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СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА:

МИ ЗНАХОДИМОСЯ В ПРОЦЕСІ
ФАКТИЧНОЇ ЛІКВІДАЦІЇ ДЕРЖАВИ

Йде цілеспрямований процес
знищення держави, який
здійснюється владою під зовнішнім
управлінням. Складовою цього
процесу є зруйнована повністю
економіка, тому, зокрема, ніякої
гарантії щодо зростання бюджету
немає. Відбулася абсолютна
деградація виробництва. Масове
безробіття спонукає людей
продуктивного віку втікати з
України. Маємо приблизно половину
населення від того, що було в
1991 році. Якщо ж взяти до уваги
ще й структуру населення, то
ситуація взагалі трагічна, оскільки
і за віковим складом, і за рівнем
народжуваності (вона вдвічі менше
від смертності) процес розвивається
небезпечно, вже тільки цього
достатньо для зникнення держави.
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ПЧЕЛЫ ПРОТИВ МЕДА
КТО И КАК В УКРАИНЕ "БОРЕТСЯ" С КОРРУПЦИЕЙ И КОНТРАБАНДОЙ
Александр Полуянов

Главная проблема, с которой "наши западные партнеры"
столкнулись на территории Украины – это непреодолимое
стремление местной "элиты" воровать все, что только можно:
от бюджетных средств и природных богатств - до иностранной
помощи. Все это привело к тому, что специально для Украины
была изобретена гигантская антикоррупционная система, но
и она постоянно дает сбои и фактически не работает. Причина
проста: в Украине нет никакой разницы между властью,
большим бизнесом, и так называемой "коррупцией". Это
практически одно и то же. Воровать хотят все, и никого не
устраивает борьба с самим собой.
ПАУКИ В БАНКЕ

В последнее время мы наблюдаем, как в Украине разворачивается грандиозный фарс под
названием "Борьба с коррупцией". В течение последних лет
на финансирование основных
антикоррупционных
органов
– НАБУ, САП, ГБР, из госбюд-

жета направляются колоссальные средства, однако результат
– "ноль без палочки". И все это
на фоне того, что без должного
финансирования остаются медицина, образование, наука, социальные программы и пр.
"Это все искусственно созданные органы, которые ничего не

делают и не занимаются борьбой
с коррупцией. На сегодняшний
день украинская власть обманывает и своих граждан, и своих
партнеров за рубежом, которые
предоставляют финансовую помощь… Что толку от того, что
все государственные чиновники
опубликовали свои электронные декларации о доходах. Все
увидели "заработанные тяжким
трудом" доходы политиков, которые богатеют с каждым годом
на фоне обнищания народа. И
ничего не происходит, они продолжают грабить, а народ отдавать последнее", – заявил по
этому поводу украинский юрист
Василий Вакаров.
Зато мы все наблюдаем то, как
антикоррупционные органы –
вместо борьбы с коррупцией, постоянно грызутся между собой.

Конфликт между Национальным антикоррупционным бюро
Украины (НАБУ) и Специальной
антикоррупционной прокуратурой (САП) развивается в динамике вот уже два года. И если сначала он казался просто борьбой двух
амбициозных юристов, возглавлявших оба ведомства, то ныне
этот конфликт принял отчетливые политические очертания
Так, 19 июля Квалификационно-дисциплинарная комиссия
прокуроров вынесла выговор
председателю САП Назару Холодницкому. Формулировка выглядит так: "За невыполнение или
ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, разглашение тайны, охраняемой законом,
которая стала известна во время
исполнения полномочий. Также
совершение действий, пороча-

щих звание прокурора, которые
могут вызвать сомнение в его объективности, грубое нарушение
правил прокурорской этики, вмешательство в деятельность других
должностных лиц, в том числе и
путем публичных высказываний
относительно их решений".
Все эти должностные преступления обнаружились в результате прослушки, установленной
в кабинете Холодницкого - с
помощью оборудования НАБУ
и с санкции Генеральной прокуратуры. Характерно, что САП
– это структура, подчиненная
ГПУ, которая и выявила такие
нарушения. Глава НАБУ Артем
Сытник был разочарован – он
открыто настаивал на увольнении коллеги.

Продолжение на СТР.5
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Нинішня влада знає, що вона не має підтримки у населення, тому не готується до
реальних виборів, вона хоче залишити все як є

ДЕРЖАВА

СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА

МИ ЗНАХОДИМОСЯ В ПРОЦЕСІ
ФАКТИЧНОЇ ЛІКВІДАЦІЇ ДЕРЖАВИ
Йде цілеспрямований процес знищення держави, який здійснюється владою під
зовнішнім управлінням. Складовою цього процесу є зруйнована повністю економіка, тому,
зокрема, ніякої гарантії щодо зростання бюджету немає. Відбулася абсолютна деградація
виробництва. Масове безробіття спонукає людей продуктивного віку втікати з України. Маємо
приблизно половину населення від того, що було в 1991 році. Якщо ж взяти до уваги ще й
структуру населення, то ситуація взагалі трагічна, оскільки і за віковим складом, і за рівнем
народжуваності (вона вдвічі менше від смертності) процес розвивається небезпечно, вже
тільки цього достатньо для зникнення держави.
В цей же час владою підтримуються
різні протистояння всередині суспільства, і окрім балачок про єдність нічого
не робиться насправді. На історичній,
етнічній, релігійній, культурній і інших
підставах відбувається те, що не допустимо у нормальній державі.
А практичні кроки до нищення державності полягають у тих псевдореформах, котрі відомі всім людям – це
пенсійна, медична, готується земельна,
адміністративно-територіальна і інші,
які об'єднуються лише одним – всі вони
антиконституційні. Влада діє злочинно,
використовує методи, які відповідно класифікуються Кримінальним кодексом.
Нинішній етап характерний і тим, що
всі суб'єкти політичного дійства (вони
всі, як правило, входять у певні фінансово-кримінальні групи) стали на старт
політичних кампаній, щоб знову дістати
владу і використовувати її, як і раніше,
— для особистого збагачення.
Нинішня влада знає, що вона не має
підтримки у населення, тому не готується до реальних виборів. Вона хоче
залишити все як є, вкинувши в стіни

парламенту (для годиться) недолугий ження нинішньої влади стануть сотні і
виборчий кодекс, яким не можна ко- тисячі смертей. Це надто висока небезристуватися навіть в разі прийняття. пека і нічим не виправдана ціна.
Влада орієнтується на підтасовку голоВ декого може вистачити клепки, щоб
сів, на заміну протоколів комісій. Не вдатися до сили. Це передбачає змогу,
випадково не проводиться вже 18-й рік оголосивши військовий стан, припиниперепис населення, щоб мертві і живі ти всілякі політичні кампанії, зберегти
(емігранти також) «голосували» як тре- свою присутність у владі. Тут не йдетьба. З цією ж метою
ся ні про теритоприскорюєтьріальну цілісність
НИНІШНІЙ ЕТАП ХАРАКТЕРНИЙ
держави, ні про зася «добровільне»
І ТИМ, ЩО ВСІ СУБ'ЄКТИ
об'єднання громад,
хист України, там
ПОЛІТИЧНОГО ДІЙСТВА
щоб
спростити
є лише персональможливість фальний інтерес людей,
СТАЛИ НА СТАРТ ПОЛІТИЧНИХ
які давним-давно
шування виборів.
КАМПАНІЙ, ЩОБ ЗНОВУ ДІСТАТИ
себе бачать поза
Враження
таке:
ВЛАДУ І ВИКОРИСТОВУВАТИ
межами України.
влада народу чужа.
ЇЇ, ЯК І РАНІШЕ, — ДЛЯ
Це видно з їхніх
Так воно і є, бо вона
ОСОБИСТОГО ЗБАГАЧЕННЯ.
статків, офшорних
неконституційна.
рахунків, з маєтАдже Конституція
не дозволяє ні президенту, ні депутатам, ків, які вони мають у Лондоні, в Іспанії,
ні урядовцям займатися прибутковою в інших країнах. І безперечно, це все в
діяльністю, а вони всі свої зусилля зосе- сукупності підтверджує одне: ми знареджують лише на власному збагаченні.
ходимося в процесі фактичної ліквідації
Та найбільша тривога виникає з при- держави.
Така дійсність, але не можна цього
воду того, що може загостритися ситуація на сході України, платою за збере- допустити, Україна має шанс стати кра-

З ЧИСТОГО АРКУША І З ЧИСТОЮ СОВІСТЮ?

ВАЖЛИВО

Прем’єр-міністру України
В. Гройсману
Копія: Міському голові Києва
В. Кличку

Шановний
Володимире Борисовичу!
Дізнавшись про наміри щодо зупинки київських ТЕЦ-5 і
ТЕЦ-6 через відсутність газу, поцікавився думкою колишнього Міністра енергетики академіка В. Склярова (свого часу він
очолював і «Київенерго»). Він вкрай стурбований згаданим
наміром, приводить аргументи щодо недопустимості такого
кроку. Гадаю, вони корисні будуть і для Вас.
1. Станції можуть працювати і на мазуті.
2. Основна вимога надійного енергопостачання столиці передбачає, що генерація в місті повинна бути збалансованою зі
споживанням енергії і руйнувати баланс з будь-якої нагоди
неприпустимо, оскільки виникають не прогнозовані ризики повного знеструмлення міста зі всіма наслідками соціального (та й політичного) змісту.
3. При зупинці ТЕЦ стає неможливим виконання вимоги санітарних органів щодо обов’язкового дотримання температури
води більше 70° для нейтралізації ризику епідемій, що при
нинішніх погодних умовах є цілком можливим.
4. Допустити зупинку ТЕЦ не можна, цього ніколи не було за
час їх експлуатації, навіть у вкрай аварійних ситуаціях.
Прошу Вас, використайте свої можливості для недопущення винятково серйозної помилки.
З повагою

щою державою для власного народу, не
гіршою, ніж, скажімо, скандинавські
країни. Цей шанс не можна втратити, бо
іншого доведеться чекати ще не одну сотню років.
Ключ до позитивних перемін, –
система влади. Суть її викладена в
документах нашої партії. Зрозуміло,
що найкоротший шлях до необхідної суспільству мети – референдум з
приводу змін до Конституції, де буде
передбачений баланс гілок влади, забезпечене реальне народовладдя, ліквідована адміністративна вертикаль,
на найвищий рівень поставлене самоврядування, розмежованими стануть
бізнес і влада, а корупція та інші види
криміналу будуть витіснятися з суспільного життя владою народу, контролем народу над усіма процесами.
Коли людина відчуватиме, що від неї,
а не від чергового злодійкуватого царя,
залежить її власний добробут, успіх
сім'ї, лад в громаді і державі, тоді вона
стане відповідальним громадянином,
українцем (незалежно від етнічного
походження), а не хохлом. Тоді повертатимуться на Батьківщину нинішні
емігранти, бо вдома вони зможуть себе
реалізувати як л ю д и.
Провести референдум за ініціативою
народу в нинішній ситуації важко. Але
вибори все-одно будуть і, готуючись до
них, треба об’єднати можливості позапарламентських партій і громадських
організацій (вони не зв’язані нинішнім владним «общаком»), згуртувати
всіх небайдужих. Є різні для того засоби, спільний виборчий список в тому
числі (можемо надати таку можливість
під брендом нашої партії). Важливо
об’єднати тих, хто розуміє загрозу катастрофи, вміє працювати, здатен служити народу.
Такі люди є.

О.Мороз
Голова Верховної Ради України
II-го та V-го скликань

За матеріалами: Нана Чорна, https://economics.unian.net

В Україні, згідно з новим законом про валюту, має бути
проведена амністія капіталу. Її умови - одного разу
розкриваєш усі свої заощадження під мінімальний
податковий відсоток, джерела капіталу ніхто не перевіряє,
але наступний день розпочинаєш з чистого аркуша.
Експерти попереджають - ця "нульова" декларація несе в собі
багато ризиків, у тому числі - тотальний контроль громадян.
Українців чекає разове декларування активів. На ділі це
означає: допустити державу до "святая святих" - показати,
чого і скільки у вас є як в нашій країні, так і за кордоном.
Йдеться про готівку, нерухомість, автомобілі, акції,
рахунки та ін. За таку відвертість держава ніби як і не стане
з'ясовувати, звідки усе це добро
у вас взялося. Тільки запропонує заплатити мінімальний податок з усього наявного і розпочати завтрашній день "з чистого
аркуша і з чистою совістю".
"Нульова" декларація відбудеться згідно із законом про валюту і валютні операції, який
запрацює з 7 лютого 2019 року.
У нім прописано, що до цього
часу Кабінет Міністрів спільно
з Національним банком повинен розробити і внести у Верховну Раду законопроект "Про
здійснення разового декларування активів фізичних осіб".
У Мінфіні заявили, що консультації з цього питання вже
почалися, але доки немає єдиного бачення документу. Крім
того, за словами виконувача
обов'язків міністра фінансів
Оксани Маркарової, одним
законопроектом справа не обмежиться.
"Це не буде сам по собі окре-

мий законопроект. Це цілий
комплекс заходів, у тому числі
й відносно нашого часткового
приєднання до програмного
комплексу дій BEPS (протидія
розмиванню оподатковуваної
бази і виведенню прибутку з-під
оподаткування), тому що такі
разові заходи по пайовому або
першому декларуванню мають
сенс, коли пов'язані з глобальнішими змінами відносно неможливості ухилення від сплати податків ", - сказала вона.
Дійсно, BEPS у справі амністії
капіталу грає одну з головних
ролей. Річ у тому, що Україна в
2017 році приєдналася до Плану
Організації економічного співробітництва і розвитку в Європі
(ОЕСР) з протидії ухиленню від
сплати податків - Base erosion
and Profit Shifting (BEPS). Тепер
наша країна повинна виконати 15 певних кроків, підписати
масу міжнародних договорів, у
тому числі по обміну податковими даними. Інакше ми випадемо зі світового ринку руху
капіталу, та опинимося в "чорному списку" офшорних країн.

До речі, днями Україною був
підписаний дуже важливий
документ з плану BEPS - Багатостороння конвенція про
уникнення подвійного оподаткування, яка теж має пряме
відношення до амністії капіталу. Документ дозволяє звести воєдино податкові правила
більше 70 країн і без "очищення" капіталу гроші українців не
зможуть вільно переміщатися
по світу.
Але історія "нульової" декларації, окрім зобов'язань держави перед міжнародними організаціями, має ще один початок
- її завжди проводять за часів
економічної кризи, коли підприємці виживають, виводячи
капітал в "тінь". Все зводиться
до того, щоб створити умови
для добровільного виходу "на
світло", однією з таких умов і є
амністія капіталу.
Думка експертів розділилася. Одні вважають, що вона зараз не на часі та вбачають в ній
ряд ризиків, інші запевняють
- вона потрібна і саме зараз, але
тільки навряд чи відбудеться в
повній мірі.
Хтозна, можливо ця спроба
"очищення" і не буде провальною. Все залежить від того, чи
довіряться українці державі. І
головне, щоб амністія капіталу не втратила свій сенс - почати жити з чистого аркуша.
Але, справедливості заради
варто відмітити, це може статися тільки тоді, коли в країні
будуть ліквідовані всі причини
відходу в "тінь".
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За два останні роки ціни на більшість продуктів харчування збільшилися на 40-80% і більше

ХЛІБ НАШ НАСУЩНИЙ
Олександр Полуянов

Звістки з продовольчого
ринку все більше
нагадують повідомлення з
театру військових дій: ціни
невблаганно зростають, а
купівельна спроможність
наших бюджетів так само
невблаганно знижується.
Навіть за даними
Держстату, тільки за
червень подорожчало 45%
продуктів з так званого
"соціального асортименту"
(це продукти найпершої
необхідності). Серед них хліб, борошно, вершкове
масло, риба, та ін.
ЧИ ВДАСТЬСЯ
ПРИБОРКАТИ ЦІНИ?

Цей процес вже здається
нескінченним та незворотним: за даними Асоціації
постачальників торгівельних мереж, в липні знову
подорожчали ще близько
70% продуктів з соціального
асортименту. В цілому, за два
останні роки ціни на більшість продуктів харчування збільшилися на 40-80% і
більше, значно випереджаючи незначні надбавки до
зарплат і пенсій більшості
громадян.
Може, через співчуття до
народу, а швидше за все - через вибори, що наближаються, ряд народних депутатів
робить спроби воскресити
систему державного регулювання цін на соціально важливі продукти харчування.
Відповідні пропозиції містить законопроект №8569,
поданий групою парламентарів у Верховну Раду 6 липня
цього року.
У пояснювальній записці
до документу автори звертають увагу своїх колег на той
факт, що після відміни державного контролю за цінами
(з 1 липня 2017 року) в Україні
позначилося різке зростання
вартості продуктів.
Так, в минулому році, за
даними Асоціації постачальників роздрібних мереж, продуктові ціни виросли в середньому на 17,7%. Ще "плюс"
14% чекають від цін в році нинішньому. Депутати вважають, що винити в цьому слід
не курс долара, а відсутність
уваги уряду до цієї проблеми.
Адже, незважаючи на номінальне збільшення пенсій та
"мінімалки", жити українцям
легше не стало - в цілому купівельна спроможність людей не зросла, а впала.
Наприклад, експерти Асоціації постачальників торгівельних мереж підрахували
скільки продуктів можна
було купити на "мінімалку"
рік тому і зараз. Висновок
виявився таким, що шокує:
купівельна спроможність діючої мінімальної зарплати в
3723 гривні виявилася на 17%
менше, ніж купівельна спроможність минулої (3200 грн).
Щоб хоч якось виправити
положення, депутати пропонують встановити контр-
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СУСПІЛЬСТВО

до невтішного висновку: під
вивіскою боротьби за високі
стандарти споживання - йде
захист права корпорацій на
знищення приватного селянського виробництва - щоб зачистити ринок від небажаних
конкурентів. Уся родзинка в
тому, що в євроасоціанованій Україні більше 60% населення живуть на межі (чи за
межею) убогості, і не в змозі
оплачувати молоко елітних
категорій якості.

КУДИ БІДНОМУ
СЕЛЯНИНОВІ ПОДАТИСЯ?

ольовану торгову націнку на
ряд продуктів харчування,
і обмежити її рамками від 5
до 15 відсотків - конкретний
рівень по кожній позиції визначатиме Кабмін. Виписали
і перелік продуктів, до яких
слід застосовувати цю норму.
Це:
▶ Борошно пшеничне
вищого гатунку;
▶ Хліб, хлібобулочні вироби
з борошна пшеничної
і житньої простої
рецептури;
▶ Макаронні вироби і крупи;
▶ Яловичина і свинина,
окрім безкісткового м'яса;
▶ М'ясо птиці, курятина;
▶ Ковбаса варена;
▶ Молоко коров'яче, вершки,
сир;
▶ Яйця курячі;
▶ Олія соняшникова;
▶ Цукор, овочі.

з іншого боку. Для багатьох
стало несподіванкою те, що
така бажана Асоціація з Євросоюзом дала нам не лише
безвіз, але і цілий ряд економічних зобов'язань. У їх числі - заборона на виробництво
молока і м'яса на продаж в
умовах приватних господарств. За новими правилами, на це мають право тільки
агрохолдінги, які мають іноземний капітал, оскільки інших агрохолдінгів в Україні
вже практично немає. Така
вимога ЄС, хоча на даний
момент дрібні приватні господарства забезпечують 70%
м'ясного і 75% молочного виробництва України.
За словами представника
FAO (продовольчої організації ООН) Андрія Ярмака,
вимоги ЄС справедливі та
обгрунтовані. Мовляв, за
якістю українське
молоко
домашнього виробниВ порівнянні з 1990 роком
цтва нібито таке
українське молочне стадо
погане, що навіть
скоротилося в 4 рази (з 8,5 млн.
українську сиродо 2,1 млн. корів), а поголів'я
вину вищої якості
в Європі не взяли
свиней - в 3 рази (з 20 млн.
б на переробку, не
до 6,5 млн. голів). І тенденція
кажучи вже про
йде у бік подальшого падіння
другий рівень (визначається за мівласного виробництва.
кробіологічними
показниками). Те,
Чи допоможе така методика що відповідає вимогам ООН втихомирити зростання цін це аналог якості "екстра", яко- доки неясно. Адже справа го в Україні дуже мало.
не лише в жадобі роздрібних
"Ми повинні орієнтуватися
магазинів, що встановлю- саме на таку якість і такий ріють високу націнку, але і у вень безпеки, якщо хочемо в
вартості продуктів у поста- майбутньому розвивати нашу
чальників і виробників (а за молочну промисловість і ексданими Держстату за останні портувати продукцію. Треба
2 роки дуже упевнено “під- поважати і власних громадян,
росли” і вони. Не секрет, що і не вважати їх споживачами
собівартість
виробництва третього сорту", - говорить
продуктів харчування росте і Ярмак.
Після таких слів виникає
через зростання цін на енергоносії (газ, електроенергія, тільки одне питання: якщо
пальне). Крім того, щоб про- домашнє молоко українських
поновані норми працювали, селян настільки погане і немало встановити обмеження безпечне, то як його тисячона рівні закону - необхідно літтями пили наші предки і не
забезпечити контроль за їх вимерли? А якщо хтось запевиконанням. Самі ж депутати речить, що зараз "екологія не
в деталі цього процесу вдава- та", то претензії європейських
тися не стали і виділили уря- експертів зводяться зовсім
ду 3 місяці для розробки усіх не до екології, а до недостатнеобхідних механізмів і на- ньої стерильності утримання
корів, процесу їх доїння (без
писання підзаконних актів.
доїльного апарату), недоЗВОРОТНИЙ БІК МЕДАЛІ
статнього охолодження і так
Ще одна небезпека підби- далі. І якщо міркувати логічрається до простих українців но, то мимоволі приходиш

Таким чином, в Україні на
наших очах розгортається
продовольча катастрофа, і
вже дуже скоро, після повного впровадження європейських норм якості, країну чекає молочно-м'ясна криза. На
селі готуються масово пускати під ніж поголів'я великої
рогатої худоби. При цьому
вже зараз сало, м'ясо і молоко в Україні дорожчі, ніж в
Польщі та Литві.
Експерти попереджають:
якщо станеться масовий забій худоби, молоко і м'ясо
місцевого виробництва (і без
того дорожчі, ніж в ЄС) подорожчають ще як мінімум на
20%. Доведеться більше завозити з ЄС, де сільське господарство щедро субсидується
- і тоді м'ясному і молочному
виробництву в Україні остаточно настане кінець.
В зв'язку з цим варто нагадати, що в порівнянні з 1990
роком українське молочне
стадо скоротилося в 4 рази (з
8,5 млн. до 2,1 млн. корів), а
поголів'я свиней - в 3 рази (з
20 млн. до 6,5 млн. голів). І
тенденція йде у бік подальшого падіння власного виробництва.
Результати в наявності: в
Україну масово завозиться
німецьке і польське сало, яке
в рази дешевше за українське.
Тільки за 2017 рік продукція
рослинництва подорожчала
на 6,8%, тваринництва - на
32,2%, сало - на 68%.
В цілому український овочевий продуктовий кошик
подорожчав в 2017 році на
37%, а м'ясний - на 36%. Причому, якщо люди з високими
статками і так харчувалися
імпортом, то для них подорожчання обійшлося в 10%.
Зате для пенсіонерів і осіб, які
залежать від соціальної допомоги, їжа подорожчала на
35%. Іншими словами, бідні
збідніли набагато більше, ніж
багаті. Хоча кого зараз можна
на Україні вважати багатим?
Очевидно, того, хто в змозі
регулярно купувати м'ясо і
молоко.
За прогнозом Асоціації постачальників торгівельних
мереж, вже до кінця 2018 року
приблизно половина українських продуктів коштуватимуть дорожче, ніж польські.
На практиці це означає, що
різко зросте експорт продовольства з країн ЄС, а українська продукція залишиться непотрібною через свою
дорожнечу. Таким чином,
економічна політика нинішнього режиму прискореними
темпами веде власного селянина до могили.
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Намолочено понад 22
млн тон зерна
Українські аграрії станом на 30 липня намолотили 22,4 млн тон зерна з площі 7 млн га, повідомляє
прес-служба Міністерства аграрної
політики та продовольства.
Зокрема, аграрії зібрали озимої
пшениці 17 млн тон на площі 4,9
млн га, або 76% до прогнозу; ярої
пшениці – 54,4 тис тон на площі 22,7
тис га, або 12% до прогнозу; озимого ячменю – 3 млн тон на площі
850,5 тис га, або 97% до прогнозу;
ярого ячменю – 1,6 млн тон на площі
793 тис га, або 49% до прогнозу; гороху – 590,5 тис тон на площі 342,4
тис га, або 79% до прогнозу. Середня врожайність зернових становить
32,2 ц/га.
Мінагропрод підвищив прогноз врожаю зернових в 2018 році на рівні 60
мільйонів тон. Довідка: Згідно з даними Державної служби статистики,
урожай зернових та зернобобових
культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 мільйона тонн.

"Укрнафта" збільшила
прибуток
"Укрнафта" в січні-червні 2018 року
збільшила чистий прибуток на 54,3%
порівняно з аналогічним періодом
2017 року – до 2,06 мільярда гривень.
Про це йдеться в квартальному
звіті підприємства, опублікованому
в системі розкриття інформації
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку.
Згідно з повідомленням, за звітний
період "Укрнафта" збільшила дохід
від реалізації продукції на 21,63%
- до 16,76 мільярда гривень. За
підсумками 2017 року вона отримала 444 мільйонів гривень чистого
прибутку, тоді як 2016 рік компанія
закінчила із збитком у розмірі 8,739
мільярда гривень.
Довідка: "Укрнафта" – найбільша
публічна нафтогазова компанія
України. На її частку припадає
близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу
в Україні. Вона є одним з найбільших
гравців на роздрібному ринку
нафтопродуктів України: компанії
належать понад 560 АЗС по всій
території країни.

Держбюджет пішов
у мінус
Державний бюджет України за
січень-червень 2018 року виконано
з дефіцитом на рівні 9,782 млрд грн
проти 29,032 млрд грн профіциту за
аналогічний період попереднього
року.
Як повідомляється на сайті
Національного банку України, зведений бюджет за цей період виконано з профіцитом (профіцит бюджету — економічне поняття, яке
означає, що дохідна частина бюджету перевищує видаткову частину
бюджету) на рівні 10,402 млрд грн,
що в 5 разів нижче від профіциту за
аналогічний період попереднього
року в розмірі 52,142 млрд грн.
Довідка: Державний бюджет України
за 2017 рік виконано з дефіцитом на
рівні 47,850 млрд грн, що в 1,5 разу
нижче від показника за попередній
рік. Держбюджет - 2018 встановлює
граничний обсяг дефіциту на рівні
80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.
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Українцям взагалі не варто розраховувати на гідну пенсію із зарплатою нижче середньої

ТОЧКА ЗОРУ

ДЕДАЛІ СТРАШНІШЕ...

ЯКІ СЮРПРИЗИ ГОТУЄ ВЛАДА УКРАЇНСЬКИМ ПЕНСІОНЕРАМ
Вже наступного року широко розрекламована владою пенсійна реформа запрацює "повноцінно" (2018-й рік "підготовчий"). На практиці це означатиме цілий ряд дуже болючих нововведень, найнеприємнішим з яких стане
істотне скорочення виплат для "нових" пенсіонерів. Але вже зараз почали вимальовуватися перші симптоми, що
вказують на наявність серйозних проблем усієї пенсійної системи України.
Олексій Градов

ЗАКРУЧУВАННЯ ГАЙОК

За даними Держкомстату, на сьогодні середня пенсійна виплата в Україні
складає 2,5 тис. грн. Зрозуміло, що це
"середня температура по лікарні" (у когось 1,5 тисячі, а у когось 10 і більше) тому для наочності наведемо приклад:
щоб цього року отримати пенсію в 2500,
треба при 35 роках стажу офіційно заробляти близько 10 тис. грн.
Таким чином, на заслуженому відпочинку можна буде отримати всього
лише 25% від заробітку. До речі, це суперечить всім цивілізованим нормам
- адже згідно із стандартами Міжнародної організації праці, "нормальною" вважається пенсія у розмірі 40% звичного
заробітку, а "високою" - 60%.
На дійсно забезпечену старість можуть розраховувати українські судді:
вони мають право на пенсію у розмірі
80% своєї зарплати.
Розраховувати на гідну пенсію із
зарплатою нижче середньої - взагалі
не варто. Навіть із 45 роками стажу, але
з офіційною мінімальною зарплатою
(сьогодні - 3273 грн), українці можуть
претендувати тільки на мінімальну пенсію (1489 грн).
Нагадаємо і про терміни виходу на
пенсію. Формально закон не передбачає
підвищення пенсійного віку, але вводить нові вимоги до страхового стажу.
Так, для виходу на пенсію в 60 років,
в 2018 році треба мати 25 років страхового стажу; при стажі від 15 до 25 років
на пенсію можна буде вийти в 63 роки;
якщо стаж "не дотягує" до 15 років - в
65-ти річному віці. Вказані норми щорічно збільшуватимуться на 1 рік - до
2028, коли мінімальний необхідний
стаж доросте до 35 років. За розрахунками експертів, при такому розкладі 45%
шестидесятирічних українців в 2028-му
вимушені будуть продовжити працювати як мінімум до 63 або 65 років.
В той же час люди, у яких бракує страхового стажу, зможуть претендувати на
соціальну допомогу досягши 63-річного
віку, а розмір допомоги визначатиметься,
виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.
Нагадаємо також, що українське законодавство передбачає купівлю страхового
стажу : зараз один рік стажу коштує 16
тисяч 896 грн. В цілому можна купити
максимум п'ять років стажу, що за нинішніми розцінками обійдеться потенційному пенсіонерові в 84 тисячі 480 грн.
Ще одним сюрпризом для українських пенсіонерів від уряду стане те, що

не можна буде одночасно отримувати
пенсію та працювати.
"Після проведення пенсійної реформи, коли пенсія стане достатньою, треба
встановити правило - або ти працюєш,
отримуєш зарплату і виходиш на пенсію
трохи пізніше, але пенсійні виплати у
тебе будуть більшими. Або ти йдеш відразу і отримуєш пенсію, але не працюєш", - пояснює міністр соціальної політики Андрій Рева.
Логіки в цьому мало, враховуючи рівень зайнятості, брак джерел ВВП та дефіцит сімейних бюджетів.

ХИТРОЩІ ПІДРАХУНКУ

Як відомо, 2018-й - підготовчий рік
перед реформою. В цей час ще діють
особливі (пільгові) правила підрахунку
пенсій, але вже наступного року вони
зміняться в гіршу сторону. Суть в тому,
що цього року для тих, хто виходить на
заслужений відпочинок, у формулі розрахунку пенсії враховується середня по
країні зарплата за 2 минулі роки. А вже з
2019-го (згідно із законом) середня зарплата по країні вважатиметься за 3 роки.
А оскільки середня зарплата постійно
зростає, то усереднений показник за
три роки буде завжди менше, ніж за два.
Тому ті, хто виходить на заслужений відпочинок цього року, опинилися у вигідніших умовах.
Пояснимо на прикладі.
Формула розрахунку пенсій складається всього лише з трьох показників:
середня зарплата в країні, власна зарплата і стаж. Підраховуючи пенсію людині, працівники ПФ перемножують
середню зарплату по країні за три роки
(у 2018-му - за 2 роки), коефіцієнт влас-

ної зарплати (свою зарплату треба розділити на середню), стаж в роках, і 1%.
Отримана сума - розрахунковий розмір
пенсії. Якщо він нижчий мінімальної,
то її підвищують до прожиткового мінімуму для непрацездатних (1435 грн сьогодні).
У формулі є і свої нюанси. Так, середня зарплата, яку публікує Державна
служба статистики, і цифра, яку використовує Пенсійний фонд, істотно відрізняються. При цьому в розрахунках
використовуються саме оцінки пенсійного фонду. Наприклад, за останніми
даними ПФ середня зарплата в Україні
складає 7434,6 грн, а за даними Держстату - 8480 грн.
Щоб визначити коефіцієнт власної
заробітної плати, треба розділити свій
дохід на середній по країні. Приміром,
якщо заробітна плата завжди знаходиться на рівні середньої, то коефіцієнт
складе 1. Якщо заробітна плата приблизно в два рази вища (тобто близько
15 тис. грн), то коефіцієнт - 2.
Для ілюстрації розрахуємо орієнтовний розмір пенсії для українця, який
заробляє 7,5 тис. грн і відпрацював 35
років. За правилами 2018 року розмір
його виплати порахують так:
5302,8 грн (середня зарплата за 2 минулі роки за даними ПФ) х 1 (співвідношення середньої зарплати і власної) х 35
х 1%. В результаті пенсія складе близько
1856 грн.
Варто відзначити, що якби цього року
не діяли "ексклюзивні правила", то цей
же пенсіонер отримав виплату у розмірі
1640 грн (з урахуванням середньої зарплати за 3, а не 2 роки). Тобто приблизно
на 200 грн менше.

ФОНД ГОСИМУЩЕСТВА: СХЕМА РАБОТАЕТ!
КАБМИН НАЧАЛ ОБДИРАТЬ ОЦЕНЩИКОВ И НОТАРИУСОВ В ИНТЕРЕСАХ ЯЦЕНКО И ХОМУТЫННИКА
По материалам:Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"

В декабре 2017 года Верховная Рада приняла поправки
к Налоговому кодексу и обязала правительство
создать единую базу оценки имущества. Дело
необходимое - потому что база должна быть
надежной, надо исключить махинации, внесение
данных задним числом и т.д., и с базой были реальные
проблемы, на которые жаловались сами оценщики.
Но решение проблемы оказалось просто
разочаровывающим.

8 июля 2018 г. старая база
оценки оказалась закрыта, а
новая база стала платной, она
получила название "Оценка
онлайн". И теперь за каждую
сделку и внесение данных в базу
оценщик должен заплатить 390
гривен и нотариус должен заплатить 390 гривен. Это высокая
цена за доступ к государственной базе данных, но если бы это

все шло напрямую в бюджет, то
критики бы не было, это был бы
еще один косвенный налог. Но
780 гривен надо платить не в
бюджет, афера в том, что за доступ к ГОСУДАРСТВЕННОЙ базе
деньги получает ЧАСТНАЯ фирма, прямое отношение к которой
имеют упомянутые господа.
А теперь – чистая арифметика. В день в Украине проходит

ГРОШЕЙ НЕМАЄ –
ЗАРОБЛЯТИ НІКОМУ

У останній декаді липня українську
громадськість розбурхала тривожна
новина: більше 1,2 млн пенсіонерів зіткнулися із затримками виплат. Тоді
замміністра соціальної політики Микола Шамбир поспішив заспокоїти народ, пояснивши затримку з виплатами
пенсій "технічними проблемами" і "касовим розривом" у бюджеті Пенсійного
фонду.
Звичайно, простому громадянину
такі формулювання ні про що не говорять, а оскільки виплати швидко поновилися, то всі швидко заспокоїлися.
Проте експерти стверджують, що це дуже неприємний симптом, який може
свідчити про початок системних проблем з виплатою пенсій.
"Це означає, що на поточному рахунку
фонду немає грошей. 60% бюджету ПФ
формується за рахунок податку, який
перераховують всі працюючі громадяни до бюджету солідарної системи пенсійного забезпечення", - пояснив слова
замміністра економічний експерт Андрій Блінов.
За словами експерта, інші гроші, які
надходять на рахунки ПФ, - це 39% покриття дефіциту з бюджету країни і 1%
- додатковий заробіток - відсоток по
залишках грошей на рахунках у банку.
Сьогодні проблема виникла саме з ключовою статтею доходів ПФ - єдиним соціальним внеском (ЄСВ-ред.).
"Бюджет ПФ недоотримав за перше
півріччя 15 млрд гривень доходів по
статті ЄСВ", - пояснив економіст.
І відмітив, що ця проблема пов'язана
з помилковим плануванням бюджету
ПФ, при якому були закладені нереальні
прогнози надходжень податку від працюючих громадян.
Простіше кажучи, і кількість працюючих, і їх зарплати (а отже - і податкові
відрахування з них) виявилися набагато
меншими, ніж сподівалися в Кабміні.
Цьому значною мірою посприяла масова міграція працездатного населення
за кордон (як трудова, так і повноцінна)
- адже кожен виїжджаючий "заробітчанин" фактично позбавляє виплат одного пенсіонера.
Ця ситуація досягла критичного рівня
ще в 2013 році, коли 15 працюючих повинні були забезпечувати 10 пенсіонерів. Але з приходом нинішньої влади і
ця ситуація погіршилася катастрофічно:
в 2017 році - 10 пенсіонерів на 10 працюючих. Тобто, активна трудова міграція з
України зрушила співвідношення кількості працюючих до кількості пенсіонерів в неприпустимі рамки, і при існуючих тенденціях це положення тільки
посилюватиметься.
На практиці це означає, що ніякого
"економічно обгрунтованого" підвищення пенсій і соціальних виплат не
може бути в принципі. А якщо це підвищення все-таки станеться (для передвиборного піару влади) - то винятково
за рахунок друкарського верстату. Чи
варто говорити, що такі "надбавки", та
інфляція, що неминуче супроводжується різким сплеском, і роблять людей
тільки біднішими.

2-3 тысячи сделок, то есть в
свой карман владельцы "Оценки онлайн" могут положить в год
600-800 млн грн как минимум.
С какой стати? Разве может
стоить разработка базы данных
таких огромных средств?
Разумеется, база теперь часто подвисает, доступ затруднен,
сразу пошли случаи, когда оплату "Оценка онлайн" получила,
а сделку не оформила. Уже появились посредники, которые
предлагают без сбоев решать
все вопросы.
Схема Фонда госимущества

"Оценка онлайн" - это старая и
казалось, давно забытая коррупционная кормушка. Были
такие схемы в Минюсте - за
пользование госреестрами получала доходы частная фирма "Артмастер", была такая схема в МВД консорциум ЕДАПС зарабатывал
деньги используя государственную паспортную базу. Но все
эти позорные схемы, о которых
я не раз писал при Януковиче,
сразу после революции были
отменены. И вот теперь Фонд госимущества снова ввел схему легальной коррупции в дело.
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Сейчас уже совершенно ясно: в Украине при мафиозно-олигархической системе
управления победить коррупцию невозможно

РЕЗОНАНС

ПЧЕЛЫ ПРОТИВ МЕДА

КТО И КАК В УКРАИНЕ "БОРЕТСЯ" С КОРРУПЦИЕЙ И КОНТРАБАНДОЙ
Александр Полуянов

Главная проблема, с
которой "наши западные
партнеры" столкнулись на
территории Украины — это
непреодолимое стремление
местной "элиты" воровать
все, что только можно:
от бюджетных средств и
природных богатств - до
иностранной помощи. Все
это привело к тому, что
специально для Украины
была изобретена гигантская
антикоррупционная система,
но и она постоянно дает
сбои и фактически не
работает. Причина проста:
в Украине нет никакой
разницы между властью,
большим бизнесом, и так
называемой "коррупцией".
Это практически одно и то
же. Воровать хотят все, и
никого не устраивает борьба
с самим собой.
(Начало на стр. 1)

Этому инциденту предшествовала еще одна борьба —
между НАБУ и Национальным
агентством
по
вопросам
предотвращения
коррупции (НАПК). Там тоже сидят
"знаменитые борцы", которые
нарочно (и это доказано) блокируют и подачу, и проверку деклараций чиновников, в
результате чего здравая идея
о подаче е-деклараций превратилась в громкий пшик.
Собственно, с мутной декларации начальника Бюро Артема
Сытника все и началось. Хотя,
это уже отдельная история, и
мы не будем уводить в сторону
нить нашего повествования.

КАМПАНИЯ
ПО ДИСКРЕДИТАЦИИ

А сейчас политологи соглашаются в том, что НАБУ
и САП будут с удвоенным
энтузиазмом заводить дела друг
на друга. Не исключена возможность, что и генеральный
прокурор Юрий Луценко будет
вручать подозрения о совершении преступления начальникам обеих структур.
"Ведется
целенаправленная кампания по дискредитации этих органов - как
условно независимых, как тех,
которые должны встраиваться в пирамиду НАБУ-САПАнтикоррупционный суд. ПоСоздана "Оценка онлайн"
маленьким донецким частным
предприятием "Ви Ай Пи Департмент", с уставным фондом 4000 гривен, возглавляет
его некий уроженец Донецка
Сергей Хмара. Никакой айтиразработкой это предприятие
не занималось, это очевидная
прокладка, для прикрытия настоящих выгодополучателей.
"Оценка онлайн" введена в
действие решением исполняющего обязанности главы ФГИ
Виталия Трубарова. Трубаров
сделал карьеру, поскольку вхо-

требовал МВФ от Украины
создание последней структуры,
а за этот год можно развалить
САП, например. Если уходит
глава Спецпрокуратуры, надо
назначать новый конкурс —
это еще где-то полгода как минимум. Потом можно сделать
что-то с Антикоррупционным
бюро. Например, провести там
аудит. А тем временем всем будет заправлять Юрий Луценко",
— утверждает замдиректора
Украинского института анализа и менеджмента политики
Кирилл Молчанов.
По его мнению, развал этих
структур — задача Администрации президента, с чем
она весьма успешно справляется. Ведь практически все
резонансные дела либо разваливаются, либо спускаются на
тормозах, либо откладываются
в «долгий ящик», а то, что накопали детективы НАБУ, очень
часто находит свою "смерть" в
САП. В итоге, даже до суда почти ничего не доходит.
При этом простому и неискушенному в интригах человеку
почти невозможно разобраться:
кто на самом деле прав, и кто
виноват? Кто честный профессионал, а кто — саботажниккоррупционер? Так, например,
САП обвиняет НАБУ в подлоге "янтарного дела", в котором
замешаны депутаты ВР Максим
Поляков и Борислав Розенблат.

дил в группировку Виктора и
Александра Януковичей.
Когда
Янукович-старший
стал впервые премьер-министром в 2003-м, Трубарова назначили главой Донецкого областного Фонда госимущества.
Когда Янукович стал президентом, Трубаров был назначен
главой Фонда госимущества Киева. И он прекрасно сохранился
в аппарате ФГИ при новых руководителях Фонда. А 12 сентября
2017-го стал исполняющим обязанности председателя.
Почему Трубарову удается

А в НАБУ твердят: все законно,
все улики и стенограммы и аудиозаписи на месте.
"Скорее всего, и та, и другая
структура оказались вовлечены
в грязные дела. По сути, две
главные организации, которые
должны вести бескомпромиссную борьбу с коррупцией в Украине, в результате
хитроумных действий администрации президента Петра
Порошенко и его "ручного"
генпрокурора Юрия Луценко занимаются борьбой друг
с другом, и стали полностью
зависимы от политической
конъюнктуры в стране. Образно говоря, они превратились
в этаких "китайских болванчиков", которые служат лишь
для украшения политического
салона президента Порошенко. Никакой другой цели, кроме украшения интерьера, они
уже не служат", - так считают в
Социалистической партии Александра Мороза.

БРЕД СУМАСШЕДШЕГО

Сейчас уже совершенно ясно,
что при мафиозно-олигархической системе управления
(которая действует в Украине
практически с момента провозглашения
независимости
и возрождения капитализма),
победить коррупцию невозможно. Хотя именно коррупция
высасывает последнюю кровь

сделать карьеру? Потому что
Фонд госимущества по квоте
получил под контроль глава
парламентской депутатской

из национальной экономики и
в полном смысле слова добивает страну.
Взять ту же контрабанду. Как
известно, в Украине она большей частью осуществляется
не мелкими группами злодеев, которые тайными лесными
тропами проносят через границу контрабандный товар. По
словам самих же политиков и
депутатов, у нас контрабанда
крышуется
представителями
власти и силовыми структурами – поэтому является одним
из проявлений коррупции. И
вот момент истины: по оценкам
экспертов (и это признано властями), убытки страны только
от контрабанды составляют 4
млрд долларов в год! Для сравнения: это равняется убыткам
от полной остановки транзита
российского газа (3 млрд. долларов), плюс транш от МВФ.
"На днях прозвучала цифра,
которая крутится в этой сфере. 4 миллиарда долларов – это
цифра, которую они все признают… Вопрос: где они? По
чьим карманам их распределили? На должности постоянно
оставался Грицак (глава СБУ),
Порошенко. Это перераспределялось между Яценюком
(Народный фронт), и сейчас –
Гросман… Они просто делятся
между СБУ, представителями
Гройсмана, Аваковым и, наверное, в этот процесс уже включается Луценко, который тоже
хочет, как и все они, принимать
в этом участие", - заявил в этой
связи нардеп Юрий Деревянко.
По его словам, признав цифру убытков в 4 млрд долларов,
власть фактически подписала
себе приговор.
"Эти
так
называемые
государственные
менеджеры,
начиная от Яценюка и заканчивая Гройсманом, сегодня (24
июня – прим. авт.) это признали. Такие люди, которые продуцируют коррупцию и контрабанду, должны уйти прочь",
- подытожил депутат.
Мы же приведем лишь один
показательный пример – как
в Украине осуществляется
"борьба" с контрабандой. Как
известно, на днях разгорелся
грандиозный скандал с незаконной вырубкой и контрабандой качественного леса,
который вывозится в Европу
под видом дров (мы об этом писали в прошлом номере). Тогда,
по горячим следам, в Верхо-

Интересно, что про Трубарова были и позитивные отзывы
как о профессионале, но данная коррупционная схема ни

Фонд госимущества Украины 18 июля запустил
реальную коррупционную аферу: создана
монопольная схема по выкачиванию денег
600-800 миллионов гривен в год с оценщиков
имущества, нотариусов и их клиентов в интересах
частной компании из Донецкой области.
группы "Відродження" Виталий
Хомутынник, и Трубаров назначен в рамках этой квоты.

о каком профессионализме и
принципах говорить не дает.
Это диагноз.
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вной Раде на редкость оперативно приняли соответствующий закон, направленный на
сохранения украинских лесов и
предотвращение контрабанды
необработанных пиломатериалов. Также депутаты инициировали введение уголовной
ответственности (оказывается,
ее нет!) за незаконный вывоз
из Украины леса и лесоматериалов. Однако президент Порошенко 23 июля наложил на этот
закон вето. Правда, при этом
сообщается, что он внес в него
какие-то свои замечания и соображения, но какие именно –
не уточняется. Зато всем стало
ясно, что "крыша" у коррупции
"не течет", и можно продолжать
в том же духе.
"Порошенко наложил вето на
криминализацию контрабанды
леса. Президент настаивает на
исключение нормы по запрету экспорта дров. Это означает,
что он берет на себя полную
ответственность за бешеную
контрабанду леса под видом
дров и защищает мародеров,
которые продают за бесценок национальные богатства
Украины", - неожиданно (как
всегда) "прозрел" лидер радикалов Олег Ляшко.
Свой весомый вклад в "борьбу" с контрабандой вносит и
премьер-министр Владимир
Гройсман. На днях, например,
он огорошил украинскую общественность тем, что предложил привлекать к борьбе с этим
негативным явлением… самих
же участников контрабандных
схем.
"Сногсшибательная логика
Гройсмана. Премьер-министр
Украины заявил, что "без таможенника, СБУшника, прокурора, сотрудника МВД - разработать и внедрить контрабандные
схемы невозможно". Поэтому
он, премьер-министр, обратился ко всем правоохранителям, чтобы преодолеть эти
явления. Получается, что по
просьбе премьера, таможенники, СБУшники, прокуроры
и сотрудники МВД "преодолеют явления", которые сами, по
словам того же премьера, разработали и внедрили", - заявил
по этому поводу экономист Виктор Скаршевский.
После всего этого остается
только один вопрос: на кого
рассчитаны эти бредовые заявления? По этой логике, Гройсман вскоре обратится ко всем
коррупционерам (без которых
невозможно разработать и внедрить коррупционные схемы) с
просьбой "преодолеть эти явления". И после этого их всех замучает совесть – и коррупция
с контрабандой навсегда исчезнут из нашей жизни.

Настоящим автором схемы
"Оценка онлайн" является
печально известный коррупционер Антон Яценко. Несмотря на все скандалы, Яценко вне досягаемости наших
правоохранительных органов,
по-прежнему
прикрывается
мандатом. При Януковиче
Яценко в 2011-м уже реализовал схему по контролю рынка
оценки, эту схему отменили
сразу после революции в 14-м.
Теперь новый заход.
Прокладка "Оценка онлайн"
должна быть немедленно лик-

видирована, нельзя так позорить государство. Все деньги
от оценки имущества должны
идти в бюджет.
Остается надеяться, что
Антимонопольный
комитет,
Национальное
антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная
прокуратура дадут оценку
действиям руководства ФГИ
и компании "Оценка онлайн",
которые начиная с 18 июля
нанесли своими действиями
значительный ущерб бюджету
и недопоступление доходов.
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РЕАЛІЇ

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

Газова пастка
Днями уряд України оголосив
про відстрочення підвищення цін
на газ. Якщо говорити точніше,
то Кабмін продовжив на один місяць
(до 1 вересня) дію спеціальних
зобов'язань НАК "Нафтогаз України" з
продажу природного газу для потреб
населення і теплокомуненерго за
зниженою ціною.
Здавалося б, для змучених комуналкою
українців з'явився привід для радощів, проте експерти попереджають: радіти не варто.
"Це рішення про заборону підняття ціни на
газ для населення чисто популістське. Там
немає термінів мораторію, і ніщо не перешкодить уряду підняти ціну на газ у вересні
або на початку опалювального сезону. Якби
влада реально думала про населення, вона
б вказала терміни, наприклад до квітня 2019
року", - заявив експерт з питань енергетики
Валентин Землянський.
За словами фахівця, можна чекати підняття ціни на газ до 15 тисяч гривень за тисячу
кубометрів. Такі прогнози обумовлені зростанням ціни на газ на європейських ринках і
девальвацією гривні, яка вже почалася.
"В результаті ми отримаємо ще один негативний ефект для населення і економіки
країни в цілому, оскільки збільшиться навантаження на бюджет по виплаті субсидій",
- пояснив Землянський.
На думку експерта, влада спеціально відтягує цю ситуацію (з підвищенням ціни на газ
для населення) до опалювального сезону щоб люди не встигли оформити субсидії. Обробка документів і бюрократична тяганина
не дозволять людям оформити субсидії до
початку опалювального сезону, і їм доведеться заплатити за підвищеною ціною, або
залізти у борг до НАК "Нафтогазу". Це виглядає як продумана пастка.
"Під цю ситуацію монополіст з постачанню газу планує посилити відповідальність за
несплату і взагалі перейти на передоплату.
І боржників просто масово відключатимуть
від газу", - сказав експерт.
Від себе нагадаємо, що за новими правилами надання субсидій, за борг в 340 гривень (20 неоподатковуваних мінімумів) позбавляють субсидій.

Прямі іноземні
інвестиції
Обсяг прямих іноземних інвестицій в
економіку України за січень-червень
2018 року склав 1,2 мільярди
доларів, з яких 462 мільйони доларів
надійшли у червні. Про це йдеться у
звіті прес-служби Нацбанку.
Обсяг надходження валюти в економіку
України (в тому числі від інвестицій, зовнішніх запозичень та торгівлі) поступово скорочується порівняно з обсягом валюти, яку
українська економіка витрачає.
За даними Нацбанку, наразі валютні резерви України складають близько 18 мільярдів доларів, чого достатньо для забезпечення потреб імпорту на 3,1 місяці.
Також в НБУ підрахували, що за червень
Україна експортувала товарів на 3,4 мільярди доларів, а закупила закордоном товарів
на 4,3 мільярди доларів.
Раніше Національний банк України провів
дослідження прямих іноземних інвестицій,
що надійшли в Україну протягом 2010-2017
років та виявив, що 22% цих надходжень —
це повернуті з офшорних рахунків кошти, які
виводили громадяни України.
26 липня стало відомо, що на засіданні
Ради фінансової стабільності, до складу якої
входить Нацбанк, Мінфін та регулятори фінансового ринку, зазначили, що найбільшою
загрозою фінансовій безпеці є відсутність
траншу МВФ.

Ожидается, что осенью тарифы на водоснабжение для украинцев вырастут на 10-15%

ХЛОРНЫЙ ШАНТАЖ
УКРАИНЦЕВ ПРЕДУПРЕДИЛИ ОБ ОЧЕРЕДНОМ
ПОВЫШЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДУ
Александр Михайлов

Июль месяц запомнился украинцам тем, что нас регулярно пугали
страшилками о грядущем водном коллапсе и грядущих проблемах с
питьевой водой – дескать, ее скоро нечем будет обеззараживать. То
и дело нам сообщали, что в ближайшее время в некоторых регионах и
городах Украины может быть ограничена, либо полностью прекращена
подача питьевой воды из-за проблем с хлором. Завершилась эта эпопея
повышением тарифов.

ГДЕ ТОНКО, ТАМ И РВЕТСЯ

Ожидается, что осенью тарифы
на водоснабжение для украинцев
вырастут на 10-15%. Одной из причин
назвали подорожание хлора. При этом
в Ассоциации водоканалов Украины
уточнили: подорожания водоснабжения следует ожидать уже в сентябре.
Об этом заявила заместитель председателя Ассоциации Ольга Бабий:
"Уже с сентября-октября этого года
можно ожидать роста тарифов от 10%
до 15%". Характерно, что изначально
Ольга Бабий прогнозировала рост тарифов лишь на 2-3%.
По ее словам, подорожание воды
связано с ростом стоимости хлора,
который производит "ДнепрАзот", подорожанием электроэнергии (с начала
года на 16%), инфляцией, а также индексацией зарплат.
Напомним, что единственное предприятие, производящее хлор в Украине, принадлежит опальному олигарху
Игорю Коломойскому. Как известно,
в июне "ДнепрАзот" вообще остановил
работу, что вызвало настоящую панику в Ассоциации водоканалов. Сейчас
предприятие производство возобновило, но цены на хлор повысились с
11 тысяч грн. за тонну до 47250 грн. с
НДС – то есть почти в 4 раза.
В этой связи стоит вспомнить, как
развивалась ситуация в динамике.
Вся эта история началась еще 16
июня, когда председатель правления
"ДнепрАзота" Сергей Сидоров на своей странице в Facebook заявил о прекращении работы предприятия и уходе завода на вынужденный простой.
"С большой тяжестью в сердце сообщаю всем вам, что с 15.06.2018
года предприятие АО „ДнепрАзот“
вынужденно входит в простой на
неопределенный срок. Предприятие, которое восемь десятилетий
создавало себе имя, было и является
надежным партнером в бизнесе… полностью остановлено", – написал он.
Сидоров объяснил произошедшее

слишком высокой ценой на газ для
промышленных потребителей. "Изза высокой цены на газ мы не имеем
возможности включиться. Главный
вопрос сегодня не в том, кто виноват,
это всем понятно… Политика государства, помноженная на внешние
рыночные факторы, которая навязана украинским химикам, создала все
предпосылки того, что отечественная
химия находится на грани уничтожения", – утверждает он.
Находящееся в Каменском (бывший
Днепродзержинск) ПАО "ДнепрАзот"
– это химический гигант, основной
профиль которого – производство
жидкого азота и сельхозудобрений.
Главное сырье – природный газ, из
которого, и с помощью которого все
это и производят. Хлор – побочный
продукт, но именно он неожиданно
оказался в центре всеобщего внимания.
На общегосударственный уровень проблему вынесла ассоциация
"Укрводоканалэкология", которая обратилась за помощью к правительству
и СНБО, заявив, что подача воды в
централизованную водопроводную
сеть в некоторых регионах может быть
значительно ограничена, а местами и
полностью прекращена.
И вот тогда-то Украина с удивлением обнаружила, что у нее нет другого
производителя жидкого хлора для дезинфекции питьевой воды.
Попутно заметим, что обеззараживание питьевой воды хлором – это
прошлый век. Например, в Минске
городскую воду уже вообще не хлорируют: 70% поставляют из артезианских скважин, а оставшиеся 30% (из
открытых водоемов) озонируют, либо
обрабатывают гипохлоритом натрия
(NaOCl). При бытовом использовании
он распадается на поваренную соль и
кислород.
Наверное, стоит вспомнить и то, что
"ДнепрАзот" входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое

значение для экономики и безопасности Украины. А потому государство
в случае реального "водного кризиса"
вполне может взять предприятие под
прямое управление. Если, конечно,
власть думает о народе и имеет политическую волю.

ИГРЫ ОЛИГАРХОВ

Проблемы с газом начались на предприятии еще в мае – тогда компания
"Укрнафта" остановила подачу газа
на "ДнепрАзот" из-за долгов. Здесь
обращает на себя внимание то, что
"Укрнафтой" владеют почти в равных
долях Игорь Коломойский и государство в лице "Нафтогаза" (у него
контрольный пакет акций).
При этом "ДнепрАзот" контролируется группой "Приват", создателем
и совладельцем которой является тот
же Игорь Коломойский. В результате
получается интересная картина: все
выглядит так, словно Коломойский
сам себе не продает сырье.
"Дорогой газ - это точно не повод
останавливать завод. На рынке есть
десятки трейдеров, которые предлагают газ дешевле, чем "Нафтогаз",
а рынок у нас с 2015 г. свободен для
промышленных предприятий", – прокомментировал эту ситуацию эксперт
нефтегазовой отрасли Валентин Землянский.
Он выдвигает свою версию: в основе конфликта может лежать спор
между акционерами "Укрнафты" –
Коболевым и Коломойским – из-за
цены поставок газа на предприятие
олигарха. И "ДнепрАзот", будучи монополистом, стал инструментом давления Коломойского на власть. Причем цели этого давления могут быть не
только чисто коммерческими (когда
Коломойский шантажом выбивает для
своего бизнеса то ли снижения цены
на природный газ, то ли повышения
цены на собственно жидкий хлор), но
и вполне политическими. Тем более,
что бизнес и политика у Коломойского переплетены неразрывно.
Своим "хлорным демаршем" Игорь
Валерьевич может как подрывать украинскую власть, подыгрывая накануне
начала избирательной гонки своим
нынешним политическим союзникам
(как тут не вспомнить о недавней варшавской встрече Коломойского с Юлией Тимошенко), так и давить на власть
непосредственно, чтобы выторговать
себе преференции. Например, в деле о
выведенных из Приватбанка миллиардах, которое сейчас рассматривается в
суде Лондона.
А еще Игорь Валерьевич вполне
способен таким вот оригинальным
способом напомнить украинским
политикам – как властным, так и
оппозиционным, - о себе и своих достаточно широких возможностях.
Политологи считают, что Коломойский, как искусный игрок, скорее всего держит в уме все возможные
комбинации, и всю возможную для
себя выгоду - как политическую, так и
денежную. А монопольное положение
на рынке жидкого хлора вполне позволяет ему играть в эту игру.
При этом пострадавшими в любом
случае остаются простые украинцы,
об интересах которых вообще никто
не думает. Как говорится, "паны дерутся, а у холопов чубы трещат".
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Применяя это средство, буквально через несколько минут вы ощутите, что боль отступила

“За правду і справедливість”

ДОМАШНІЙ КЛУБ
ГОТОВИМ САМИ

БАБУШКИНА АПТЕКА

ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

РЕЦЕПТЫ
НЕОБЫЧНЫХ
БЛЮД

ПРОРОСШАЯ КАРТОШКА ОТ ВОСПАЛЕНИЯ

В чем же секрет проросшего
картофеля? Под действием
солнечного света в корнеплодах и
проростках в большом количестве
скапливается глюкоалкалоид
соланин. Это – яд, поэтому
позеленевшую картошку есть
опасно. Но, как и множество
других токсических соединений, в
небольшой концентрации соланин
лечит.
Как показали исследования, он
имеет седативные (успокоительные)
и
антиконвульсантные
свойства.
Поэтому его используют в медицине для лечения астмы, а также в препаратах от кашля и простуды. Однако

УЛЫБНИСЬ И ПОДУМАЙ

Знаете ли вы, что…
• Мудрость не всегда приходит с возрастом. Иногда возраст приходит
один.
• Если хочешь выглядеть молодой
и стройной — держись поближе к
старым и толстым.
• Старость женщины наступает, когда
телевизор становится ей интереснее
зеркала.
• Глупая женщина следит за мужем,
умная - за собой.
• Овцы никогда не объединяются против хищника. Они просто радуются,
что напали не на них.
• Хорошие привычки продлевают
жизнь, а плохие делают ее приятной.
• Деньги часто портят мужчин. Поэтому
рядом с ними всегда должны быть
женщины — для снятия порчи.
• В споре умного и дурака побеждает
тот, кто настоящий.
Депутаты ВР - это группа лиц, собирающихся периодически пересчитаться и вкусно покушать по случаю принятия очередного закона.
НОВИЙ КУРС УКРАЇНИ

самостоятельно делать настойки для
внутреннего употребления опасно. Как
внешнее средство же он дает легкий
противовоспалительный, обезболивающий эффект.
Чтобы снять боль в суставах, надо
взять пол литра водки (раньше люди
использовали самогон, и это было
даже лучше. Ведь самогон – продукт
натуральный. К тому же сивушные
масла являются дополнительным разогревающим средством), перелить в
банку с широким горлом, бросить в
нее горсть картофельных проростков,
плотно закрутить крышкой и поставить на одну неделю в темное место.
Важное условие приготовления такого лекарства – темнота и температура, не выше 15-20 градусов.

Уже через семь дней этой настойкой
можно растирать поясницу при воспалении нерва. Натерли, и быстробыстро завернулись в овечье одеяло,
плед или платок (широкий шарф).
Буквально через несколько минут вы
ощутите, что боль отступила.
А на больные суставы можно сделать
компресс, замачивая в настойке хлопчатобумажную ткань. Так делали наши
прабабушки в селах, когда не было еще
ни аптек, ни таблеток, ни современных
мазей. Компресс накладывают на больное место, а сверху закрепляющую повязку плюс что-нибудь теплое. Такие
процедуры лучше всего делать на ночь
– после них легче уснуть.
При
артрите
можно
также
накладывать на больные участки
компресс из измельченной на терке
или мясорубке позеленевшей картошки. Предварительно ее следует хорошенько вымыть. Массу бросить в
горячую воду и нагреть, не доводя до
кипения. Потом положить в мешочек
(желательно льняной или из другой
натуральной плотной ткани) толщиной 1,5-2 сантиметра. И прикладывать
его к суставу, закрепив повязкой и обмотав шерстяным платком. Спите с
таким компрессом, положив больную
ногу или руку на подушку.
Такие процедуры следует проводить
на протяжении недели. Как правило,
боль успокаивается после нескольких
компрессов.

НАША ДАЧА

КАК УХАЖИВАТЬ
ЗА МАЛИНОЙ ОСЕНЬЮ
ШАГ 1. Внимательно
осмотрите каждый куст
и удалите под самый
корень сухие и старые
ветки. Также нет смысла оставлять и молодые
тонкие побеги. После обрезки должны остаться
лишь крепкие молодые
стебли. Укоротите их на
10 – 20 см. Расстояние
между кустами должно
быть более 60 сантиметров. Поэтому проредите малинник – уберите
ненужные отростки при
помощи лопаты. Это позволит увеличить урожайность и ягоды малины в следующем году
вырастут крупными.
ШАГ 2. Если малинник
замульчирован соломой,
уберите её на компостную кучу, иначе паразиты
и полевые мыши устроят
в малиннике гнезда.
ШАГ 3. Удалите листья
на кустах, иначе они отсыреют, начнут гнить.
Выполняйте эту операцию аккуратно, чтобы не
повредить почки. Многие садоводы используют следующий приём:
надевают рукавицу или
перчатку и проводят ею
снизу вверх, вдоль по-
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Мы выбрасываем это в мусор, а
английские шеф-повара добавляют
в достойнейшие блюда. И не
потому, что они экономные, а мы
расточительные. А потому, что
знают, как извлечь из всего пользу.
Черствый хлеб, куриные косточки,
лимонная цедра, овощная
ботва и очистки — ингредиенты
лучших блюд иностранной кухни.
Приобщись и ты к европейским
традициям, чтобы разнообразить
и усовершенствовать свое меню. В
Европу же хотим!

1. ЧЕРСТВЫЙ ХЛЕБ

Из черствого хлеба можно сделать сухари, покрошить их и использовать для
панировки. Так думаем мы. На Западе же
из затвердевшей выпечки не стесняются
готовить более интересные блюда. Например, тосканский хлебно-томатный суп
«Паппа аль помодоро» и летний салат «Панцанелла», в состав которого входит хлеб,
помидоры, болгарский перец, лук, оливковое масло, винный уксус и итальянские
травы.
Из позавчерашнего хлеба также делают брускетты. Уже засохшие, но не
заплесневелые ломтики хлеба поджаривают
на сковороде с оливковым маслом или подсушивают в обычном тостере. А потом используют их в качестве основы для закусок.

2. ЛИСТЬЯ И СТЕБЛИ
ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ

Цветная капуста универсальный овощ .
Ее листья придают особый вкус салатам,
за рубежом они входят в состав начинки для
пирогов, также обжариваются в масле со
специями и подаются как самостоятельное
блюдо.
Стебель цветной капусты достаточно
плотный по консистенции, если его сварить,
и сладковатый на вкус. Из него получается
отличное карамелизированное пюре.

3. КУРИНЫЙ ХРЕБЕТ

Обычно мы оставляем куриные косточки
для наваристого бульона. А вот британцы
не только для этого. Например, куриный
хребет готовят с поджаренными овощами
и красным вином. Сначала всё прожаривают, а потом варят. В последнюю очередь к
густому, почти как каша, супу, добавляют
специи, получается безумно ароматно.
необычные банкетные блюда

4. ЛИМОННАЯ ЦЕДРА
бега. Только не удаляйте
листья малины, проводя
перчаткой сверху вниз –
обломаете все почки.
ШАГ 4. Пригибайте
стебли малины так, чтобы с наступлением зимы
они полностью скрылись
под снегом. Свяжите их
в пучки, пригните к земле и закрепите скобкой
из проволоки. Не оставляйте стебли на высоте
полметра от поверхности
– это самая морозоопасная зона. Так как высота
снега к середине зимы,
когда самые сильные морозы, редко превышает 40
сантиметров, стебли малины будут торчать над
снегом, где самая низкая

температура воздуха. В
таком случае вместо защиты неправильно пригнутая малина попадает в
опасные условия. Также,
ничего не даст, если вы
просто свяжете стебли
в пучки и в стоячем положении, оставите их зимовать. Это, скорее всего,
приведёт к вымерзанию
цветочных почек, так как
они будут расположены
выше снежного покрова.
ШАГ 5. Не перекормите малину осенью азотными удобрениями. Это
снизит её зимостойкость,
так как растение будет
продолжать расти, вместо того, чтобы перейти в
фазу покоя.

Лимонный сок очень полезен, мы неустанно выдавливаем его из мякоти лимона, добавляя в напитки и салаты, а кожуру
выбрасываем. И напрасно. Цедру можно
использовать: нарезать на тонкие ломтики,
сложить в банку, посыпать солью и оставить
на несколько дней пропитываться. Получается отличная приправа, вкуснее, гуще и
мягче лимонного сока по вкусу и консистенции. Британцы добавляют ее в пасту с фетой и оливками, чтобы придать этому блюду
эксклюзивный вкус.

5. ОВОЩНАЯ КОЖУРА

Для нас это очистки и ошметки,
несъедобные отходы. А для британских поваров — неотъемлемые компоненты блюд.
Они считают, что под кожурой молодых овощей скапливается наибольшее количество
витаминов. И не стесняются делать салаты
из кожицы спаржи, морковной кожуры,
ботвы редиса, свеклы, сельдерея, зеленой
части лука-порея. Заправляют их нежирной
сметаной, добавляя петрушку, кинзу, базилик, тархун для вкуса.
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Тоннелей на Земле очень много и лишь ничтожно малая часть
из них описана и нанесена на карты

Х-ФАЙЛИ

А
Е БАЙДУЖ
Н
У
М
О
К
,
Х
!
ДО ТИ
ИЧНА ІДЕЯ
СОЦІАЛІСТ

Політична партія “Соціалістична партія Олександра Мороза”
Ідентифікаційний код: 40314784
Юридична адреса: 03058, м.Київ, Вулиця Генерала Тупикова, будинок 11-А
Голова партії: Мороз Олександр Олександрович
Заступник Голови партії: Цушко Василь Петрович

Контактні телефони регіональних
осередків політичної партії
«Соціалістична партія
Олександра Мороза»

м. Київ 073-074-00-80

Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська

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

Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська

Источник httpparanormal-news.ru

Время от времени энтузиасты по изучению необычных
явлений сообщают об обнаружении загадочных подземных
помещений и тоннелей.
Официальная наука признает лишь те из них, в которых
проводились реальные научные исследования (вроде
подземного города Деринкую в Турции). И обвинять
ее не в чем. Многие из сенсационных заявлений о
туннелях и подземельях так и остались без фактических
подтверждений.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

ПЕРУ. Известный исследова-

тель цивилизации инков доктор
Рауль Риос Сентено обнаружил
в библиотеке местного университета отчет о катастрофе 1952
года, постигшей группу ученых
из Франции и США. Они пропали в таинственных тоннелях
подземного города Аа-Чикана
в Андах, в окрестностях Куско.
Выбрался лишь один человек с
початком кукурузы из чистого
золота. Сентено удалось проникнуть в подземные тоннели в двух
километрах от замурованного
после этого события входа. Там
он обнаружил тоннель, стены
которого были покрыты металлической плиткой. Поверхность
плит не брал ни один инструмент. По легендам, тоннели тянутся до Боливии.
В 1971 году спелеологи обнаружили в районе Наска, на глубине около 100 метров огромный
зал, пол которого был вымощен
каменными блоками со специальным рельефом, а на отполированных стенах в изобилии нанесены странные иероглифы. От
зала в разные стороны расходились тоннели. Некоторые из них
уходили под дно океана.
ЭКВАДОР. Целую систему
остекленных подземных тон-

нелей открыл аргентинский
предприниматель, этнолог и
коллекционер Януш Мориц в
1965 году в Эквадоре благодаря
рассказам местных индейцев.
Стены у туннелей были гладкими и отполированными, а
потолки – плоскими и ровными, словно покрытыми глазурью. Дороги-проходы вели к
обширным подземным залам.
В них Мориц обнаружил множество фигурок, сделанных из
золота, и древнюю библиотеку,
которая насчитывала тысячи
книг из тонких металлических
пластин, покрытых странными
символами, которые не удалось
расшифровать. В центре библиотеки установлены предметы,
напоминающие стол и стулья,
но материал, из которого они
сделаны, не известен. Это не
камень, не дерево и не металл,
а скорее всего, нечто похожее
на керамику или современные
композиционные материалы.
На полах тоннелей было найдено много интересных рисунков.
Мориц поведал об открытии
правительству Эквадора, но
где конкретно находится вход в
лабиринт, Мориц оставил в секрете. Позже Мориц пригласил
швейцарского исследователя
Эриха фон Дэникена, автора
знаменитого фильма «Воспоминания о будущем», чтобы тот
лично смог осмотреть находки.
В 1973-м году, выходит книга
Дэникена – «Золото богов», в которой он в подробностях описывает пещеру и сокровища библиотеки. До выхода книги Мориц
показал автору один из входов в
пещеру, но это был вход не в библиотеку.
Мориц хотел, чтобы писатель
прославил это место и скрываемые сокровища на весь мир. Но
всё получилось наоборот: Дэникена после выхода книги обвинили в научной мистификации.
В интервью журналистам Мориц
начисто отрицал, что когда-либо
был в пещере с Дэникеном. Это
подорвало доверие к фон Дэни-

АЗИЯ

ГРУЗИЯ. О городах в подземе-

кену, на его репутацию было наложено клеймо лгуна. Так одно
из самых сенсационных открытий вскоре забылось, и не было
смельчака, который после признания истории мистификацией, снова приступил бы к поиску
металлической библиотеки.
Хуан Мориц умер в 1991 году.
После этого группы исследователей в 1991 и 1995 годах пытались найти загадочные пещеры.
Им удалось найти подземный
туннель с необычной "дверью",
но туннель в итоге уходил под
воду. А в 1998 году перуанская
экспедиция обнаружила произошедший в подземном лабиринте
обвал, который перекрыл дорогу
к коридорам подземелья.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

МЕКСИКА. Известная пеще-

ра Сотано де лас Голондринас
(Пещера ласточек) уникальна.
Ее глубина больше километра,
а ширина – несколько сотен метров. Стены пещеры абсолютно
ровные и гладкие. На дне расположены лабиринты комнат, переходов и тоннелей. Последние
уходят в разные стороны. Дно
пещеры и проходы на более глубокие уровни, которые вероятно
существуют, пока исследованы
слабо.
США, КОЛОРАДО. Глава Центра подземных исследований в
Принстонском университете в
своем докладе в 1998 году привел сенсационные факты. Ученые обнаружили в Колорадской
пустыне, на глубине около 2,5
километра отражающий сигнал объект, перемещавшийся со
скоростью не менее 200 км/ час.
Это повторилось несколько раз.
Перехваченные радиосигналы
оказались закодированными. В
этом месте из-под Земли появлялись НЛО.
КАНАДА. Однажды очередное
испытание ядерного оружия в
штате Невада (США) привело к
неожиданным последствиям. Через пару часов после подземного
взрыва вдруг резко повысился

ГАЗЕТА ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН
№30 (86)
1 серпня 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

067-424-85-06
050-396-07-29
Харківська 067-572-38-37
Хмельницька 066-227-22-87
Черкаська
0472-72-00-01
м. Черкаси 097-343-05-26
Чернівецька 067-576-57-63
Чернігівська 068-235-95-89
м.Чернігів
050-935-84-26
Херсонська

«Затерянные миры Африки»
описал иную, чем известная
в Персии, систему тоннелей,
проложенных под Сахарой. Основные из них имели размеры
4,5 на 5 метров в поперечнике.
Обнаружено было 250 тоннелей, общей протяженностью
около 2000 километров.

ЗАГАДОЧНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ
ТОННЕЛИ ПО ВСЕМУ МИРУ

Например,
знаменитая
в
уфологической среде "Пещера
Берроуза", в которой якобы находятся загадочные артефакты
неизвестной цивилизации: рисунки, подобные которым встречаются в египетских пирамидах,
а также золотые слитки с изображением древних богов. О находке
этой пещеры заявил в 1982 году
спелеолог Рассел Берроуз, но до
сих пор он скрывает точные координаты ее местонахождения,
якобы боясь за сохранность ценных артефактов.
Похожая ситуация возникла и
вокруг пещерных лабиринтов и
тоннелей, обнаруженных в Эквадоре. Однако обо всем по порядку.
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уровень радиации на военной
базе в Канаде, отстоящей от полигона на 2000 километров. Счетчик
Гейгера показал двадцатикратное
превышение нормы радиации.
Обследования района позволили
обнаружить рядом с базой обширную пещеру, ходы от которой
идут в южном направлении.

ЕВРОПА

По версии Жака Валле, ряд
подземных цивилизаций освоили в свое время обширные подземные территории, включая
труднодоступные места в Ирландии (в горах Уиклоу, около
Дублина), Исландии, Франции,
Италии, Швейцарии. Под Европой есть сотни, а возможно
и тысячи подземных тоннелей,
происхождение которых остаётся тайной.
Этот тип тоннелей называется
«erdstall», и они очень узкие. От 1
до 1,2 м в высоту и около 60 см в
ширину. Также встречаются соединительные туннели, которые
ещё меньше, и через которые
вряд ли пройдёт взрослый человек.
Возраст туннелей приблизительно определяется как раннее
средневековье. Поскольку в туннелях не удалось найти никаких
исторических артефактов, трудно определить возраст точнее.
Маловероятно, что эти туннели
когда-либо использовались в качестве тайников или в качестве
жилья. Самая распространённая
теория гласит, что это сооружения религиозного значения, и
что они, возможно, принадлежали какому-то нехристианскому культу. Около 700 подобных
тоннелей были найдены только в Баварии, и около 500 в Австрии. У народа они имеют причудливые названия, такие как
«Schrazelloch» («дыра гоблинов»)
или «Alraunenhöhle» («пещера
мандрагоры»).

АФРИКА

Английский писатель Джон Уиллард в книге
САХАРА.

лье писал один из основателей
эзотерического общества Грузии Гиви А. Пирели. Он приводил несколько свидетельств
того, что на Кавказе может находиться вход в гигаполость.
Жак Бержье и Ауи Повел в книге «Утро магов» пишут, что Гитлер рвался на Кавказ не только
из-за нефти. Он собирался проникнуть в секреты кавказских
подземелий.
ТУРЦИЯ. В 1963 году в провинции Анатоль, в местечке
Деринкую открыли подземный
город в 13 ярусов, с переходами
на десятки километров, а 1175
воздухопроводных шахт обеспечивали подачу свежего воздуха. Город был построен в II
– I тысячелетии до нашей эры.
Поражает то, что вокруг нет
никаких признаков отвалов извлеченного грунта и скальных
пород. Такое впечатление, что
переходы и туннели выжигались мощнейшими лазерами в
скальной породе. Палеовизитологи полагают, что подземный
город близ Деринкую построен
внеземными существами как
укрытие от какого-то колоссального катаклизма.

АВСТРАЛИЯ

Свидетельствует новозеландский уфолог польского происхождения Ян Паенк: «Я натолкнулся на Кокльбидди Кейв, в
равнине Налларбор, в Южной
Австралии на тоннель, в значительной части залитый водой.
К середине 1990 годов обследовано немногим более 6 километров». Ян Паенк заявляет, что
под землей проложена целая
сеть тоннелей, которые ведут
в любую страну. Эти тоннели
созданы при помощи высокой
технологии, не известной людям, и проходят не только под
поверхностью суши, но и под
ложем морей и океанов. Тоннели не просто пробиты, а как
будто выжжены в подземных
скальных породах, и их стенки
представляют собой застывший расплав горных пород –
гладкие, как стекло и обладают
необычайной крепостью.
Мы не ставили целью перечислить все малоизвестные
тоннели, их очень много и лишь
ничтожно малая часть из них
описана и нанесена на карты.
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