать спеціалісти, потрібно
буде не менше 20 років. Це, якщо буде чим відновлювати, бо
для того годиться тільки перегній. Де його взяти, коли в Україні
поголів’я великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах зменшилося в 16 разів? І чи не показовим в цьому
відношенні є приклад найближчого сусіда – Білорусі, звідки
Україна уже імпортує молоко, м'ясо, цукор (!), де річний удій на

висшей" Центральной избирательной комиссией.
В целом ситуация выглядит
так, как будто Порошенко не
беспокоится о своем рейтинге, а
больше думает о концентрации
властных полномочий, - считают
политические эксперты. А потеря
рейтингов – традиционная проблема для украинских политиков: достаточно вспомнить, как
практически полностью теряли
доверие все предыдущие президенты - Кравчук, Кучма, Ющенко
и Янукович.
Для Порошенко выборы 2019
года станут решающими. Чтобы
победить, ему нужно будет как
минимум подавить или не допустить до выборов конкурентов,
уговорить Запад, что он все еще
свой и удобный, и найти новый
пакет обещаний для народа.
Пока же лозунги типа "прочь
от России", языковые вопросы и
создание церковной автокефалии
людей не интересуют. Они хотят
окончания войны в Донбассе, победы над коррупцией и оживления
экономики.
О туманных перспективах второго президентского срока Порошенко удачно
выразился политолог Руслан Бортник:
"Порошенко превратился уже в хромую
утку, в президента, с которым не о чем договариваться, потому что никаких гарантий выполнения этих договоренностей он
дать не может", – заявил эксперт.
По его словам, если президент не изменит свою политику и не разгонит
сформированную вокруг него команду,
поражение на выборах главы государства в 2019 году будет сокрушительным
и очень болезненным.
Что же касается обвинений Юлии Тимошенко, то создается впечатление, что
предвыборный штаб Порошенко, возглавляемый секретарем Совбеза Александром Турчиновым, просто деморализован. Они пока даже не выработали
единого плана по информационной нейтрализации стартовавшей Тимошенко.
И их можно понять, поскольку бороться против непредсказуемой Юлии Владимировны очень сложно. Но главное,
что они упустили момент, когда можно
было ее сажать.
Правда, пропагандисты Порошенко (так называемые "порохоботы") уже
прозрачно намекают на связь Юли с
Кремлем (в частности - говорят о связи
Тимошенко с Медведчуком), но никаких реальных доказательств этому нет.
Так или иначе, процесс пошел, и Порошенко с каждым днем выглядит все
хуже и хуже.

корову складає 5,5 тонни і наступного року передбачається
виробити по 1 тоні молока на кожного жителя?
▶ держава підтримує аграрників так, як це практикується в
Європейському Союзі, в тому числі дотаціями, не треба вірити брехням про їх відсутність в розвинених країнах. Ми
прибічники крупнотоварного виробництва, там де збереглися такі господарства, їх треба всебічно підтримувати
державою, контролювати закупівельні ціни і ціни на товари
для сільського господарства, в інших місцях – розвивати
фермерство, беручи за зразок порядок господарювання в
Голландії. Праця на землі має стати вигідною селянам, їхній добробут – забезпеченим, робота молодих людей, зокрема спеціалістів вищої кваліфікації – витребуваною;
▶ розвивати сільськогосподарську кооперацію, запропонувати умови ефективної праці, вигідні людям, згорнути
латифундії, або змусити їх займатися поглибленням технології (тваринництво, меліорація, переробка), створюючи
робочі місця;
▶ припинити розбазарювання землі.
Юрисдикція кожної сільської ради повинні закінчуватися
межею юрисдикції сусідньої ради. Ніяких адміністративних
втручань в розпорядження землею!
Після здійснення цих заходів не буде претензій щодо плати
за пай, здирництва при закупівлях, село перестане занепадати.
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Тенденція очевидна: число одержувачів субсидій і,
як наслідок, витрати на них в Україні скорочуються ударними темпами

КОЛАПС

ПІДКРАВСЯ НЕПОМІТНО
СУБСИДІЇ ЖКГ: В ОЧІКУВАННІ КРАХУ
Олександр Полуянов

Як відомо, в травні цього року набули
чинності нові правила надання
субсидій, причому головною метою
цих нововведень є різке скорочення
кількості субсидіантів та урізування
допомоги, яка виділяється. І хоч до
опалювального сезону ще далеко,
найпохмуріші прогнози вже почали
втілюватися в реальність. Експерти
прогнозують, що такі дії влади можуть
привести до серйозної соціальноекономічної кризи і розвалу всієї
системи ЖКГ. Про це - в нашому
матеріалі.
ЙДЕМО НА ДНО

По данным Госкомстата, в Украине значЗа даними Держкомстату, в Україні значно
скоротилися бюджетні витрати на виплату житлових субсидій населенню. Тільки
за перші п'ять місяців 2018 року витрати
на субсидії в порівнянні з аналогічним
періодом 2017 року скоротилися в 4,5 рази
(до 553,7 млн грн).
Скорочується й кількість громадян, яким
призначаються субсидії : в січні-травні 2018
року субсидії на послуги ЖКГ отримали
897 тисяч сімей, що удвічі менше, ніж за
аналогічний період 2017 року. Йдеться про
тих, кому субсидії призначені вперше - як
відомо, в минулому опалювальному сезоні
житлові субсидії отримували близько 6,6
млн домогосподарств.
Тенденція очевидна: число одержувачів
субсидій і, як наслідок, витрати на них в
Україні скорочуються ударними темпами.
За словами експерта у сфері ЖКГ Тетяни Бойко, з 1 травня - після введення майнових критеріїв, "відсіклося" вже близько
30% субсидіантів. Нагадаємо: відповідно
до нових правил, субсидії не призначаються тим, у кого є будинок площею більше
200 кв. м, квартира - більше 120 кв. м, нові
авто (молодше 5 років), та ін. Крім того, у
багатьох випадках скорочення кількості
субсидіантів пов'язане і з зростанням
розміру мінімальної зарплати.
"Однією з прихованих цілей зростання
мінімальної зарплати є скорочення числа субсидіантів. При цьому зрозуміло, що
з підвищенням "мінімалки" в країні росте інфляція, яка це підвищення "з'їдає".
Тобто, реально люди багатіше не стають,
зате влада вбиває відразу двох зайців. З
одного боку, вони піаряться на тому, що
підвищили "мінімалку" - але при цьому не говорять про інфляцію, яка цю добавку "з'їла". А з іншого, вони економлять на субсидіях, тому через зростання
"мінімалки" все більше сімей втрачають на
них право - хоча, повторюю, реально вони
багатіше не стають", - стверджує Василь
Цушко, заступник Голови Соціалістичної
партії Олександра Мороза.
За словами експертів, політика влади
відносно одержувачів субсидій тільки стає

жорсткішою. "Вводитимуться додаткові
фільтри, які відсіватимуть субсидіантів.
Можуть ввести обмеження на поїздки за
кордон, на володіння земельною ділянкою
- поле для фантазії чиновників дуже велике. Це триватиме до досягнення соціальної
больової межі, і коли вона дійде до
критичної точки, коли люди просто вже виходитимуть на вулиці, тоді держава зробить
паузу. Але через якийсь час знову відновить
цей процес", - резюмував аналітик Олексій
Кущ.

ЗАМАЛЬОВКИ З НАТУРИ

Нові правила почали діяти в травні, а
вже в червні в соцмережах стали масово
з'являтися історії "жертв" цих нововведень.
Ось лише найбільш типові з них:
"Мій брат - учасник АТО. В кінці минулого року він отримав серйозну травму і попереду нього чекає тривалий реабілітаційний
термін, на що потрібні просто величезні
гроші. У нього є дружина з двома дітьми.
Тепер їй відмовляють в наданні субсидії,
оскільки кілька років тому придбали
автомобіль за 4000 доларів - це були гроші
з проданого будинку їх бабусі. Проте ніхто
до уваги не бере", - говорить мешканка Дарницького району Анастасія Володько.
Без субсидій залишаються й українці,
що мешкають у будинку, площею більше
200 кв.м., проте при цьому не враховується
ні місце, ні умови проживання сім'ї.
"Моя подруга зараз повинна мешкати у
великому старому будинку батьків в маленькому селі під Києвом, щоб доглянути
і будинок, і батьків. Його площа досягає
210 квадратів. Мало того, що вони ледве
зиму пережили, на тисячі гривень запасаючись дровами, так і зараз її повідомили, що
сім'я залишиться без пільг на комуналку.
Ситуація просто критична ", - скаржиться мешканка Київської області Валентина
Литовченко.
Або ось такий "крик душі" :
"Відмінили субсидію! Виродки! Живу з
мамою, якій 85 років, вона ветеран праці,
уся хвора, не бачить нічого. Зарплата у мене
фактично нижче мінімалки, дочка вчиться
за кордоном, безкоштовно, як спортсменці
їй там платять стипендію (окрім літа).
Вона там на копійки живе, нічого жодного разу нам не висилала. Виявляється, у
кого прописані, але не мешкають, і родичі
за кордоном знаходяться - тому субсидія
не призначається. Але вона ж не працювати поїхала, а вчитися. Ей ви там, вгорі! Ви
хоч думайте, у кого відбираєте останнє"!,
- пише Сергій Костюков з Житомирської
області.
І таких історій - тисячі.
Відтепер можуть відмовити в субсидії,
якщо в сім'ї є особи старше 18 років, які
не вчаться, офіційно не працюють, і не
зареєстровані як безробітні.
"Тепер, щоб претендувати на субсидію,
потрібно або стати на облік в центрі
зайнятості, або офіційно працевлаштуватися. Інакше органи соцзахисту вважа-

ДЛЯ ДОВІДКИ
За словами фахівців, у ряді випадків у громадян все-таки є шанс повернути субсидію - для цього
треба звернутися в місцеве управління соцзахисту. "При районних управліннях праці і соціального
захисту населення є спеціальні комісії, які повинні розглядати окремі випадки. Люди, які не мають
фінансової можливості оплачувати житлово-комунальні послуги і, з тієї або іншої причини були викреслені зі списку субсидіантів, можуть звертатися туди. Комісія в індивідуальному порядку повинна розглянути кожну заяву, а інспектор оцінити рівень і умови проживання сім'ї ", - відмічає Андрій
Никончук.
Проте, як довго розглядатиметься заява, сказати точно не можна - все залежить від завантаженості відповідних комісій.

РЕАЛІЇ
тимуть, що такі особи отримують тіньові,
тобто незадекларовані доходи, і нараховувати їм автоматично три умовних прожиткових мінімуму. В результаті чоловік
втрачає право на субсидію", - говорить кандидат юридичних наук, експерт з питань
ЖКГ Андрій Никончук.
До категорій, які автоматично втрачають пільги на комуналку, також входять
особи, які впродовж 12 місяців перед зверненням за субсидією отримали спадок або
іншим законним способом придбали право
власності на земельну ділянку, квартиру,
будинок або транспортний засіб.
За новими правилами, право на
субсидію втрачають і боржники - якщо
борг перевищує 20 неоподатковуваних
мінімумів (340 грн).
"Борги не завжди є наслідком марнотратства або безвідповідальності. У більшості
випадків, людині або сім'ї просто бракує
коштів на життя навіть з субсидією: хто
витратився на ліки, когось обікрали, комусь нарахували значно більше, чим покривають надані пільги. І позбавляти його
за це субсидії, тим самим ще сильніше
збільшуючи вже наявні у людини проблеми, - соціально несправедливо ", - відмічає
провідний аналітик ГО "Громадський аудит" Тарас Галайда.

МАСШТАБНИЙ КОЛАПС

За словами експертів, вже в новому опалювальному сезоні кількість субсидіантів
знизиться як мінімум на 50-60%, оскільки
це - одна з основних вимог МВФ.
"У наступному опалювальному сезоні
кількість одержувачів субсидій може
складати, у кращому разі, 2 мільйони домогосподарств… У МВФ наполягають на
скороченні кількості одержувачів субсидій,
оскільки вони розуміють, що це забирає
до 10% бюджету України", - заявив в ефірі
телеканалу NEWSONE експерт з питань
енергетики Юрій Корольчук.
Для порівняння нагадаємо: минулої зими
субсидії отримували більше 6,5 мільйонів
українських сімей.
Експерт підкреслив: через те, що люди
не мають можливості оплачувати послуги
ЖКГ, заборгованість населення станом на
березень цього року складала 44 мільярди
гривень. "Але якщо кількість одержувачів
субсидій скоротити хоч би до 3 мільйонів
домогосподарств, то на квітень 2019 року
заборгованість складатиме більше 100
мільярдів гривень", - сказав Корольчук.
Тотальне скорочення кількості осіб, що
мають право на державну допомогу, приведе до того, що населення просто перестане
сплачувати рахунки за комунальні послуги - адже багато громадян і так вимушені
економити на продуктах харчування, ліках
і відпочинку, щоб сплатити рахунки за послуги ЖКГ.
"Далі буде крах. Люди не платитимуть. Тому що коли людина, навіть сама
дисциплінована, стоїть перед банальним
вибором, він купить собі їжу, а не заплатить за комунальні послуги. А коли у нього
хворітиме серце, він купить собі валідол.
Чим це відгукнеться? Це відгукнеться
хронічними неплатежами, накопиченням заборгованості, вимиванням обігових
коштів у компаній, які надають відповідні
послуги, і їх банкрутством, зупинкою ринку ЖКГ, колапсом. Ми до цього йдемо", передрікає Андрій Никончук.
"Зараз такий рівень тарифів, що навіть
люди, які не отримують субсидії і оплачують тарифи, роблять це на шкоду якимсь
своїм інтересам, економлять на лікуванні,
освіті, відпочинку", - відмітив Олексій
Кущ.
За його словами, українська держава
замість того, щоб стимулювати зростання доходів громадян, сприяє тому, щоб
шляхом підвищення тарифів на комуналку збільшувалися доходи НАК "Нафтогаз
України", "Укргазвидобування", компаній,
які надають населенню комунальні послуги, "в той же час доходи домогосподарств
вимиваються за рахунок високих тарифів".
Як мовиться, без коментарів.
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ПРО ЩО
МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

Експорт Roshen
суттєво зростає
Корпорація "Рошен"
нарощує обсяги
експорту продукції за
кордон на 30% в рік.

Про це заявив глава
кондитерської корпорації
Roshen в інтерв'ю Економічній правді.
"Ми щороку ростемо на
30% (експорт зростає- ЕП)
за рахунок Східної Європи",
- сказав Москалевський.
За його словами, найбільшими імпортерами продукції Roshen є Болгарія, Румунія, Польща.
Президент
корпорації
оцінює частку Roshen на
українському ринку в 25%
-27% і визнає, що компанія є
найбільшим гравцем на внутрішньому ринку.
При цьому Москалевський відкидає звинувачення у монополізмі.
"Як я можу бути монополістом? Вас не турбує, що
в Україні працюють Kraft,
Nestle? Якщо вони займуть
100% ринку, то це нормально?", - сказав він.
Багатьох
виробників
кондитерських
виробів
Москалевський не вважає
конкурентами, так як вони
працюють в "дешевому сегменті".
"Сегмент
Житомира
("Житомирські ласощі"- ЕП)
- це дешева цукерка для
сільських жителів. Ми не їх
конкурент. Я взагалі не знав,
що таке український кондитерський ринок, поки не
поїхав недавно в Кьольн на
виставку і не побачив всіх.
Були виробники з Дніпра,
Кременчука, Одеси. Компанія, яка розвивається і росте, - "Лукас" в Кременчуці",
- розповів Москалевський.

Продовження
санкцій проти
Росії
Євросоюз завершив
формальну юридичну
процедуру з
продовження на
подальші півроку
економічних санкцій
проти Росії у відповідь
на посягання на
суверенітет та
територіальну
цілісність України.

Відповідний юридичний
акт опублікований у понеділок в Офіційному журналі
ЄС.
Оновлені санкції діятимуть з 1 серпня цього року
(оскільки чинні обмежувальні заходи проти РФ ще діють
до 31 липня) до 31 січня 2019
року.
Нагадаємо, що Європейська рада на своєму засіданні 28-29 червня ухвалила політичне рішення щодо
продовження секторальних
економічних обмежувальних
заходів відносно Росії у відповідь на російську агресію
проти України.
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“За правду і справедливість”

Шарль де Голь: “Щоб стати господарем, політик зображає слугу”

ПОШТОВА СКРИНЬКА

Моя земля і ми
на ній живемо

ЗАМЕЖЖЯ ПОПУЛІСТСЬКЕ…

ДОБРИЙ ДЕНЬ
ШАНОВНА РЕДАКЦІЯ
«ЗА ПРАВДУ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ»!
Живу я бідно. Старезна хатинка, як старенька бабуся присіла
на пеньок і поглядає своїми очима (віконцями) у білий світ, стоїть
на одній із вулиць в селі Литвинівці, Біловодського району, Луганської області.
Я маю колективну збірочку віршів. Друкувалася в районній
газеті «Вісті Біловодщини». Була
сількором. Тепер давно на пенсії. Живу одна. Так склалося. У
вересні виповниться 68 років.
Не хочу говорити про себе. Дуже
боляче. Ну жива, як то кажуть і
дякувати Богу.
Спасибі за цікаву газету. Дуже
подобаються вірші Олександра
Мороза. Спасибі велике йому за
вірш про Клечань. Гарний, аж заплакала.
Чи можна писати вірші до Вашої газети? Я її передплачую, як
тільки побачила. Раджу й іншим
її теж. Роздаю газету почитати і
розповідаю, і показую, і пропоную, а коли щось то й зачитаю.
Люди з теплотою відгукуються
і запитують: «А ти чому ж не пишеш?» Ну ось і вирішила, хоч і
дуже хвилююся, а в серці відчуваю щось рідне…
До побачення.
З повагою
Зоя Петрівна Ліщова

РІДНИЙ СТЕП

Мій рідний степ, повитий чебрецем,
З пожовклими від сонечка горбами,
Із лагідним весняним вітерцем,
З широкими, родючими ланами.
Буяють трави, всюди квіти, квіти –
Ромашки білі і волошки сині-сині,
Тут людям жити й степові радіти,
Й пісні співати ніжні журавлині.
Мій рідний степ, повитий чебрецем,
Моя земля… І ми на ній живем.

БЕЗСМЕРТЯ

То не маки у полі цвітуть,
То солдатська кров розцвітає
Тих бійців, що загинули тут,
А над ними безсмертя витає.
Йшла повільно я полем отим,
Мовчки в квіти червоні вдивлялась,
Розглядала весняний килим,
Квіти ті, мов в сльозах все купались.
Вітер теплий, швидкий, степовий
Ніжно пестив пелюстки червоні.
Хтось надіється: «Син мій живий»
І чекає його на пероні.
Из сборника стихов Натальи
Ковальской

ГОДОВЩИНА БЕДЫ
Мы год отбоялись,
отпрятались, отголосили…
Теряли друзей.
Навсегда провожали родных.
Мы – зона конфликта
меж Родиной нашей с Россией.
Но мы не нужны никому
абсолютно из них.
Имея дома – мы бездомны,
и мы одиноки.
На пире чумном малолюдно.
И чья же вина?
Какой годовщиной беды
нам назначены сроки
вернуться домой?
И закончится ль эта война?

Євген Лук’яненко

Популізмом по – простецькому називаю саморекламу і
потаємне переслідування власних корисних цілей шляхом
облудного зваблення людей райдужними планами та
обіцянками, які популістами реалізуватися не будуть,
скоріше все станеться всупереч обіцяному.
Якось давно випадково почув вираз «гройсманізований
популізм». Потім думав і дійшов висновку, що В. Гройсман
не за повне подолання популізму взагалі. Він лише за подолання конкурентного «опозиційного». «Гройсманізований
популізм» хай процвітає! І він
процвітає. Достатньо послухати заяви “якаючого” прем’єра
на парламентських слуханнях уряду, щоб переконатися у
цьому напевне. Бачте, денно і
ношно невсипучий чоловік думає про блага для народу: і про
забезпечення людей роботою,
і про справедливі необтяжливі
тарифи, і про розвиток мережі
дитячих дошкільних закладів,
і про якісне будівництво доріг,
і про подолання корупції на
митницях, і про забезпечення
безкоштовними ліками деяких
категорій хворих… (наприклад,
8-го червня 2018 року, коли В.
Гройсман практично один розглагольствував з урядової ложі,
назвавши з десяток важливих і
особливих пріоритетів для себе
- прим. ред.) Добрячий, скажу
вам, набір для того, щоб подати
себе слугою – народу, закону,
порядку і прогресу.
І давайте проаналізуємо хоч
один із таких «пріоритетів» забезпечення безкоштовними
ліками.
Переповім достеменну власну історію. Ще в 1980 році лікарі, на жаль, винесли мені
вердикт: цукровий діабет. Ще
тоді, коли не було ніякого галасу про безкоштовні ліки, я
почав їх отримувати. Протягом останніх двадцяти років
призначений спеціально мені
(в результаті лабораторних до-

сліджень) Інсулін «мікстард»
у картриджах отримував не
тільки в радянський період,
а й пізніше, до того саме часу,
коли уряд В. Гройсмана галасливо начебто вперше запровадив систему забезпечення
безкоштовними ліками. Якраз
відтоді, а точніше, з початку
2018 року мене позбавили – і
не мене одного! – можливості
отримувати безкоштовно призначений препарат.
Окремо наголошу, що отримував я препарат безкоштовно і безперешкодно, коли був
відносно здоровим, працював,
заробляв гроші на життя, а от
тепер, коли став, зізнаюсь, безпомічним домашнім в’язнем, з
препаратом усе кишнуло: все
одно скоро помру. І це типова
ситуація, стосується, мабуть,
усіх хворих, яких держава забезпечувала безкоштовними
ліками.
Дерти з громадян гроші теперішня влада вміє спритно і нещадно. Ось іще приклад. Наш
син ніде в Україні житловою
площею не користується. Живе
і працює за кордоном. Але, за
законом, він мусить, як громадянин України мати свою
адресу. І тому зареєстрований
в нашій квартирі. Значить, ми
змушені платити за трьох осіб.
В 2017 році переплата від цього
досягла майже 6 тисяч грн. Думаю, таке трапляється в багатьох – багатьох інших сім’ях…
А справедливості, взагалі рішення із здоровим глуздом тепер не добитися.
Ще раз повернусь до безкоштовних ліків. Саме уряд В.
Гройсмана позбавив людей від
цього «тягаря», затвердивши

13 грудня 2017 року т. зв. «національний перелік» безкоштовних лікарняних засобів,
в якому не знайшлося місця
для багатьох препаратів давно
індивідуально прописаних пацієнтам .
З якою метою, питається,
створено цей обмежувальний
список, що вимагає добирати,
підганяти пацієнта під назву
препарату, а не навпаки – добирати для хворого і призначати йому найбільш підходящий,
найефективніший препарат?
Гадаю, напрошується осудлива відповідь.
І де в такому разі шукати правду, куди звертатись?
Оскільки, повторюю, саме уряд
схвалив неправедне рішення, я
до нього і за апелював.
І що? Ви думаєте там, хтось
розглянув лист? Ні! Відразу ж
перекинули його до МОЗ, яке,
навіть прагнучи виправити
урядову «помилку», нічого самостійно в цьому разі зробити
не змогло б. Але “супруняче”
міністерство того ніколи й не
спробує. Моє звернення з міністерства кинули ще на один
щабель униз – до департаменту
охорони здоров’я, який не має
жодного відношення як до постанови уряду, так і до відомчої
поліклініки, де я обслуговуюсь.
Тепер, маючи вже досвід, я
чекаю «відповідь» з департаменту (від імені уряду, за його
дорученням -!), що ця інстанція ні до чого не причетна. То
що ж, виходить, і уряд до всього
цього не причетний?!
Явище типове!
У силу своїх обставин (інвалід, я нині маю дуже обмежені
можливості участі в суспільних процесах: телефон, листи,
інколи виступи в друкованих
ЗМІ).
З різних приводів листів уже
довелося писати багато. Не
пригадаю жодного, який був би
розглянутий тією інстанцією,
якій він був адресований.

А листи ж були не тільки з таких особистих проблем, понад
10 років, з часів Ющенка доводжу державну необхідність
належного, благородного увічнення пам’яті польських зенітників, які у квітні 1944 року
оборонили Київ від навали
фашистських бомбардувльників. Писав трьом президентам,
до КМДА і до уряду Гройсмана. Виступав у пресі. Ні від
кого – ні якоісінької уваги, не
зважаючи на те, що рішення
проблеми дуже прислужилося б подальшому зміцненню
і розвитку сучасних українсько-польських відносин. Що
правда, у нинішньому році
деякі зрушення відбулися: загиблих польських зенітників
вшанували небайдужі, ініціативні кияни, служителі одного
з православних храмів Києва
та Дарницька РДА, але ж до такого начала нічим не причетні
ані верховна влада, ані міська
адміністрація.
Між нинішньою владою і
народом очевидно вбачається
прірва. Писав про таке колись
Бертольт Брехт: «Якщо влада
не задоволена своїм народом,
вона прагне розпустити його і
обрати собі новий». Порівняно
з тим, що ми бачимо в себе, це
м’яко сказано.
Ще в 2014 році опублікував у газеті «День» «Тотальна
служба тотального замежжя»
(«Тотальная служба тотального
беспредела»), де на прикладах
показав, як нині в Україні паплюжаться владою основні положення Закону України «Про
звернення громадян». Написав, що найгірший приклад
цього подають саме верхи, в
першу чергу Президент України, його адміністрація, і уряд.
З того часу, за чотири роки,
змін на краще не відбулося. А
я ж згадую, що не тільки в радянські часи, а й пізніше були
в Україні високодержавні чиновники (О.Мороз, Є.Марчук,
М. Жулинський, І. Курас,
І. Дзюба, О. Лукаш та інші),
які особисто розглядали хоча
б частину листів громадян і
реагували на них справжнім
ділом.
Але ж то були, мабуть, за
сьогоднішньою термінологією
“якаючого” глави уряду одні
популісти? І що на це сказати у
відповідь? В сьогоднішній дійсності урядових популістів і замежжя популістського немає?
Оскільки народ наш «розпущений» владою, передчуваю,
різнобій у відповідях на ці питання. Тому останню крапку
поставлю лише услід за Лехом Валенсою, який у свій час
влучно зауважив? «Точка зору
залежить від точки сидіння».

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

Забули про ЦВК?

Вугілля для України

У порядку денному роботи парламенту на
останній тиждень сесії відсутній відповідний
законопроект щодо оновлення складу ЦВК.

У січні-червні 2018 року Україна збільшила імпорт вугілля
кам'яного і антрациту на 40,7% (3 млн 207,802 тис. тон)
в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 11 млн
84,65 тис. тон. Про це пише "Укррудпром".

Таким чином Верховна Рада України не планує розглядати це питання до канікул.
У порядку денному роботи парламенту, опублікованому
спікером ВР Андрієм Парубієм, відповідні плани не вказані.
"Цього тижня пропонується такий порядок денний роботи Верховної Ради України. У вівторок: блок аграрної політики, середа: законопроект про Установу бізнес-омбудсмена, четвер: ратифікації, питання нацбезпеки і оборони",
- написав Парубій на своїй сторінці у Twitter.

Відзначається, що з Росії поступило вугілля на 962,723 млн дол (доля в імпорті
- 62,88%), США - на 483,95 млн (31,61%), Канади - на 48,365 млн (3,16%), інших
країн - на 36,028 млн дол. (2,35%).
Також Україна в січні-червні 2018 року експортувала 48,863 тис. тонн вугілля
кам'яного і антрациту на $7, 991 млн, у тому числі в РФ - на $4, 597 млн, Словаччину - на $3, 201 млн, Молдову - на $0, 132 млн, інші країни - на $0, 061 млн.
Нагадаємо, в Україні зменшилася кількість працюючих вугільних держшах. За
минулий рік завершили процес закриття 5 вугільних шахт.
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Единого универсального рецепта безупречного
и идеального гардероба не существует

ДОМАШНІЙ КЛУБ
ГОТОВИМ САМИ

ПОЛЕЗНЫЕ ИДЕИ

ПРАВИЛО ПИРАМИДЫ

В СОСТАВЛЕНИИ ГАРДЕРОБА
Над созданием формулы
сбалансированного
гардероба уже не одно
десятилетие бьются
лучшие умы мира моды и
стиля. Возможно, правило
пирамиды — именно то, что
вам нужно!
Конечно, все мы настолько разные,
что единого универсального рецепта
безупречного и идеального гардероба
не существует. Однако есть множество уравнений, в которых каждый
может подставить свои переменные,
чтобы получить на выходе результат,
работающий именно для вас!
Одним из таких уравнений можно
смело назвать «правило пирамиды»,
о котором мы и поговорим сегодня.

ЧТО ТАКОЕ ПРАВИЛО
ПИРАМИДЫ?

Говоря проще, это четко выверенные
пропорции для различных сегментов
вашего гардероба. Схематически это
выглядит следующим образом:
Каждый сегмент занимает строго выверенный процент от общего
объема гардероба, поэтому вы легко

Самое распространенное
заблуждение связано с
калорийностью продуктов.
Многие уверены: чем меньше
калорий, тем полезнее продукт
для фигуры.
Однако калорийность, указанная на
упаковке, - это всего лишь… количество
тепла, которое выделяется при сгорании
того или иного продукта в обычной печке.
Но наш организм устроен гораздо сложнее, чем печка, а потому ориентация только на количество калорий не приводит к
ожидаемому похудению. А вот проблемы
с обменом веществ вызвать может.
Зачем же пишут на упаковке с продуктами калорийность? Причин тут много. Одна
из основных состоит в том, что другого
быстрого и простого способа, позволяющего оценить ценность продукта, человечество пока не придумало. Однако, упростив эту оценку, мы многое упускаем.
Например, ориентация исключительно на калорийность не учитывает тип
обмена веществ человека: медленный,
нормальный или быстрый. Люди с
быстрым обменом веществ могут в
огромных количествах есть самые
калорийные продукты без какого-либо вреда для собственной фигуры, в то
время как люди с медленным обменом
веществ поправляются даже на самых
низкокалорийных продуктах.
Отсюда следует простой вывод: информацию о калорийности продукта стоит
воспринимать не более как справочную, а
вовсе не как полный запрет на какие-либо виды продукта. А бороться надо не с
калорийностью продуктов, а с причиной
лишнего веса. Если человек здоров, таких
причин может быть три: недостаток движения, переедание и медленный обмен
веществ.

та. Именно сюда отправятся строгие
брючные костюмы, юбки-карандаши
и все, что так или иначе является для
вас «униформой» по долгу службы.

ПОВСЕДНЕВНАЯ ОДЕЖДА – 20%

В эти 20% войдет все, что вы хотите носить в повседневности,
будь то экстравагантный бомбер с
вышивкой или рваные джинсы.

ДЛЯ ВЫХОДА В СВЕТ - 10%

10% отводится для одежды на
особый случай — вечерние платья и
все праздничные комплекты отправятся именно в эту группу.
можете оценить, есть ли в вашем случае перевесы в ту или иную сторону.

БАЗОВЫЕ ВЕЩИ -35%

Базовый гардероб (а сейчас с этим
термином знакомы практически все
без исключения) — вещь универсальная и хорошо себя зарекомендовавшая.
Вы можете углубиться в тему, почитав
дополнительные статьи о базовом гардеробе, или же просто ограничиться
общим пониманием того, что в эти
35% войдут самые универсальные
вещи, например, черные брюки, классические джинсы, топы нейтральных
оттенков, маленькое черное платье,
белая блузка, балетки и так далее.

СЕЗОННАЯ ОДЕЖДА - 10%

Еще 10% отведены для вещей, напрямую связанных с различными
сезонами: пуховики и купальники,
пляжные кимоно и меховые угги.

ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ – 5%

В финальные 5% включаются различные аксессуары: сумки,
принтованные платки, обувь, не
вписывающаяся в предыдущие
сегменты.

ОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТЫ -20%

20% от вашего гардероба должна
занимать «профессиональная» рабо-

Благодаря такой строгой
сегментации, вы сможете
наконец положить конец
творящемуся на полках хаосу,
даже если лично вам он
кажется всего лишь творческим
беспорядком!

УЛЫБНИСЬ И ПОДУМАЙ

ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ

КАЛОРИИ
НА УПАКОВКЕ
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Адам и Ева прогуливаются по
райскому саду.
- Ты только меня любишь? - спросила Ева.
- А что, есть альтернатива? безразличным тоном спросил
Адам.
Вы думаете, что МВФ дед Мазай? Не обольщайтесь. Скорее это
Герасим.

Две блондинки беседуют.
- Как тебе живется?
- Неплохо. Одно меня мучит: мой
муж женился удачнее, чем я вышла
замуж.
Каждое заседание Рады спикер
открывал словами «дорогие мои»
точно зная, что дешевых депутатов
здесь нет.

ЛЮБИМЫЕ РЕЦЕПТЫ
Огурцы в томатном соусе
Ингредиенты на литровую банку:
зонтик укропа (на дно банки);
2-4 зубка чеснока (на дно каждой банки);
5 горошин черного перца;
1 лавровый лист;
сахар, уксус, томатный соус или кетчуп, соль;
10-12 огурцов
Приготовление:
Уложить в банку все приправы и огурцы. Приготовить рассол: 1,5 литра воды, 200 грамм
сахара, 150 мл 9% уксуса, 200 грамм томатного соуса или кетчупа, 2 ст. ложки соли. Рассол
довести до кипения, залить рассолом огурцы,
стерилизовать банки 10 минут.
Рецепт без стерилизации. Залить кипятком
огурцы и выдержать 10 минут, воду слить. Повторить эту операцию еще раз. Третий раз залить кипящим рассолом и укутать на 1 – 1,5
часа.

•
•
•
•
•
•

Огурцы «Пражские»
Ингредиенты: на одну банку объёмом 1 литр
10-12 штук небольших огурцов и тонкий кружок
лимона
Маринад:
• 0,5 литра воды;
• 20 гр соли;
• 75 гр сахара;
• 0,5 ч.л. лимонной кислоты.
Приготовление:
На дно банки кладем: 2 зубчика чеснока, 2 шт.
лаврового листа, 2 шт. лист чёрной смородины,
1 см корня хрена (можно заменить листом), 1
зонт укропа, 3 шт. душистого перца,1 лист тархуна и 1 лист вишни.
На дно стерилизованной банки уложить все
листики и специи. Огурцы хорошо промыть,
лучше замочить на 2 часа. Огурчики и лимонный
кружок уложить в банку, залить кипятком и
оставить постоять на 20 минут. Слить воду,
сделать маринад – добавить в воду соль, сахар
и лимонную кислоту и кипятить с момента закипания 1 минуту. Залить кипящим маринадом
огурцы и закатать стерилизованной крышкой,
перевернуть, укутать до полного остывания.
Убрать в прохладное место.
Приятного аппетита!

НА ЗАМЕТКУ

КАК БЫСТРЕЕ ЗАСЫПАТЬ?
Знаете ли вы, что бессонница присутствует и у животных и
насекомых, или что ваша проблема бессонницы может быть
наследственной? Какая бы ни была причина, у каждой проблемы
есть решение. Есть много способов помочь вашим глазам уснуть.
Предлагаем некоторые из них, которые помогут вам уснуть.

году, люди, которые
соблюдают программу медитации, чтобы
быстрее заснуть, смогли заснуть в два раза
быстрее, чем те, кто не
медитировал.
3. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ
ПОСТОЯННЫЙ
РЕЖИМ СНА.

Этот факт известен
всем, кто говорит вам
идти спать в то же
время каждую ночь.
С нашими плотными
графиками мы склонны не придерживаться
режима сна, особенно
в выходные, и это так
неправильно.
1. ИЗБАВЬТЕСЬ
ОТ СВЕТА.

Для здорового сна
первое требование —
идеальная атмосфера
в комнате. Отсутствие
всех огней приведет
вас к успешной ночи
отдыха. Даже малейший свет, исходящий
от iPad или мигающий

свет от ноутбука, может отвлечь ваше внимание и не дать вам уснуть. С научной точки
зрения, это небольшое
свечение перемещается от ваших глаз к
вашему гипоталамусу
— части вашего мозга,
которая контролирует
сон. Чем темнее ком-

ната, тем быстрее вы
заснете.
2. ПОПРОБУЙТЕ
МЕДИТАЦИЮ.

Медитации можно
приписывать
решение многих проблем.
Сюда также относятся
проблемы со сном. Согласно исследованию
в Стэнфорде в 2009

4. НЕ ДРЕМАТЬ
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ.

Для быстрого засыпания ночью вам следует
избегать дневного сна.
По крайней мере очень
долгого. По мнению
экспертов, вам нужно
определенное количество часов сна согласно
возрасту. Дневной сон
должен длиться не более 20-25 минут.

5. АРОМАТЕРАПИЯ
МАСЛОМ ЛАВАНДЫ.

Лаванда
обладает
прекрасным ароматом,
а также терапевтическим преимуществом
— она используется как
активатор сна. Исследования показали, что
запах лаванды может
помочь человеку уснуть быстрее и глубже.
6. ПОСЕТИТЕ
ЛЮБИМОЕ
МЕСТО В ВАШЕМ
ВООБРАЖЕНИИ.

Забудьте овец. Подсчет их только заставит
ваш мозг беспокоиться
и не будет гарантировать быстрый сон. Вместо этого ученые теперь
согласны с тем, что,
если вы хотите быстрее
уснуть, вы должны
представить свои любимые места и вспомнить
вещи, которые расслабляют ваш разум. Таким
образом, вы могли бы
приостановить любые
тревожные мысли, которые беспокоили вас.
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В современном мире мы должны не упускать из вида те знания,
которыми владели наши предки
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Політична партія “Соціалістична партія Олександра Мороза”
Ідентифікаційний код: 40314784
Юридична адреса: 03058, м.Київ, Вулиця Генерала Тупикова, будинок 11-А
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м. Київ 073-074-00-80

ГЕНИЙ ИЛИ МОШЕННИК?
ИДЕИ НИКОЛЫ ТЕСЛА, КОТОРЫЕ ОТКРЫВАЮТ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Среди различных увлечений Тесла
фигурировала идея освоения свободной
энергии. Свободную энергию можно получить из таких мест, как атомная энергия или лучистая энергия, и она могла бы
обеспечить практически бесконечные
ресурсы при минимальных затратах. Тем
не менее, идея освоения свободной энергии рассматривается как лженаука большинством исследователей.
Тесла считал, что если бы он мог построить работоспособную машину, чтобы использовать эту энергию, то энергетические проблемы в мире, наконец,
закончились бы. Он даже запатентовал
изобретение, которое было способно напрямую преобразовать ионы в полезную
энергию, но машина эта так и не была
создана.

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ
ИНДУКЦИЯ

Тесла считают отцом переменного
тока, но сам он мечтал о мире, в котором
была бы беспроводная сеть передачи
энергии. Чтобы сделать это, он предложил создать Всемирную беспроводную
систему, которая будет состоять из башен Тесла, передающих электроэнергию без проводов по всему миру. Он доказал жизнеспособность своей идеи на
наглядном примере — демонстрируя на
публике зажженную лампочку, которая
находилась в метре от катушки Тесла.
Воплощать свою мечту Тесла начал,
построив башню Wardenclyffe в НьюЙорке. К сожалению, строительство
перестали финансировать после того,
как банк-спонсор JP Morgan узнал, что
Тесла планирует раздавать всем электроэнергию бесплатно. Если бы Тесла
воплотил свою идею, то люди должны
были получить бесплатную и неограниченную энергию, причем из полностью
возобновляемых источников, не имеющих негативного воздействия на окружающую среду или людей.

ХОЛОДНЫЙ ОГОНЬ

Тесла хотел отказаться раз и навсегда
от использования мыла и воды в ванных
комнатах. Под воздействием аномалии,
известной как "холодный огонь», человеческое тело находится под напряжением
переменного тока в 2,5 миллионов вольт,

при этом человек должен стоять на металлической пластине . Со стороны это
выглядит так, как будто человек полностью окутан огнем. Этот метод работает
благодаря проводимости человеческой
кожи и, как правило, он эффективнее,
чем мытье с мылом и водой. Также Тесла утверждал, что с помощью холодного
огня человек не только очищается, а и
получает огромный заряд бодрости. Об
этом изобретении забыли из-за отсутствия финансирования.

ЛУЧ СМЕРТИ ТЕСЛЫ

Хотя многие изобретения Теслы могут
показаться опасными, сам гений ненавидел войну и потратил массу времени и
энергии на создание "Луча смерти", который был в состоянии предотвратить любую войну. "Луч Смерти " представлял из
себя ускоритель частиц, способный выстреливать лучом энергии на расстояние
более 400 км. Тесла утверждал, что этот
луч может расплавить двигатели и сбить
любой самолет. На создание ему были
нужны всего $ 2 000 000,но изобретатель
так и не нашел денег. Когда Тесла попытался передать идею своему инвестору
JP Morgan, то банк отказался.

УПРАВЛЕНИЕ ПОГОДОЙ

Тесла полагал, что погодой на планете
можно управлять. И плодородные сельскохозяйственные угодья могут быть
созданы в любой окружающей среде
путем использования определенных
радиоволн, которые локально изменят
магнитное поле Земли.
Тесла получил множество патентов на
свои изобретения по контролю погодой
и якобы доказал, что волны могут быть
использованы для управления погодой.
Некоторые теоретики заговора считают,
что бумаги Тесла в конечном счете, попали в чужие руки, и используются сегодня, чтобы управлять погодой.

РЕНТГЕНОВСКАЯ ПУШКА

Над проблемой рентгеновского
излучения работали многие учёные,
в том числе и Тесла. Используя
оригинальные конструкции Рентгена,
Тесла продолжил его эксперименты
с рентгеновскими лучами. В это время Тесла очень близко подружился с
Марком Твеном, который часто посещал салоны Тесла после того, как изо-

бретатель вылечил его от запора. Твен
и Тесла часто ставили эксперименты с
рентгеновской пушкой, которую изобрел Тесла, пытаясь пробить пучком
рентгеновского излучения лист бумаги. Но сделать это им не удалось.
В 1882 году Никола Тесла переехал
в Париж и начал работать с Томасом
Эдисоном. Эдисон уже открыл постоянный ток, который, как он думал, решит проблемы с электричеством всего
человечества.
С генератором постоянного тока было
несколько проблем, и Эдисон пообещал
$ 50 000 Тесла, если тот сможет переделать генератор и исправить проблемы.
Тесла выполнил свою часть проекта и
передал Эдисону несколько патентов
для решения его проблем. Однако, обещанных денег Тесла так и не получил. В
результате он ушел от Эдисона и основал
свою собственную компанию и начал
развивать новый вид электроэнергии,
известный как переменный ток. Его открытие имело ряд очевидных и существенных преимуществ по сравнению с
постоянным током.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ВСЕГО МИРА

Тесла полагал, что можно осветить
весь мир, позволив сократить потребность в электроэнергии. Он хотел использовать принцип разреженной
газовой люминесценции, которая гласит, что определенные частицы газа
испускают свечение, когда они возбуждаются энергией. Изобретатель
планировал "выстрелить" сильным
пучком ультрафиолетовой энергии в
верхние части нашей атмосферы. Это
должно было заставить частицы в атмосфере светиться по всей Земле, подобно северному сиянию.
Тесла считал, что с помощью его метода, можно предотвратить несчастные случаи, такие как с Титаником.
Но идеи изобретателя не поддержали.

ОСЦИЛЛЯТОР ТЕСЛЫ

Все состоит из атомов, и в каждом
объекте атомы вибрируют на своей собственной частоте. Когда частота колебаний механической системы совпадает
с естественной частотой вибрации атомов, система входит в резонанс. Примером может служить мост через пролив
Такома, который рухнул войдя в резонанс сравнительно слабым ветром.
Используя эту концепцию, Тесла разработал карманную машину, способную
разрушить здание. При эксперименте с
осциллятором начался странный шум
и вокруг машины начали змеиться молнии. Затем все в его лаборатории начало
летать вокруг машины. Тесла был вынужден разбить машину молотком, прежде чем рухнуло все здание.
Тесла думал, что его машина будет
иметь возможность передавать механическую энергию в любую точку мира,
используя "телегеодинамику", а также
считал, что она обладает целебными
свойствами (если подобрать естественную частоту вибрации человеческого
тела).

ГАЗЕТА ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН
№27 (83)
11 липня 2018 року
Матеріали друкуються
мовою оригіналу

Засновник: Політична партія
“Соціалістична партія Олександра Мороза”
Видається: з грудня 2016 року
Видавець: Політична партія
“Соціалістична партія Олександра Мороза”
Поштова адреса: 18005, м. Черкаси, вул. Волкова, 101 к. 62
E-mail: np@uch.net
Телефон редакції: 0472-720-001

098-898-85-83
067-361-48-28
095-338-24-24
099-506-02-51
098-233-59-53
066-535-98-36
093-991-32-40
050-689-09-59
063-736-26-61

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

Николу Тесла кто-то считает гением, ктото мошенником. Но в любом случае в
блестящем уме и развитом воображении
этому человеку отказать невозможно. Он
предложил множество инновационных идей.
Некоторые нашли реальное применение,
некоторые были названы современниками
безумными или опасными для человечества.
В нашем обзоре - некоторые из гениальных
идей учёного-фантазёра.
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СОЗЕРЦАНИЕ
СОЛНЦА

ДРЕВНЯЯ ТЕХНИКА,
КОТОРАЯ ЗАПУСКАЕТ
СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
СПОСОБНОСТИ
Один из самых популярных обычаев
людей в древние времена —
«созерцание солнца». Индейцы
племени Майя, древние египтяне,
индусы и многие другие свято верили
в силу солнца. Они полагали, что
светило может излечить болезни,
избавить человека от потребности
в еде и даже поможет развить
телепатические способности.
Это звучит странно, как научная фантастика, однако у духовно развитых людей того времени действительно наблюдались необычные
способности. Исходя из названия, сам процесс подразумевал пристальное наблюдение
за солнцем. Его практиковали на рассвете и
закате. Обычай начинался с того, что человек
смотрел на солнце 10 секунд, с каждым днем
добавляя еще по 10 секунд. Что немаловажно,
ноги во время ритуала должны быть босыми.
Это может показаться мифом, однако
ученые также признали силу «созерцания
солнца». Легендарный Никола Тесла однажды
поделился своим мнением относительно «воспитания» сверхчеловеческих способностей. Он
сказал: «Моя идея состоит в том, что развитие
жизни должно привести к таким формам существования, которые позволят людям жить без
еды, и которые не будут сковывать человека
последовательными ограничениями.
Так почему же живое существо не может получать энергию, в которой оно нуждается для
выполнения жизненных функций, от окружающей среды, а не за счет потребления пищи и
сложной трансформации энергии химических
комбинаций в жизненную энергию?» Это феномен получил название «ХРМ», после того,
как Хира Ратан Манек популяризировал данное явление в современном мире и самостоятельно испытал его под руководством НАСА.
Давайте вкратце опишем, что дает ритуал
«созерцания солнца», по мнению его сторонников.
1. Он активирует шишковидную железу
(эпифиз) и увеличивает выработку мелатонина и серотонина. Предполагается, что эти
гормоны повышают уровень нашей энергии.
2. Стимулирует рост шишковидной железы.
Как правило, с возрастом эпифиз сжимается,
однако когда человек регулярно смотрит на
солнце, все происходит с точностью наоборот.
3. Созерцание солнца обеспечивает пищу
как разуму, так и телу, в результате чего мы
получаем необходимую энергию. Сторонники
этого ритуала считают, что человек утрачивает
необходимость в поглощении такого количества калорий, что влияет на снижение веса без
вреда для здоровья.
Мы должны понимать, что у нас было очень
богатое прошлое с точки зрения науки и техники. Поэтому в современном мире мы должны
не упускать из вида те знания, которыми владели наши предки.
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