ГАЗЕТА ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН
ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС

60003
№41 (97)

17 жовтня 2018 року

Громадсько-політична газета Соціалістичної партії Олександра Мороза

Офіційний сайт політичної партії
“Соціалістична партія Олександра Мороза”

ВОЙНА ВОЙНОЙ, А ВОРОВСТВО
ПО РАСПИСАНИЮ
Кто еще жалеет о том,
что в Украине нет ядерного оружия?
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РЕДАКЦІЯ

ТАРИФИ - ВГОРУ,
СУБСИДІЇ - ДО НИЗУ

У проекті Держбюджету - 2019 на
субсидії закладено коштів значно
менше, ніж у минулому році.
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e-mail: np@uch.net

телефон (0472) 720-001

БІЙ З ТІННЮ

Уряд хоче збільшити надходження до
бюджету за рахунок "конвертів".

СТОР.6

ВИБІР МАЙБУТНЬОГО
Олександр Мороз

Очевидним фактом для майже
всіх людей стало прискорене
просування України до катастрофи.
Безліч доказів тому знайде кожен,
задумуючись над власними
проблемами. Причина їх в знищенні
економіки і неможливості одержати
оплачувану роботу, у відірваності
влади від суспільства та відсутності
гарантій на всі права людини,
у жертвах війни, яку ніхто не
збирається припиняти, у затягуванні
зашморгу тарифів і цін, боргів та
інфляції, в недоступності медичної
допомоги і зниженні рівня освіти,
в зрощуванні влади з бізнесом і
криміналом. Територія України
цілеспрямовано звільняється від
українців (їх залишилось близько
половини від чисельності в 1991 р.),
готується продаж ї ї землі, після
чого існування країни як суб’єкта
міжнародного співтовариства
припиняється.
В глобальному протистоянні фінансово-політичних систем Україна перетворена в розмінний елемент цього протистояння, втративши практично всі
складові суверенітету: економічні, політичні, військові, енергетичні, навіть
духовні. На чолі процесу знищення країни стоїть маріонеткова державна влада,
не спроможна самостійно задовольняти
жодну потребу населення, виродившись
(під прикриттям ляльководів з Держдепу США) в багатосегментне організоване злочинне угрупування.
Підтверджень такій сутності держав-

ПЕРЕДПЛАТА
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ТРИВАЄ

ної влади є скрізь і безліч:
◆ жахлива корупція, організована органами управління і охорони правопорядку (держадміністрації, митна і податкова служби, прокуратура, поліція
і СБУ, суди та галузеві відомства);
◆ повсюдне, на всіх рівнях ігнорування
законів і Конституції, гарант дотримання якої найперше демонструє зневагу до неї ініціюванням шкідливих
реформ, змін до Основного Закону,
байдужістю до нелегітимності парламенту і уряду, отже, влади взагалі;
◆ блокування умов для реального волевиявлення народу (фальшивий реєстр

виборців, відмова від перепису населення, відсутність виборчого закону, що гарантує справедливі вибори,
склад ЦВК і т.д.);
◆ потакання розкраданню національного багатства і ресурсів країни
(бурштин, ліс та інш.);
◆ намагання перетворити землю в товар;
◆ втягування країни в абсолютну боргову залежність;
◆ планомірне розколювання суспільства на мовній, релігійній, історичній, територіальній та іншій основі.
Така фактична політика влади, що
здійснює визначений її наставниками

Наш щотижневик “За правду і справедливість”
виходить на 8 сторінках

курс на ліквідацію України. Цей курс,
безперечно, протилежний тому, якого сподівалися і потребують українські
громадяни, тому курсу, якого потребує
і Україна, і міжнародне співтовариство.
Ми, соціалісти, відстоюючи потреби
переважної більшості населення, що хоче
жити в стабільній і процвітаючій країні, в
якій домінують засади правди і справедливості, прав людини і гарантії їх захисту,
пропонуємо громадянству своє бачення
подолання кризи і створення передумов
для прогресивного розвитку України.
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“За правду і справедливість”

У глобальному протистоянні фінансово-політичних систем Україну перетворили
на розмінний елемент цього протистояння

ДЕРЖАВА

ВИБІР МАЙБУТНЬОГО
Олександр Мороз

Очевидним фактом для майже всіх людей стало прискорене
просування України до катастрофи. Безліч доказів тому
знайде кожен, задумуючись над власними проблемами…
Ми, соціалісти, відстоюючи потреби переважної більшості
населення, що хоче жити в стабільній і процвітаючій країні, в
якій домінують засади правди і справедливості, прав людини
і гарантії їх захисту, пропонуємо громадянству своє бачення
подолання кризи і створення передумов для прогресивного
розвитку України.
(Початок на стор. 1)

1. Забезпечення миру. Ідея
влади «До миру через перемогу»
– погано замасковане бажання
продовжувати військовий конфлікт, задовольняючи плани
її західних наставників. Війна
виправдовує глобальне протистояння, але несе людські
жертви і занепад нашій країні,
її затягування створює і поглиблює перешкоди для консолідації українського суспільства
після встановлення миру.
Можливості мінських домовленостей втрачені, в т.ч.
через небажання українських
зверхників вдатися до системних змін у владі по всій Україні, тим самим не вирізняючи
передбачений домовленостями
«особливий статус» певних частин Донбасу.
Російська сторона і контрольоване нею керівництво
штучних «республік» використовує мінський і нормандський
формати як прикриття постійного замороженого конфлікту.
Ситуація тупикова. Вона вимагає виходу за межі обставин,
що її створили. Використання
при цьому безпредметних гасел
і намірів щодо вступу до НАТО

і ЄС лише демонструє згоду
влади і далі здійснювати маріонеткову роль – роль подразника в геополітичному протистоянні, котре (при будь-яких
наслідках) нічого позитивного
не передбачає для України. Ми
– не суб’єкт нинішньої світової
гри, а лише одне з її місць проведення та її жертва.
(Спроба протягнути в текст
Конституції наміри щодо НАТО
і ЄС – фальшивий прийом.
Якби членство в НАТО внаслідок цього стало дійсністю,
а не утопією, то, відповідно до
статуту альянсу, ми мусили б
підтвердити прощання назавжди з Кримом. Теперішню
«патріотичну» владу (та тих, хто
з бігбордів на неї претендує) це
очевидно влаштувало б. Принаймні, відтермінувало б їх відповідальність за здачу (чи продаж?) Криму. А відповідати їм
доведеться. Проблему ж Криму
будемо розв’язувати згодом, перед тим забезпечивши мир на
материковій частині України.)
Ще аргумент. Членство в
НАТО, крім того, передбачає
можливість розміщення на
території України військових
баз альянсу. Чи сумніваються

наш президент, ті, хто з бігбордів заявляє «Наша безпека
в НАТО», куди будуть перенацілені ракетні установки РФ?
Це потрібно Україні? Взагалі,
ситуація у світі часто виходить
з-під контролю урядів та міжнародних організацій. Ризики
збільшуються, вони можуть
обернутися катастрофою для
цивілізації. Від нас залежить,
чи знову через мільйони років
якісь істоти з свідомістю розкопуватимуть сліди, скажімо,
замків наших олігархів (як ми
теперішні біля незбагненних
єгипетських пірамід чи скульптур на острові Пасхи) і гадатимуть: нащо такі ненормальні

для США та Європи. З цього
приводу треба вести конструктивні (і невідкладні!) консультації з керівниками впливових
держав. Нинішній владі те не
дозволено.
Нейтральний статус України
не означає її роззброєння. Навпаки, треба припинити «переможні» реляції про створення
армії та, розібравшись з тими,
хто оборонну міць України розвалював, армію грабував (на час
проголошення
незалежності
Україна ділила з Китаєм 3-4 місця по могутності збройних сил і
не тільки через ядерну зброю),
зайнятися серйозним зміцненням оборонного комплексу та
модернізацією Збройних Сил
України. Ніхто за нас не захищатиме нашу Вітчизну. Сильна
країна території не втрачає.
2. Розвиток ситуації в Європі і світі переконливо підтверджує правильність нашої
багатолітньої позиції щодо потреби скликання Наради з питань безпеки і співробітництва
(на зразок «Хельсінкі – 75»). Ще
двадцять років тому ми добилися рішення ПАРЄ про початок
конкретної підготовки Наради,
причому ініціатива у цій справі
визнавалась за Україною. Тогочасний президент (Л.Кучма)
зірвав таку можливість, демонструючи тим самим власне хуторянство, нічого не зробивши
для нейтралізації багатьох конфліктів, котрі стали реальністю

На чолі процесу знищення країни стоїть маріонеткова
державна влада, не спроможна самостійно
задовольняти жодну потребу населення, виродившись
(під прикриттям ляльководів із Держдепу США) у
багатосегментне організоване злочинне угруповання.
споруди були потрібні окремим
із нас, нині сущих.
Сказане здається фантастикою. Та від нас усіх залежить,
аби вона не стала дійсністю.
Ми вважаємо необхідним
для України статус позаблокової, постійно нейтральної,
без’ядерної країни (як передбачено Декларацією про державний суверенітет – основою
чинної Конституції) під гарантії Ради Безпеки ООН. Така
зміна статусу відкрила б можливість швидкого припинення
війни в Донбасі. Це потреба
найперше України, але вона
була б корисною і для Росії, і

в новітній історії Європи, нині
– в історії України.
Нова
українська
влада
зобов’язана активно включитися в процес підготовки і проведення Наради. Попередня підготовка відповідних матеріалів
нами забезпечена.
3. Партія – послідовний прибічник європейського вибору
України. Для нас європейський
вибір – не вступ в ЄС. Вступ
можна розглядати наслідком
тривалого процесу перетворень
в країні. Буде це чи ні, збережеться ЄС в нинішньому стані
чи ні, – не так важливо. Має
значення зміст перетворень,

які ми зобов’язані забезпечити
самі. Цей зміст, в основному,
є в політичній частині Угоди
про асоціацію з ЄС. З перших
днів появи тексту Угоди ми
наполягали на підписанні її
політичної частини (навіть в
односторонньому
порядку!).
Наші пропозиції ігнорувались,
піддавались дискредитації високопосадовцями.
Врешті,
підписання цієї частини Угоди ними ж (!) сталося і почало
видаватись великою перемогою. «Перемога» досягнута,
але нічого відповідно до змісту
Угоди не зроблено! Те, що зроблено, здалеку за формою нагадує європейську модель влади
і управління, але за змістом і
практикою до цієї моделі не має
жодного відношення.
Наше гасло двадцятилітньої
давності «Збудуємо Європу в
Україні!» повторюється нині
мало не всіма претендентами
на владу. Ніхто з них, щоправда, не готовий змінювати нинішню систему влади. А це головна потреба України!
Проект нової редакції чинної
(підкреслимо: чинної, а не іншої!) Конституції, підготованої
з нашою участю кращими конституціалістами України, опублікований 5 років тому. Його
не хочуть розглядати нинішні
«патріоти» і «європейці», бо він
передбачає:
◆ баланс функцій єдиної (!)
влади на центральному рівні, неможливість втручання
однієї гілки влади в функції
іншої, скасування для того
«вертикалі»
призначених
адміністрацій, зміна прав і
обов’язків президента (з можливістю скасування цього інституту влади);
◆ всебічне зміцнення функцій і можливостей органів
самоврядування, розвиток
середовища, при якому народ контролює створену ним
владу, не допускаючи її виродження в структуру, що стоїть над людьми.
В проекті передбачена також
реформа судової влади та прокуратури, підзвітність їх громадянам. Передбачено стан, протилежний нинішньому, коли і
законодавча, і виконавча, і судова влади по-суті підпорядковані
одній людині. Це яскравий приклад узурпації влади, що за Конституцією вважається злочином.
Продовження
в наступному номері

ЗАЯВА

ПРИПИНИТИ УТИСКИ СВОБОДИ СЛОВА!
Верховна Рада України ухвалила
Постанову щодо обмежувальних
заходів (санкцій) стосовно деяких
засобів масової інформації. В
додатку до Постанови визначено
«список осіб» (така назва додатку)
щодо яких пропонуються санкції –
«персональні обмежувальні заходи».
Оскільки йдеться про персональні заходи,
то в списку осіб напевне мали бути прізвища
і хоч би якісь згадки про здійснені ними порушення. Натомість в список включено сім
каналів TV де кожному з них передбачається
по 12 однакових видів обмежувальних заходів (документ готувався поспіхом, в іншому
випадку можна було б під переліком заходів

в тексті Постанови назвати канали TV, скоротивши хоч би за обсягом в 10 разів документ).
В переліку заходів серед другорядних чи безпредметних санкцій важливими є зупинення
ліцензій, заборона користуватись радіочастотним ресурсом, неможливість використання телекомунікаційних мереж. Йдеться тим
самим про можливість заблокувати роботу
каналів «112 Україна» та «NewsOne» (інші згадані для маскування мети).
В преамбулі самої Постанови йдеться про
потребу реагувати на «наявні і потенційні (?)
загрози національним інтересам і національній безпеці», протидії «терористичній
діяльності» (?), «пропаганді війни» (?), «закликам до зміни конституційного ладу насильницьким шляхом» (?). Тут же йдеться
про констатацію в діяльності каналів TV «по-

ширення ідеології тероризму».
Можна не сумніватись, що ні автори ініціативи (Опанасенко О.В., Медуниця О.В., Висоцький С.В., Найєм М., Соболєв Є.В., Ричкова
Т.Б., Заліщук С.П., Бондар М.Л., Лапін І.О.,
Денисенко А.С., Тимошенко Ю.В., Чорновол
Т.М., Левус А.М., Величкович М.Р., Кишкар
П.М., Єднак О.В.), серед яких чверть – журналісти, ні, тим більше, решта, хто проголосував за Постанову, не тільки не можуть
привести жодного конкретного прикладу
«загроз», а й взагалі не знайомі зі змістом
трансляцій каналів, окрім згаданих двох.
Характерно, що в ст.85 Конституції України
не згадується як предмет відання парламенту
те, що подається в змісті Постанови. Для того
є відомства, створені в тому числі і Верховною Радою України. Законодавчий орган в

даному випадку використаний як інструмент
насильства, цією Постановою РНБО буде аргументувати потребу «прийняти рішення» (так
в документі) про санкції. Оскільки РНБО лише
готує рішення, яке Указом вводить в дію Президент, то очевидно, що парламент в черговий раз виконав доручення АП.
Така роль парламенту, м’яко кажучи, не
зміцнює його авторитет.
Користь є хіба в тому, що з’явилась підстава ще раз переконатись, хто прислужується
владному режиму, маскуючи свою позицію
риторикою про права людей, зокрема, про
свободу слова. Серед таких фракції партій,
керованих Ю.Тимошенко та О.Ляшком. Вони
заодно з АП. Заодно готуються до виборів,
бо вся комедія з Постановою має одну мету,
– задушити свободу слова, не дати змоги
працювати каналам, де звучить правда.
Правда, яка підтверджується всією нашою
дійсністю.
Олександр Мороз
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Оголосивши курс на Європейські цінності,
ми вже опустилися до рівня гірших мексиканських або бразильських традицій

ДЕДАЛІ СТРАШНІШЕ
ТОТАЛЬНА ЗЛОЧИННІСТЬ:
ВІД ПІДЛІТКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ДО ПОЛІЦІЇ І ОЛІГАРХІВ
Олексій Градов

7 жовтня кияни, що гуляли в центрі міста, стали свідками
того, як декілька десятків дітей розгромили і пограбували
магазин недалеко від станції метро "Арсенальна". Можливо,
на тлі загального розгулу злочинності комусь ця подія
здасться незначною, проте насправді ї ї можна вважати
знаковою. Судіть самі: оголосивши курс на Європейські
цінності, ми вже опустилися до рівня гірших мексиканських
або бразильських традицій - там теж банди підлітків з міських
трущоб грабують магазини і перехожих.

Журналістка Ангеліна Бакалинська на своїй сторінці в
Facebook описала те, що відбувалося: "В натовпі було до 20
людей у віці приблизно 15-16 років, а інші - по 10-13, мілкі. Вилітали з магазину з пляшками,
жуйками і т. п... Частину товару,
прямо стоячи біля входу, просто розкидали по вулиці.
Приїхала аж одна машина
охоронної фірми "Статус" і жодної поліцейської. Я, чесно кажучи, трохи в шоці, і від такої
движухи, і від відсутності поліції. І це в районі, де патрульні за
кожним рогом, в кварталі Верховна Рада і комітети Кабміну...
За її словами, в цілому підлітків було близько семи десятків.
Згідно з древньою легендою,
все, до чого торкався легендарний цар Мідас - перетворювалося на золото. Нинішні реалії
показують: все, до чого торкається нинішній режим - звертається в гній. Це відноситься
не лише до політики або економіки, але і до системи захисту
правопорядку в країні - адже
всі ці поняття взаємозв'язані…
Убогість значної частини населення, розколоті вимушеним
заробітчанством сім'ї, волаюча соціальна нерівність - усі ці
негативні явища тільки посилилися при діючій владі, породивши якісно новий сплеск
злочинності. Все просто - народ зубожіє, а будь-яка дитина
хоче цукерку, і він не хоче розуміти, що красти не можна адже хтось їх їсть щодня.
Ще одна зловісна реальність
нашого часу - потужний потік
зброї з зони військових дій. А
якщо врахувати бездіяльність
правоохоронних органів, що не
бажають зв'язуватися з різно-

го роду "активістами", - то усе
це перетворює Україну в рай
для кримінальних елементів.
За словами експертів, рівень
організованої злочинності в
країні піднявся так високо, що
перевершив навіть "легендарні" 90-і: всі ми спостерігаємо
справжній розгул криміналу,
процвітає корупція, рейдерство, а вбивства політиків, бізнесменів і журналістів стали
повсякденною реальністю.
Втім, це не дивує. Адже якщо
порівняти сучасну Україну з
Україною 90-х років, то можна
знайти одну принципову схожість: в обох випадках країна
виявилася в стані якнайглибшої
соціально-економічної
кризи. Тому можна з упевненістю стверджувати, що всьому
провиною - безвідповідальна і
хижацька політика влади.
Неприємно про це писати, але доводиться дивитися
правді в очі: останніми роками
кримінальне середовище отримало потужне поповнення за
рахунок ветеранів АТО. Наприклад, вже ні для кого не секрет,
що великі рейдерські операції
здійснюються силами навіть не
десятків, а сотень людей, багато хто з яких є учасниками бойових дій.
Звичні до команд люди, що
мають досвід бойових дій на
Донбасі, дуже затребувані в
кримінальному
середовищі.
У свою чергу, демобілізовані
"атошники" теж потребують
застосування отриманих навичок. Характерна деталь: далеко
не всі ветерани після демобілізації готові чесно працювати
- за офіційними даними, незважаючи на всі наявні пільги,
кількість безробітних ветера-

нів АТО склало близько 10 тисяч людей.
У службі зайнятості повідомляють, що основна проблема
в працевлаштуванні цієї категорії громадян - їх низька
мотивація до праці і відмова
від вакансій з невисоким рівнем заробітної плати. Зрозуміло, такого роду громадяни
потребуватимуть різних "підробітків", у тому числі і з кримінальним духом. При цьому
- враховуючи їх минулі заслуги перед вітчизною, а також в
наслідок "посттравматичного
синдрому", вони найчастіше
уникають відповідальності.
Так, 4 жовтня з трибуни Верховної Ради генпрокурор Луценко заявив, що саме по його
особистому рішенню були закриті десятки тисяч справ,
щодо ветеранів. "Десятки тисяч, я підкреслюю десятки тисяч закритих справ проти наших героїв, які так чи інакше
помилялися, але на мій погляд,
не скоювали кримінальні злочини", - з гордістю повідомив
Луценко. Іншими словами,
генеральний прокурор поставив свою особисту думку вище
закону, тобто кримінальне
беззаконня обов'язково продовжиться.
Більше того, нова поліція
частенько і сама бере участь в
кримінальщині. І це проявляється не лише в тому, що вона
відпускає на волю явних злочинців або стає винуватцями
смертельних ДТП. Сьогодні
вже абсолютно чітко склалася зловісна тенденція: держслужбовці, діючі поліцейські,
і колишні працівники силових
структур формують свою власну організовану злочинність.
Ці люди знають всі вразливі
місця системи і володіють потужним адміністративним ресурсом.
Це пояснюється тим, що вся
правоохоронна система - як і
всі інші державні органи - піддалася тотальній корупції, одним з побічних ефектів якої є
вимивання справжніх професіоналів (вони там просто не потрібні). Як і в народі, в поліції
теж спостерігається загальне
падіння устоїв, а деякі правоохоронці - це ті ж самі бандити,
тільки у формі.
Риба гниє з голови. Якщо
синові міністра МВС можна
наживатися на торгівлі рюкзаками, то чом би і рядовим співробітникам відомства не займатися дрібними гешефтами?
І якщо безкарне крадійство є
сенсом вищої влади, то мародерство її прислужників стає
повсякденністю.
"Дійшло до того, що постраждалі громадяни вже перестали
писати заяви в поліцію. Незважаючи на колосальні фінансові
вливання, правоохоронна система не дає бажаних результатів, а боротьба із злочинністю
все більше перетворюється на
фікцію. Якщо так триватиме
і далі, то за справу візьмуться
прості люди, тому що держава
фактично усувається від своєї основної функції - захисту
життя та майна громадян", стверджують в Соціалістичній
партії Олександра Мороза.
Поки в Україні продовжують
панувати бариги, країна приречена на тотальне розграбування.
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Найбідніша в Європі
Згідно з оновленими даними Міжнародного валютного
фонду (МВФ), Україна стала найбіднішою країною в
Європі. Раніше такою була Молдова.
Про це повідомив економіст, що управляє приватним інвестиційним
фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць на своїй сторінці в Facebook.
"У новому звіті МВФ за показником ВВП на душу населення Молдова
нас обійшла, а ми обійшли Папуа - Нову Гвінею. У новому звіті МВФ не
лише збільшений показник ВВП України, але і був переглянутий ВВП й
інших країн", - відмітив він.
Так, кардинально були змінені показники Молдови, що привело до істотного поліпшення її результатів.
Тепер Молдова займає 133 місце у світі з 2694,469 доларами ВВП на
душу населення, а Україна 134 місце у світі по 2656,01 доларами ВВП на
душу населення.
Офіційна зарплата в Молдові також істотно вище, ніж в Україні.
Середня офіційна зарплата в другому кварталі 2018 року: Молдова 375,82 доларів (6369.8 лей); Україна - 325,53 доларів (8529 грн).

“Символічний жест” Порошенка
Президент України пропонує передати у постійне
користування Андріївську церкву Вселенському
Патріарху.
Про це під час засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій (груп) заявила представник Президента України у Верховній Раді
Ірина Луценко, повідомив телеканал ZIK 16 жовтня.
Ірина Луценко наголосила, що Президент України Петро Порошенко дякує Вселенському Патріарху у його, фактично, протистоянні із
Кремлем у питанні томосу.
Нардеп поінформувала парламентарів, що Президент України Петро Порошенко підтримує прагнення якнайшвидшого отримання томосу, і як знак солідарності із цим процесом робить символічний жест
– днями буде зареєстровано законопроект, яким очільник держави
пропонує передати у постійне користування Андріївську церкву Вселенському Патріарху, «як символічний жест, що святий Андрій хрестив
у свій час Україну».
«Це буде символічний жест нашого єднання із Матір’ю-Церквою. Президент Порошенко звертається до парламенту, до всіх фракцій – підтримати цей законопроект про передачу у постійне користування Андріївської церкви Вселенському Патріарху», – зазначила Ірина Луценко.

Взимку - з газом!
Ураїна після завершення минулого опалювального
сезону збільшила запаси природного газу в своїх
підземних сховищах на 9 млрд 243,04 млн кубометрів
– до 16 млрд 678,2 млн кубометрів, свідчать дані АТ
«Укртрансгаз».
Таким чином, запасів природного газу в підземних сховищах достатньо для комфортного проходження опалювального сезону
2018/2019 років.
Виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко пояснював,
що до старту опалювального сезону – 15 жовтня, – в підземних сховищах газу (ПСГ) має бути накопичено 16,1 млрд кубометрів блакитного палива (зараз в наявності – 16,7 млрд кубометрів), тоді як на цю ж
дату в минулому році в сховищах було накопичено 16,8 млрд куб. м. За
словами Вітренко, таке скорочення закачування пов’язано з тим, що
Україна вийшла з минулого опалювального сезону з досить високими
запасами – 7,4 млрд куб. м, – при мінімально необхідному обсязі газу
в ПСГ в 5 млрд куб. м.

Поліція починає штрафувати
Патрульна поліція з 16 жовтня почала притягувати до
відповідальності водіїв за перевищення швидкості руху.
Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомляє прес-служба МВС.
"З 16 жовтня патрульні поліцейські почнуть притягувати до відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості руху.
Нагадую! За перевищення більш як на 20 км/год – штраф 255 гривень. За перевищення більш як на 50 км/год – штраф 510 гривень",
- сказав Білошицький.
Відзначається, що патрульні контролюватимуть дотримання водіями
встановлених швидкісних режимів за допомогою пристроїв TruCam.
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Масштаб коррупции в структурах ВСУ таков,
что этот факт не могут игнорировать даже западные партнеры Украины

РЕЗОНАНС

ВОЙНА ВОЙНОЙ,
А ВОРОВСТВО
ПО РАСПИСАНИЮ

КТО ЕЩЕ ЖАЛЕЕТ О ТОМ, ЧТО В УКРАИНЕ НЕТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ?
Александр Полуянов

Как и следовало ожидать,
военный конфликт
на Востоке страны не
ограничивается одним
лишь Донбассом – его
метастазы проникли
буквально во все уголки
нашей страны. То, что лежит
на самой поверхности – это
тысячи могил, миллионы
искалеченных судеб,
эпидемия суицидов среди
бывших "атошников", а также
вспышка преступности… И
регулярные взрывы военных
складов в районах, которые
считаются мирными.
ВОЙНА ВСЕ СПИШЕТ

Как известно, на территории
6-го арсенала Минобороны
Украины в Ичнянском районе
Черниговской области в ночь
на 9 октября произошел пожар
и детонация боеприпасов –
взрывы продолжались несколько дней. По словам председателя комитета Верховной Рады по
безопасности и обороне Сергея
Пашинского, склад боеприпасов в Ичне — был третий по
объёмам в стране.
Служба безопасности Украины озвучила три версии причин пожара на арсенале:
◆ основная - диверсия
с проникновением на
территорию складов
диверсионной группы
◆ нарушение правил пожарной
безопасности или хранения
боеприпасов
◆ умышленный поджог или
подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.
Судя по всему, никто из серьезных экспертов в первую
версию не верит. Например,
военный эксперт Олег Жданов
провёл параллели между взрывами в Ичне и Балаклее:
«Это чистая закономерность.
Совпадает время пожара —
ночь, и первые выдвинутые
версии: диверсия, прилетел
беспилотник, что-то сбросил.
И опять склад центрального
подчинения — арсенал, который подчиняется Генеральному штабу. Я считаю, что это уже
система уничтожения, списания или сокрытия чего-то на
этих складах".
С ним полностью согласен
и военный эксперт Олег Стариков: в качестве основных
версий ЧП в Черниговской
области он назвал банальную
халатность и коррупционную
составляющую. По его словам,
серия трагических событий на
стратегических объектах доказывает, что контроля как такового на Украине нет.
"Пять взрывов за пять лет —
стабильная ситуация. Это одна
из сфер, где реальные рефор-

мы не проводятся. Проблема в
охране, в организации работы.
Почему они не приняли жёсткую систему охраны? Самый
основной вопрос — организаторский. И ко всем виновным
нужно принимать дисциплинарные и кадровые меры", —
сказал Стариков.
Политический эксперт Василий Вакаров считает, что
Украина стала "пороховой бочкой Европы". После вывода советских военных из Германии,
Польши и других стран Варшавского договора, львиная
часть вооружений осела именно в Украине.
"Первое — выделяются средства, но они уходят не по назначению. Да, очень просто, руководители вкладывают средства
под депозиты и проценты, имеют с этого выгоду, даже откаты
не нужны. Второе — утилизация. Это очень дорогостоящий
процесс. Безусловно, лучше не
утилизировать, а продать. Есть
факты, но не подверженные
официально, что наши военные продают вооружение ребятам из ДНР и ЛНР. Так лучше
её продать, получить профит,
а потом взорвать и списать.
Удобно?", — задался вопросом
Вакаров.
Несмотря на то, что следствие не окончено, эксперт считает, что под предлогом диверсии нынешняя власть спишет
очередной факт коррупции. Он
утверждает, что по собственному опыту знает, каково быть
в должности чиновника, и что
главная цель руководителя —
"списать на кого-нибудь, и уйти
от ответственности".

КТО ВИНОВАТ?

Масштаб коррупции в структурах ВСУ таков, что этот факт
не могут игнорировать даже
западные партнеры Украины.
Так, аналитики "Transparency
International" относят нашу

ЭКСПЕРТ СЧИТАЕТ,
ЧТО ПОД ПРЕДЛОГОМ
ДИВЕРСИИ НЫНЕШНЯЯ
ВЛАСТЬ СПИШЕТ
ОЧЕРЕДНОЙ ФАКТ
КОРРУПЦИИ.
страну к группе государств с
"особенно высокими коррупционными рисками в оборонном секторе". К слову, одна
из причин нежелания западных государств предоставлять
Украине летальное вооружение
состоит в понимании того, что
это лишь обогатит украинских
оружейных баронов, а не укрепит ВСУ.
Словом, одной из наиболее
реальных версий представляется поджог с целью замести
следы продажи военного имущества налево. Оружейные
склады на Украине взрываются
с завидной регулярностью —
даже до войны, когда ни о каких диверсантах и речь не шла,
случались подобные ЧП, имевшие место в Артемовске (2003),
Новобогдановке (2004-2007) и
Лозовой (2008).
К сожалению, есть все основания полагать: инцидент в
Ичне — далеко не последний в
цепочке таких происшествий.
Ведь учитывая, что армейское
имущество всегда было и остается необычайно привлекательной кормушкой, общество
станет свидетелем еще не одного такого взрыва.
В целом же, принимая во внимание катастрофический износ
инфраструктуры Украины, количество чрезвычайных ситуаций техногенного характера
(связанных не только с военной
сферой) будет увеличиваться
в геометрической прогрессии.
Правящий класс, обладающий
психологией временщиков и не
связывающий свою дальнейшую судьбу с Украиной, про-

должает выжимать последние
соки из советского наследия.
Но рано или поздно заложенный запас прочности будет исчерпан полностью.
Характерно, что еще год назад, после взрывов боеприпасов на полигоне в Калиновке,
заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроед
предупреждала:
следующей
"горячей точкой" может стать
Ичня. С таким заявлением
вице-спикер Рады выступила
в ходе заседания согласительного совета 2 октября 2017 года.
Она отметила, что во время ее
последнего визита в Черниговскую область жители города
Ичня, рядом с которыми находится склад с боеприпасами,
просили передать сообщение
верховному главнокомандующему и президенту страны Петру Порошенко. "Если он
(Порошенко) и дальше будет
бездействовать и халатно относиться к своим полномочиям,
они считают, что будут следующими", — заявила Сыроед.
"Президент страны каждый
раз говорит, что он увеличивает военный бюджет на развитие
армии. А где же это развитие?
Мы каждый раз сталкиваемся
на складах с одной и той же ситуацией: кое-как организована
охрана, кое-как организованы
внутренние работы, в результате пожар, сгорает склад, вывода
комиссии нет, наказания виновных нет или наказания такие
смешные", — заявил в этой связи Олег Жданов.
Политический эксперт Василий Вакаров также возмущён,
что высшее военное руководство остаётся безнаказанным
за серию пожаров на военных
складах в разных регионах
страны. "Лично мне уже надоело слушать сказки. Давайте
вспомним, что Пётр Алексеевич — главнокомандующий
Вооружёнными Силами Украины. Непосредственно он, никто другой, отвечает за состояние Вооружённых Сил. Есть
так называемый Генеральный
штаб — и он обязан обеспечивать тыл, в том числе и хранение боеприпасов. А если в
Украине регулярно взрываются
арсеналы, то за это отвечают
начальник Генерального штаба и Главнокомандующий. Но
вместо привлечения к прямой
ответственности звучат только
разговоры", — заявил эксперт
в эфире одного из телеканалов.

С ТАКИМИ
КОМАНДИРАМИ
И ВРАГОВ НЕ НАДО

К сожалению, взрывы на
складах с боеприпасами превращаются в печальную тенденцию. Напомним лишь основные "вехи" этого процесса,
которые произошли уже во время войны на Донбассе.
* 29 октября 2015 года.
Сватово, Луганская область

В результате масштабных
взрывов тогда погибли трое
военнослужащих и местная
жительница. Сообщалось, что
более 3 тыс. тонн боеприпасов
горели больше суток.
Поначалу происшествие также было квалифицировано как
теракт, одно позднее в Министерстве обороны признали:
случившееся стало результатом
халатности должностных лиц.

* 23 марта 2017 года. Балаклея,
Харьковская область

Во время пожара и детонации
боеприпасов на территории 65го арсенала Центрального ракетно-артиллерийского управления ВС Украины в городе
Балаклея погибли два человека,
еще двое получили ранения.
Из прилегающих к территории
арсенала населенных пунктов
было эвакуировано более 36 тыс.
жителей, сотни зданий и объектов инфраструктуры были разрушены или серьезно повреждены. По подсчетам специалистов,
ущерб от пожара и взрывов достиг 300 млн долларов.
Согласно версии СБУ, пожар
на военном складе начался после атаки с использованием
беспилотного
летательного
аппарата, осуществленной неизвестными. При этом многие
эксперты сошлись во мнении,
что данная версия является
скорее попыткой украинских
силовиков списать на враждебные силы собственную халатность и коррупцию.
"Власть уже заявила, что
взрыв на крупнейшем складе
боеприпасов в Харьковской области — это диверсия. А меня
вот терзают смутные подозрения, что кто-то заметает следы
воровства. Или таким образом
готовит почву для крупного
военного заказа", — написал
тогда политический аналитик
Дмитрий Корнейчук на своей
странице в Facebook.
* 7 сентября 2017 года.
Калиновка, Винницкая
область

Пожар и взрывы на территории 48-го арсенала Вооруженных сил в Винницкой области
привели, по данным Минобороны, к уничтожению более
30% всех боеприпасов, хранящихся на складе, в том числе
снарядов к системам залпового
огня "Град", "Смерч" и "Ураган". В СМИ называлась цифра в 600 млн долларов ущерба
(это не считая разрушения инфраструктуры военной базы и
прилегающих территорий) что
составило 25% всего военного
бюджета Украины на 2017 год.
По итогам расследования
основными версиями случившегося названы нарушение условий хранения боеприпасов и
недоукомплектованность личного состава базы. По словам
главного военного прокурора
Украины Анатолия Матиоса,
следствие не подтвердило, что
взрывы могли произойти в результате диверсионного или
террористического акта.
* 22 сентября 2017 года.
Новоянисоль, Донецкая
область

В причастности к пожару на
военном складе в 37 км от Мариуполя первоначально обвиняли неких диверсантов,
действовавших по приказу из
Москвы. Однако вскоре местные власти признали, что всему
виной были работники сельского хозяйства из близлежащих
населенных пунктов, которые
умышленно подожгли траву на
одном из полей, примыкавших
к военным складам. Из-за сильного ветра огонь перекинулся
на территорию склада и привел
к детонации боеприпасов.
И вот – Ичня. Наверное, это
все-таки здорово, что в Украине нет ядерного оружия.
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В міру того, як норми споживання переглядаються (тобто - урізуються) зменшуються і розміри субсидій

ТАРИФИ – ВГОРУ, СУБСИДІЇ – ДО НИЗУ
Олександр Полуянов

Так уже повелося, що останніми
роками з початком опалювального
сезону на перший план виходить
тема тарифів і субсидій. Проте
нинішній рік в цьому плані можна
вважати унікальним: разом з
прийдешнім подорожчанням газу, в
проекті держбюджету на 2019 рік на
субсидії закладено коштів значно
менше, ніж у минулому (55 млрд
грн - проти 71 мільярда в 2017-му).
Зрозуміло, що такий непопулярний
крок в уряді намагаються
обгрунтувати "поважними"
причинами.
Одним з аргументів влади при скороченні витрат на субсидії є нібито неправильно розраховані норми споживання.
Мовляв, попередньо завищені норми по
електроенергії, воді та газу привели до
диспропорції в нарахуванні необхідних
субсидій. Але в міру того, як норми споживання переглядаються (тобто - урізуються) - зменшуються і розміри субсидій.
Так, в ході недавнього виступу у Верховній Раді (під час години питань до уряду) міністр соціальної політики Андрій
Рева розкрив статистику по "надмірно
нарахованих субсидіях". Він повідомив,
що за рахунок "завищених нормативів"
на газ в 2016 році держава втратила 15
млрд гривень, в 2017 - 8 млрд гривень, а
за перше півріччя 2018-го - ще 5 млрд грн.
За його словами, це свідчить про те,
що "ми сьогодні з вами з бюджету, з кишені кожного платника податків платимо те споживання, яке є більшим, ніж
навіть можна собі уявити". А скорочення
норм споживання газу допоможе значно
заощадити ресурси.
Нагадаємо, що з 1 травня 2018 року
соціальна норма на газове опалювання
була скорочена до 4,5 куб м. на 1 кв. метр

опалюваної площі.
Другим аргументом влади у справі урізування субсидій, і навіть повної відмови в державній допомозі, являються масові махінації самих субсидіантів. Слід
визнати, що вони дійсно мають місце що і недивно при грабіжницькій тарифній політиці влади.
"Тільки за чотири роки електроенергія подорожчала в 3,5 рази, природний
газ - 7,5 рази: коштував 93 копійки за кубометр, а сьогодні вже 7 гривень, і уряд
лякає нас черговим підвищенням ціни.
Холодна вода подорожчала в 5,3 рази, гаряча - в 5 , опалювання - в 11 , квартирна
плата - в 2,7 рази" - підрахував представник керівництва Федерації профспілок
України Роман Дацко.
У таких умовах багато українців не
можуть встояти від спокуси відповісти
обманом на грабіж. Найбільш поширеним прийомом громадян для отримання "необгрунтованих" субсидій є приховування своїх реальних доходів.
За словами Андрія Реви, деякі українці з офіційним нульовим доходом можуть дозволити собі купівлю дорогих
гаджетів або автомобілів, вартістю в

декілька сотень тисяч гривень, а багато
субсидіантів взагалі не потребують соціальної допомоги і здатні самостійно
сплатити комунальні послуги. Міністр
нагадав, що програма субсидій створювалася і запускалася виключно для тих
сімей, які живуть на межі виживання і
не можуть сплатити комунальні послуги. Всі інші тільки намагаються зловживати соціальною допомогою, залишаючи без грошей тих людей, які дійсно
цього потребують.
"Було виявлено, що окремі громадяни отримували субсидію і здавали це
житло вже з оформленою субсидією...
Фактично 1 млн домогосподарств - це
ті домогосподарства, які включали гро-
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мадян працездатного віку і мали доходи
або менше прожиткового мінімуму, або
доходи взагалі відсутні. Це приблизно
півтора мільйони громадян", - заявив
директор департаменту Мінсоцполітики Віталій Музиченко.
Як повідомлялося раніше, в субсидії
відмовлять і тим, хто отримує перекази
з-за кордону, або один з членів сім'ї тривалий час знаходиться за межами України.
А щоб мати можливість отримувати
якнайповнішу інформацію про людей,
що претендують на субсидії (відповідно - і закрити для них усі "лазівки"), готується законопроект № 8602, згідно з
яким пропонується створення загальної
системи реєстрів.
На практиці об'єднання реєстрів повинне не стільки полегшити життя рядовим українцям при отриманні різного роду довідок, скільки дати додаткові
"козирі" соціальним службам, які зможуть оперативно звіряти дані про українців, що претендують на державну допомогу (у тому числі і субсидії).
Правда, експерти попереджають, що
від загальної бази може бути і немало
шкоди, якщо не забезпечити належну
безпеку зберігання даних. Важливо розуміти, хто буде адміністратором реєстру, і хто зможе вносити туди дані або їх
коригувати. Адже вже зараз не рідкість,
коли, за $500 зловмисники вносять
правки в реєстр і переписують квартири або інше майно на себе. "Звичайно, в
суді можна це оскаржити, але на той час
квартиру вже три рази перепродадуть",
- прокоментував нововведення експерт
Олександр Федиєнко.

ДО РЕЧІ
Як повідомляють українські ЗМІ, Кабінет міністрів України працює над впровадженням
монетизації субсидій в три етапи. На сьогодні Міністерством соцполітики підготовлені пропозиції про введення монетизації в три етапи: з 1 січня 2019 року - близько 100-150 тис. домогосподарств, які звернуться за субсидіями з новим пакетом документів. Другий етап - з
1 травня 2019 року - монетизація для домогосподарств, яким призначена субсидія на неопалювальний період 2019 року. Третій етап - з 1 жовтня 2019 року - повний перехід на монетизацію.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

НАША ПОЧТА

Предлагаем подборку
стихов В.Калиниченко
из будущей книги.
***

Не по везенью книги выходили.
Против таланта всё же не попрёшь.
Его не купишь да и не пропьешь.
Молчали. Не ругали. Не хвалили.
Бывало, правда, кто-то и спивался,
ломался, гнулся или продавался,
стучал как дятел в нужные места…
Графой в анкете жизнь была
проста –
судьба определялась партбилетом
или папашей из номенклатур,
и поколенье дураков и дур
взошло не красным, а махровым
цветом…

КАК ХОРОШИ,
КАК СВЕЖИ БЫЛИ РОЗЫ!

Иван Мятлев
Не бойтесь старости!
Путь жизненный большой…
Стареет тело, да.
А что с душой?
И тут мы обнаруживаем
странность:
Мы, люди – в тлен,
душа – она жива!
Звучат мелодии
и жгут сердца слова
вне времени и даже вне
пространства.
Какая, к черту, старость?

Бог ты мой,
продолжат вас и правнуки, их
дети.
…Вы просто возвращаетесь домой,
дошедшие до них через столетия.

***

Памяти друга юности
П.Костюкова
Мы жили бедно, но на хлеб
хватало.
К тому же из ближайших деревень
недорого везли селянки сало.
Мы жарили картошку – через
день.
О лакомство послевоенных буден!
Борщ раз в неделю повкусней
конфет…
Но верили, вот скоро лучше будет, –
мы вместе, живы, и войны-то нет.
Хотя ещё летели похоронки
на тех, кто так и не пришёл с неё.
…В душе моей не заросли воронки –
отрочества скупое бытиё.

***

Пульсировала жилка на виске,
и каждый день висел на волоске,
а он был тонким, как моя рука.
От хлеба мы зависели куска.
Вот, правда, было всё же невдомёк:
где воля наша и дыханье строк?
Важней, выходит, что мы пьём,
едим.
Я перешёл на сигаретный дым.
От табака сжимается желудок –
нет тошноты от голода полсуток.
В концлагере в семь лет я закурил,

и эту тему навсегда закрыл.
Важней теперь душевное
волненье:
переживёт меня стихотворенье
одно хотя бы? Для того живу.
…Жаль, не узнаю это наяву.

СУЛТАН И СОЛОВЕЙ

(Продолжая мотивы Рудаки,
Хафиза, Хайяма)
Припомнилась притча иль басня,
не знаю, что было первей.
В хоромах султана прекрасных
жил в клетке златой Соловей.
Кормили отборною пищей,
поили водой ключевой.
Но, неблагодарный, не свищет,
не выдал взамен ничего –
ни звонких коленец, ни трелей.
Хоть пискнул бы, что ли! Молчит.
Разгневан султан в самом деле,
Визиря призвав, говорит:
«Я дал тебе много динаров.
Что ж, клетка и впрямь хороша.
Но этот молчун мне и даром
не нужен, не стоит гроша».
Советник был мудр. Не обижен,
ответил царю, не сробев:
«Светлейший, я суть не унижу,
но в клетке и ты бы не пел.
Неволя живым горше муки.
Ты птице свободу верни –
услышишь волшебные звуки.
Да будут добры твои дни».
…Царь знал рубаи и газели,
и был он не глуп, хоть и крут…
Из сада нежнейшие трели,
переливаясь, звенели!
…Так ангелы, может, поют?

Українцям підготували
декілька ударів відразу
У Кабінеті міністрів існує основний проект
підвищення тарифів на газ для населення в
два етапи, які в даний момент знаходяться на
обговоренні в МВФ. Так, до кінця листопада
тарифи піднімуть приблизно до 9 грн за
кубометр, а в квітні 2019 - до 13-14 грн.
Про це повідомив член наглядової ради Інституту
енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
Він відмітив, що саме 14 грн - максимальний тариф,
який відповідає очікуваному кредиторами ринковому
рівню.
"Ми побачимо два етапи підвищення. У жовтні-листопаді буде підвищення приблизно до 8,5-9 тис грн.
На квітень 2019 другий етап підвищення до ринкового
рівня 13-14 тис грн", - підкреслив Корольчук.
29 серпня міністр соцполітики Андрій Рева повідомив, що газ для населення досягне ціни в 11 грн за
кубометр. Саме таким чином, підвищивши тарифи,
уряд збирається виконати вимогу МВФ про введення
ринкової вартості газу для отримання нового кредитного траншу.
Відмітимо, вже цього року можуть підвищити тарифи на електроенергію через те, що олігарх Рінат Ахметов не хоче ділитися надприбутком.
Як повідомляють в Раді, Ахметов продовжує захищати формулу "Роттердам+", яку впровадили за
сприяння Петра Порошенка, і погрожує країні віяловими відключеннями.
Сьогодні енергоринок в країні діє за принципом
"загального котла", в який стікаються гроші споживачів, після чого вся сума ділиться на учасників. При
цьому, більшість коштів переходять компаніям, підконтрольним Ахметову.
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“За правду і справедливість”

Влада України стала гарячково розмірковувати над старим
як світ питанням: де узяти гроші?

ТОЧКА ЗОРУ

БІЙ З ТІННЮ

УРЯД ХОЧЕ ЗБІЛЬШИТИ НАДХОДЖЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ
ЗА РАХУНОК "КОНВЕРТІВ"
Олександр Михайлов

На початку жовтня сталася
подія, яка може принести
багато неприємностей
мільйонам українців. Річ у
тому, що в країні стартував
сезон полювання на
"тіньові" зарплати. Під цим
поняттям маються на увазі
не лише "чорна готівка"
(коли працівник працює
нелегально), але й "сірі"
зарплати - коли частина
їх виплачується офіційно, а
частина - в конверті.
КРАПЛЯ В МОРІ

Довівши до ручки економіку
і зіткнувшись з необхідністю
віддавати величезні кошти за
отримані раніше кредити, влада України стала гарячково розмірковувати над старим як світ
питанням: де узяти гроші? Відповідь довго шукати не довелося - адже всім відомо, що в "тіні"
працює близько 30-40% української економіки. А це означає,
що сотні мільярдів гривень щорічно проходять повз держбюджет, Пенсійний фонд і т.д.
На скільки поширена в Україні тіньова зайнятість населення,
точно не знає ніхто. Так, за оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі, рівень
тіньової економіки в Україні
складає близько 30% від офіційного ВВП, тоді як експерти МВФ
називають цифру в 45%!
Що практично означають ці
абстрактні відсотки, пояснили
в Пенсійному фонді. Взявши за
основу навіть явно занижений
показник тіньової економіки в
23%, там вирахували, що збитки одного тільки їх відомства
від недоотриманого ЄСВ склали
близько 30 млрд гривень (і це - не
рахуючи втрат держбюджету).
Ці колосальні цифри час від
часу розбурхують уяву "батьків
нації", і вони періодично оголошують "тіні" війну. Наприклад, у
минулому 2017 році, згідно з офіційною статистикою, було легалізовано 99,5 тис. робочих місць,
що принесло в "засіки Батьківщини" більше 120 млн грн ЄСВ.
Втім, в 2016 році результати були
ще більше вражаючими - 195 тисяч легалізованих робочих місць
- і майже 160 млн грн ЄСВ.
Але все пізнається в порівнянні. Для довідки: у бюджеті Пенсійного фонду на нинішній рік
передбачені витрати в 345,8 млрд
грн. Так, що отримані від легалізації мільйони - крапля в морі
необхідних мільярдів.
В цілому ж можна констатувати, що держава боротьбу з
"тіньовими" зарплатами упевнено… програє. " В Україні на
даний момент зарплату "в конвертах" отримують біля… 8 млн
працюючих. Перевірки суб'єктів
господарювання на предмет виплат "сірих" зарплат показали,
що 47% з них мають такі порушення", - заявив в. о. заступника голови Державної фіскальної
служби Євген Бамбізов.

повідає обсягам виробництва.
Про те, що неодмінно перевірять
тих, у кого борги по сплаті ЄСВ,
і говорити нічого.
Окрім неофіційного найму і
зарплат "в конвертах" уряд доручив "розібратися" і з тими, хто
виплачує винагороду за роботу
у вигляді підприємницького доходу фізичним особам-підприємцям третьої групи.
Причому, за словами голови
уряду, найбільш проблемними
галузями господарства в цьому сенсі є будівництво, сільське
господарство, торгівля, авторемонт, готельно-ресторанний
бізнес та вся сфера послуг. Підприємства цих секторів, мабуть,
потраплять "під танк" першими.

ЗНОВУ ПРОВАЛ?

НА ПРОХАННЯ ТРУДЯЩИХ

І ось 6 вересня цього року уряд
затвердив розпорядження "Про
заходи, спрямовані на детінізацію стосунків у сфері зайнятості
населення". У документі передбачено, що ці самі заходи будуть
розбиті на два етапи. Перший
етап (з 7 вересня по 5 жовтня) був
оголошений інформаційно-пропагандистським: працівників і
працедавців в цей період повинні
були інтенсивно інформувати
про те, як це погано - платити (чи
отримувати) "тіньову" зарплату.
Головною причиною цієї кампанії прем'єр Володимир Гройсман назвав "тисячі звернень
людей про те, що їх працедавці
нехтують ними і не збираються
оформлювати на роботу офіційно. Спочатку ми місяць будемо
усім роз'яснювати, які великі
штрафи передбачені за незаконну зайнятість. А через місяць, в
жовтні, ми почнемо впроваджувати норми, передбачені законодавством для захисту працюючих
людей", - заявив голова уряду.
Норми, на які натякає прем'єр,
дійсно виглядають дуже страхітливо. Наприклад, працедавець може бути притягнутий до
фінансової,
адміністративної
і навіть кримінальної відповідальності. У першому випадку
йому загрожує штраф від 1 до 100
мінімальних зарплат, в другому знову ж таки штраф від 1 до 2000
неоподатковуваних мінімумів.
А в третьому - штраф від 2000 до
5000 неоподатковуваних мінімумів, позбавлення права обіймати керівні посади на термін
від 3 до 5 років, а також виправні
роботи від півроку до 5 років.
Але найчастіше справа зводиться до того, що при виявленні
неоформленного співробітника
підприємству виписують штраф
у розмірі 111 690 грн. Хоча, приміром, в серпні на один з callцентрів в Житомирській області
наклали штраф... 4,5 млн грн.
Агітація за виведення зарплати з тіні - в теорії річ дивовижна.
Вона дуже схожа на пропаганду
здорового способу життя : усі
згодні, що його треба вести, але
на практиці ці поради наслідують одиниці. Тому, на успіх
умовлянь, за великим рахунком,
ніхто і не розраховує.

НАПРЯМИ ГОЛОВНОГО УДАРУ

Тому з 5 жовтня в хід пішла
"важка артилерія". По всіх регі-

онах країни почалися масові перевірки підприємств у пошуках
неофіційно (чи напівофіційно)
працюючих українців. У таких
рейдах беруть участь представники держслужби з питань зайнятості населення, Державної
фіскальної служби, Пенсійного
фонду та місцевих органів виконавчої влади, і вперше - працівники поліції.
Ці відомства повинні передавати результати своїх досліджень
до Міністерства праці і соціальної політики, а воно, у свою чергу, до 15 числа кожного місяця
звітуватиме про виконану роботу та її результати на засіданні
уряду. Так, що все виглядає дуже
серйозно.
Головна родзинка нинішнього
"полювання" полягає в тому, що
в ній бере участь поліція. "Держслужба праці дійсно має широкі
повноваження. Але перевіряти
вона може тільки працедавців. А
способів впливу на працівників
у неї немає. Вона навіть не має
права перевірити документи. Доходить до смішного. Нещодавно
була перевірка у фермера, у якого
землі більше 1 тис. га, але за документами - жодного найнятого
робітника. На питання, хто ж усе
це обробляє, аграрій відповів,
що він сам. А трактористи, які
в цей час були на території господарства, сказали інспекторам,
що "просто зашли до знайомого".
Але якщо в групі перевіряючих
буде поліція, люди не зможуть
відмовитися пред'явити документи, а податківці - оперативно
перевірять сплату ЄСВ, тобто,
відразу ж можна буде зібрати доказову базу", - пояснив ситуацію
голава Союзу захисту підприємництва Сергій Доротич.
За словами прем'єр-міністра
Гройсмана, в першу чергу їх цікавитимуть підприємства, де всі
співробітники отримують мінімальну зарплату - на тлі того, середня зарплата по країні вже перевищила позначку в 9 тис грн.
Також посилено перевірятимуть ті підприємства, які більше
року співпрацюють з фізичними
особами за цивільно-правовими
договорами, або якщо кількість
таких співробітників перевищує 30% від усього штату. Крім
того, пріоритетним приводом
для перевірки може стати "масове звільнення персоналу" - більше 10% за місяць, а також те, що
кількість співробітників не від-

Як і належить в таких випадках, свої дії з детінізації зарплат
уряд обгрунтовує виключно турботою про людей. "Прийде старість, і ви не зможете працювати
і отримувати зарплату. У тому
числі в конверті. Тоді ви прийдете до держави, і що вона вам
відповість? Те, що ви отримаєте
максимум якусь соціальну виплату на мізерному рівні. Тому
від зарплати в конверті страждає, передусім, людина, яка на
це погодилася. Ні в одній країні
світу немає системи "Хочу плачу
соціальні внески, хочу не плачу". У всіх країнах світу пенсійна
система є обов'язковою для усіх",
- заявив віце-прем'єр-міністр
Павло Розенко.
Проте до пенсії ще треба дожити, а уряд зі своєю детінізацією створює проблеми для працюючих українців вже сьогодні.
"Останнім часом в нашу організацію все частіше надходить
інформація від підприємців про
те, що працівники самі просять
їх платити їм "в конвертах", але
збільшити суму зарплати. Людей
не цікавить майбутня пенсія.
Просять платити на 50% більше, і готові навіть працювати
без оформлення. Це порівняно
нова тенденція, раніше такого
не було. І вона підтверджує, що
люди розувірилися в тому, що
щось отримають від держави
за свої податки. З іншого боку,
якщо постане питання про те,
щоб платити повністю білі зарплати, багато фірм закриються. А
деякі будуть вимушені оптимізувати штатний розклад і скоротити частину працівників,
щоб їх зарплати віддати тим, хто
залишиться", - заявив голова
Союзу захисту підприємництва
Сергій Доротич.
Погодьтеся, ці слова явно суперечать заяві Гройсмана про те,
що люди масово просять рідний
уряд забезпечити їм офіційне
працевлаштування і "білу" зарплату.
При цьому експерти вважають,
що поставлена мета - детінізація
зарплат - все одно не буде досягнута. "Багато разів приймали
аналогічні програми і постанови, але всі вони закінчувалися
провалом. Побороти зарплату в
"конвертах" можна тільки економічними методами. Якщо ж
займатися терором, то частина
бізнесу ще більше втече в тінь, а
інша частина просто включить
додаткові витрати в ціну товару,
ціни виростуть, а доходи українців зменшаться", - резюмував
президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ
ТЕЛЕВІЗОР

Україна:
небезпека
з землі
Через минулі
війни та нинішню
збройну агресію
Росії проти
України до
третини території
країни забруднено
вибухонебезпечними
предметами.
Про це на засіданні
Держкомісії з питань
техногенно-екологічної
безпеки та НП повідомив глава Держслужби
з надзвичайних ситуацій (ДСНС ) Микола Чечоткін, передає
ЛIГАБiзнесIнформ.
За його словами,
ДСНС у співпраці з міжнародними організаціями склала електронну
базу даних про місцезнаходження вибухонебезпечних предметів.
"Встановлено, що
майже 30% території
держави забруднено
небезпечними предметами внаслідок минулих воєн і агресії
Росії. Зокрема, більш 4
тисячі ділянок визначені як ймовірно забруднені вибухонебезпечними предметами, а це
1 млн 146 тис гектарів.
Підтверджено
наявність вибухонебезпечних предметів на загальній площі 453 тис
гектарів", – повідомив
Чечоткін.
Особливо
гостро,
зазначив він, це питання стоїть на звільнених
територіях Донецької
(238 тис га) та Луганській (197 тис га) областей. В Одеській області
- 42,8 тис га, в Київській
області - 30,4 тис га, в
Харківській - 18,1 тис
га, в Житомирській - 1,4
тис га, в Миколаївській
- 1,3 тис га.
З початком російської агресії на території України з'явилися
мінні поля, нові види
боєприпасів,
мінипастки та інші небезпечні
вибухові
пристрої, часто замасковані під предмети
повсякденного вжитку.
З 2014 року на звільнених територіях Донбасу перевірено понад
25 тис га території та
знешкоджено 160 тис
вибу хонебезпечни х
предметів.
Під час ліквідації
наслідків вибухів на
складах боєприпасів
поблизу Балаклеї, Калинівки, Сватове очищено понад 66 тис га,
знешкоджено 45 тис
вибу хонебезпечни х
предметів.
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ГОТОВИМ САМИ

НА ЗАМЕТКУ

УЗНАЙ СЕБЯ!
КАК БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ ВАШЕЙ ПРАВОЙ РУКИ
РАССКАЖЕТ О ВАС ВСЁ
Бытует мнение, что существует
прямая связь между качествами
нашей личности и некоторыми
нашими физическими
характеристиками. Возможно,
вскоре у этой связи появится
научное подтверждение, но пока мы
лишь можем проверить эту теорию
на себе и сделать выводы.
Знаете ли вы, что существует пять
разных типов больших пальцев
руки? Взгляните на большой
палец правой кисти — вот, что он
рассказывает о вашем характере:
ТИП 1 – верхняя
половина пальца больше нижней

Если ваш большой палец относится
к данному типу, вы, скорее всего, очень
амбициозный человек. Вас не устраивает
посредственность, и вы всегда стремитесь к лучшему во всём. Стремление к
звёздам — это отличительная черта вашей личности. Даже когда вы ничего не
делаете, вы думаете о том, как достичь
своей цели.
Порой
вы
бываете
буквально
одержимы какими-нибудь намерениями. Хоть вами и движет желание преуспеть, в то же время вы не из тех, кто
будет хвастаться нажитым — вы очень
благодарны и скромны. Именно эта комбинация скромности и силы воли делает
вас таким сильным человеком.

ТИП 2 – Нижняя половина
больше верхней

Если ваш большой палец соответствует этому типу — вы человек
приземлённый и простой. Вы спокойны
и уверены и при этом очень заботливы.
Вы не станете чего-то обещать, если
не будете уверены в том, что сможете это
выполнить.
Вы умеете радоваться самым простым
вещам, в которых другие не найдут ничего особенного. Вы очень справедливы
и никогда не забудете выразить свою
признательность тому, кто однажды помог вам. А ещё, вы человек богатый. Возможно, не в деньгах, но точно в любви и
дружбе.

ТИП 3 – обе половины
одинакового размера

Вы, скорее всего, человек, который
всегда стремится к балансу во всём. Вы
пытаетесь добиться гармонии в жизни
и стараетесь объединить людей, чтобы
близкие всегда были рядом. Вы всегда
стремитесь к балансу, добиваясь его
всеми возможными способами.
Вы руководствуетесь мировоззрением, похожим на философию инь и ян. В
плохом вы всегда стараетесь найти чтото хорошее. Если у вас есть цель, несмотря на проблемы, с которыми вы можете
столкнуться, вы всегда найдете способ
двигаться вперед. В счастье, разногласиях или спокойствии, вы человек, стре-

мящийся к гармонии в жизни, которой
многие люди могут лишь позавидовать.

ТИП 4 – Загнутый
назад большой палец

Если у вас загнутый назад большой
палец, вы человек, который очень хорошо адаптируется к различным ситуациям. Борец по своей натуре, вы
быстро перестраиваетесь, понимая, что
если что-то изменилось, то нужно подстроиться под обстоятельства.
Также это относится и к вашему
мышлению. Получив новую информацию, вы можете легко изменить своё
мнение на основе новых фактов. У вас
открытый разум и при необходимости вы меняете своё отношение и поведение для достижения поставленной
цели. Это редкое качество, которое даёт
вам больше шансов на выживание даже
в самых сложных обстоятельствах.

Между тем, если у вас неподвижные
или жёсткие большие пальцы, вы личность, привыкшая к доминированию и
довольно упрямая. Вы — тот, кто держит своё слово и не нарушает обещаний. Вы прямолинейны и не хотите меняться в попытке достичь своих целей.
Если вы имеете свой взгляд на что-то,
вам сложно поменять своё мнение.
Кроме того, вы человек, которому
можно доверять — вы и выслушаете, и
выскажете своё мнение. Ваша преданность, как и ваша личность, восхищает,
вы всегда уверены в своих решениях, а
ваше упрямство действительно можно рассматривать как благословение,
потому что оно означает, что все ваши
действия хорошо продуманы.

МАУГЛИ: “МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ, ТЫ И Я!”
При царе в нашем селе были
церковь и кабак. При Советах
этого не стало. Но появились
школа, больница, клуб, библиотека. Теперь этого ничего нет.
Но есть церковь и кабак.

Обещал сводить ребенка в
самый лучший цирк с веселыми
клоунами... Но злой прапорщик
на входе сказал, что кого попало в Раду не пустит.

Двое разговаривают:
- Hу, что ты думаешь об этих
кандидатах в президенты?
- Что? Да нам просто повезло,
что выберут только одного!

Яичная начинка

Мелко нарежь 6 вареных яиц. Добавь
к ним нарезанный зеленый лук, сметану
или майонез. Посоли по вкусу, можно
добавить немного укропа — блинчики
будут более пикантными.

Грибная начинка

500 г шампиньонов и мелко
порубленную луковицу обжарь на
растительном масле. Добавь 2 ст. л. муки
в массу, перемешай. Сюда же введи 2 ст.
л. сметаны и 1,5 стакана молока. Посоли
и поперчи смесь по вкусу. Получится
грибная начинка с нежным сметанным
соусом! Свернутые блины можно
присыпать тертым твердым сыром.
Рекомендуем подавать горячими.

Куриная начинка

ТИП 5 – Прямой
большой палец

УЛЫБНИСЬ И ПОДУМАЙ
Маска для лица: берем лимончик. Режем на тарелочку. В
рюмочку наливаем коньячок.
Коньячок выпиваем , лимон
съедаем... Лицо улыбается и
свежеет!

Блинные начинки

Отвари 500 г куриной грудки и
измельчи ее в блендере вместе с
мелко порубленным укропом. Добавь
1 раздавленный зубчик чеснока, 2
натертых вареных яйца, 1 ст. л. сметаны,
соль и перец по вкусу. Блинчики будут
еще вкуснее, если полить их сверху

Творожная начинка

Залей 50 г изюма кипятком. Смешай
500 г творога с 1 желтком и 2 ст. л.
сахара. Можно добавить немного ванили,
если любишь ее неповторимый вкус и
аромат.

Ореховая начинка

Смешай 500 мл молока, 120 г сахара,
100 г молотых грецких орехов и 1 ст. л.
муки. Можно готовить начинку из смеси
орешков, добавив фундук, миндаль и
арахис к грецким орехам. Остуди смесь
и добавь в нее 100 г сливочного масла,
размешай миксером начинку. Если
добавить в нее 1 ч. л. коньяка, вкус станет
еще более выразительным!

Лимонная начинка

Сливочный сыр с лимонным джемом,
сбрызнутый несколькими капельками
лимонного сока — незабываемая
начинка для блинчиков! Подавать слегка
присыпанными сахарной пудрой.

Сливочная начинка

Взбей сливки с сахаром, ванилью и
несколькими каплями лимонного сока.
Воздушная начинка для блинов готова!

ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ

ЕСЛИ У ВАС ПРОБЛЕМЫ С КРОВЬЮ…
Густая кровь — очень опасное явление. Увеличивается риск
тромбоза, высока вероятность варикоза. Работа сосудов
затруднена, сгустки крови могут блокировать мелкие
сосуды, замедлять снабжение кислородом различных
органов, увеличивать риск инсульта. Поэтому, если вы
подозреваете или знаете, что у вас вязкая кровь, следует
в первую очередь обратиться к врачу. А после этого —
пересмотреть свою диету. И включить в нее продукты,
которые способствуют разжижению крови.
Вода. Мы состоим из воды
на 90%, а уж кровь просто-таки нуждается в нормальном
водяном балансе в нашем организме. Поэтому при первых
признаках варикоза и других
проблем с кровью нужно задуматься о том, пьете ли вы
достаточное количество воды.
2-2,5 литра в день — средняя
норма, если ваш вес достаточно
высок, может понадобиться и 3

литра. В любом случае жидкости организму нужно много, а
индивидуальную норму точнее
определит врач.
Малина. В малине содержится такое же вещество, как и в
аспирине, который часто пьют,
чтобы понизить вязкость крови. Но только аспирин обладает побочным действием, он
негативно влияет на желудок
и слизистые, а малина — нет.

Так что ешьте свежую малину,
малиновое варенье. Народная
медицина также рекомендует
отвар из листьев малины и черной смородины.
Льняное масло. В нем содержится много нужных сосудам
полиненасыщенных жирных
кислот, а также витамин Е.
Обладает способностью восстанавливать эластичность сосудов.
Жирная рыба. Источник полезных жиров и борец против
атеросклеротических бляшек.
Чеснок. Мощный антиоксидант, обладает противовоспалительным действием, способствует рассасыванию тромбов.
Рекомендуют употреблять в
свежем, слегка подвяленном на
свежем воздухе, виде.
Морская капуста. Для крови

очень полезны продукты, содержащие йод. Они уменьшают
вязкость крови и повышают тонус сосудов. Так что все морепродукты — первые кандидаты
на стол.
Помидоры. Содержащийся в
них ликопин способствует нормализации уровня холестерина. А рутин укрепляет стенки
сосудов.
Хурма. В составе много антиоксидантов, а благодаря наличию флавоноидов хурма разжижает кровь, препятствует
образованию тромбов, укрепляет сосуды и нормализует
уровень холестерина в крови.
Краснокочанная капуста. В
принципе полезна любая капуста, в том числе квашеная, но
краснокочанная содержит много калия, который очень полезен для сосудов, витамины С и
B. Поэтому капуста стимулирует обмен веществ, улучшает

качество крови, препятствует
образованию тромбов.
Цитрусовые. Они содержат
витамин С и много жидкости.
Особенно хорошо разжижает
кровь лимон. Так что чай с лимоном и ложечкой меда – отличная идея.
Мед. Очень хорошо воздействует на кровь, в том числе и
разжижает ее. Предотвращает
тромбообразование.
Пророщенная пшеница. Отлично разжижает кровь, если
съедать минимум по 1 ст.л. в
день. Неплохо добавлять ее в
салаты и сбрызгивать их льняным маслом.
Имбирь, корица, куркума. В
коре и корнях содержатся кумарины. Эти соединения разжижают кровь и предупреждают образование сгустков. Их
также содержат растения нашей полосы: корень хрена, люцерна, дягиль, сельдерей.
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Не прекращаются споры и о том,
кем на самом деле были первые фараоны и боги Египта…

Х-ФАЙЛИ

ЧТО НАХОДИТСЯ
ПОД СФИНКСОМ?

Однако американцу не дала добраться до сакральных знаний
все та же Египетская организация древностей, которой в те
годы руководил Захи Хавасс.
Мало того, после открытия
Добецки египтяне и вовсе запретили иностранцам проведение
каких-либо геологических или
сейсмических работ в районе
сфинкса.
Возникает вполне логичное
подозрение, что египтяне знают
о тайнах сфинкса больше того,
чем рассказывают исследователям из других стран мира, и жутко боятся, что правда всплывет
на поверхность.

Дмитрий СОКОЛОВ,
http://paranormal-news.ru

Испокон веков Египет
считался колыбелью мировой
цивилизации. Сегодня не
подвергается сомнению,
что создание легендарного
сфинкса происходило более
11 тысяч лет назад, задолго
до Всемирного потопа:
об этом свидетельствуют
следы морской эрозии на его
поверхности.
Что касается пирамид
Гизы, ряд исследователей
утверждают, что они были
созданы не для погребения
фараонов, а совсем для
иных нужд, и лишь затем
превратились в усыпальницы
правителей Египта. Не
прекращаются споры и о
том, кем на самом деле
были первые фараоны
и боги Египта: людьми,
пришельцами со звезд или
сущностями из иных миров.
Ответа нет! Пока нет…
Завесу тайны могли бы приоткрыть масштабные археологические раскопки на плато Гиза, но
египетские власти не дают на них
разрешения. Если же раскопки
и происходят, то пресекаются
властями, лишь только ученые
приблизятся к одной из древних
тайн.
А тем временем экстрасенсы,
писатели, альтернативные ученые в один голос твердят о некой
таинственной библиотеке под
одной из лап сфинкса. Будто бы в
ней хранится информация о предыдущих цивилизациях Земли,
знания об уникальных технологиях и даже информации о будущем планеты!

СПЯЩИЙ ПРОРОК

Одним из первых, кто заявил,
что под сфинксом находятся некие сакральные знания, стал
знаменитый американский ясновидящий Эдгар Кейси.
По его мнению, под одной из
лап сфинкса действительно находится некая подземная комната, в которой хранятся уникальные технологии и свитки с
информацией о прошлой цивилизации планеты. Фонд Эдгара
Кейси неоднократно финансировал поиски этой комнаты, но
тщетно.
Тем не менее, сомневаться в
словах медиума не приходится,
поскольку на Востоке с древнейших времен существовало предание, согласно которому где-то
под сфинксом находится «Зал
Знаний» с хранящимися там технологиями, историей и мудростью погибшей цивилизации.

САМ НЕ AM
И ДРУГИМ НЕ ДАМ!

«ЗАЛ ЗНАНИЙ»

О существовании «Зала Знаний» упоминает византийский
историк Георгий Синсцела, живший в IX веке, а также легендарные Герметические писания.
Если верить древним письменам,
то священные книги скрыл под
землей сам бог мудрости Тот. Об
этом же факте говорят настенные записи храмовых комплексов Египта, называя древнее хранилище «Палата Архивов», «Зал
Записей» или «Зал Знаний».
Совершенно очевидно, что гдето под плато Гизы действительно
есть тайный зал с некими источниками ценной информации. По
преданию, в тайной комнате находятся и вещи, лично принадлежавшие богам Тоту, Осирису
и Исиде. Об этом факте прямо
упоминает одно из заклинаний
Погребальных текстов, датированных 2000 годом до н. э.
Но подробнее всех о тайной
комнате сообщают коптские предания, записанные арабскими
путешественниками. В текстах
говорится о подземных ходах,
ведущих из трех пирамид в некое хранилище знаний. Правда,
на входе в каждый из подземных
проходов находится некая волшебная статуя-стражник, уничтожающая непрошеных гостей.
Древнегреческий
философ
Ямвлих, живший в IV веке, в
своей книге «О тайнах, в особенности египтян, каледонцев и
ассирийцев» писал о коридоре,
связывающем галереи внутри
сфинкса с великой пирамидой.
Как следует из текстов философа, вход в подземные галереи
можно обнаружить между лап
сфинкса, если убрать оттуда песок и горы мусора.
Шумерские таблицы утверждают, что убежищем аннунаков
— пришельцев со звезд был подземный город, куда вел тоннель,
начинавшийся под «Хувана» «с
зубами, как у дракона, с лицом,
как у льва». Под такое описание
подходит только сфинкс.
В сочинениях известного римского историка Плиния также

говорится о подземных залах
под сфинксом, где сокрыты несметные сокровища. Арабские
источники тоже подчеркивали,
что вход в подземелья охраняли
механические статуи, которые
уничтожали каждого, кто без
разрешения жрецов пробовал
спуститься в подземелье.
Подобных свидетельств десятки, если не сотни, среди них
даже встречаются показания людей в глубокой древности, бывавших в описываемых подземных
тоннелях. Однако продвинуться
далеко в своих изысканиях им
помешали многочисленные ловушки и статуи-роботы.
Неужели в наши дни никто не
попытался раскрыть древнюю
тайну? Пытались. Но результат
оказался, мягко говоря, довольно странным...

БУРИТЬ, СКАНИРОВАТЬ,
ВЗРЫВАТЬ...

Эдгар Кейси в своих пророчествах уверял, что в сфинксе находятся останки иммигрантов из
Атлантиды, а вход в подземные
залы расположен в краеугольном
камне у левой лапы сфинкса. Казалось бы, что проще: просветить
радаром указанный участок земли и начать раскопки. Именно
так поступили в 1989 году японские ученые из Университета
Васэда.
Оказалось, Кейси был прав!
Под левой лапой сфинкса действительно на глубине двух метров нашли тоннель, уходящий
наклонно вниз в сторону пирамиды Хефрена. Были обнаружены полости и тоннели за северозападной стеной камеры царицы
и вокруг нее. Казалось бы — сенсация века, надо бурить, копать,
исследовать. Увы! Власти Египта
тут же запретили все дальнейшие исследования.
Вслед за японцами в том же
1989 году землю под лапами
сфинкса просветил геофизик из
США Томас Добецки. Его аппаратура также показала существование прямоугольной камеры
под передними лапами сфинкса.
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В 1993 году Захи Хавасс сам
начал раскопки около сфинкса.
Правда, не там, где, по данным
сейсмической разведки японцев
и американца, был обнаружен
«Зал Знаний», а правее сфинкса.
Им якобы были обнаружены некие тоннели, но на этом работы
были остановлены. Дальше начинаются шпионские версии
одна фантастичнее другой...
Будто бы из земли между лап
сфинкса вдруг сама появилась
стела с иероглифами, повествующими о «Зале Знаний». Ее тут же
убрали с глаз туристов, чтобы те
вдруг не прочитали древнее послание. Вот только вопрос: как
бы они смогли это сделать без
перевода?
Затем египтяне якобы все же
отрыли подземную комнату, обнаруженную японцами в 1989
году. Но в ней оказался лишь
кувшин и веревка, зато в полу
был найден проход в следующую
круглую комнату. Из нее, как и
сообщали древние источники,
вели три подземных хода в сторону великой пирамиды.
Здесь и вовсе начинаются чудеса. В одном из ходов исследователи наткнулись на пелену света,
оказавшуюся защитным полем,
не пропускавшим никого сквозь
себя. Возле него человеку становилось плохо, его рвало, если
же он упорствовал, то начинал
чувствовать, что умирает, — и отступал.
Не сумев пробиться сквозь
защитное поле неизвестной
природы, египетские ученые
просветили радаром область за
ним. Приборы показали существование 12-этажного здания,
уходящего вглубь земли. Решив
не искушать судьбу, египтологи
пригласили иностранных специалистов.
Каким-то неведомым способом они все же смогли отключить
защитное поле и вошли в тоннель. Здание оказалось некоей
спусковой шахтой, выводящей
путешественников на окраину
огромного подземного города.
Все путешествие было снято
на камеру и затем вроде бы продемонстрировано на частном
просмотре в Австралии. Фильм
рассказывает о подземном городе, созданном более 15 000 лет
назад. Гигантское сооружение
расположилось на площади, соразмерной с долиной Нила, —

10,4 на 13 километров. В городе
были обнаружены огромные храмы, озера в километр диаметром
и множество других чудес.
Даже вода в город поступала
по гидравлической системе водоснабжения. Удивляет лишь
то, что данный фильм никто не
видел, кроме анонимных источников, «сливших» информацию
о нем желтой прессе.

СЕЛИМ ХАССАН
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

Но вот что странно: о таинственном городе было известно
с середины XX века. Подробное
описание грандиозного подземного строения можно найти в
докладе доктора Селима Хассана «Раскопки в Гизе» в 10 томах,
опубликованном в 1944 году
Каирским государственным издательством. Его перевод даже
можно найти в Интернете.
Как свидетельствует египтолог, в последний год раскопок археологи обнаружили вход в подземный город. Спустившись в
пустоты, они увидели множество
огромных храмов, великолепных
дворцов, рек и озер. При этом все
говорило, что город создавался
по единому четкому плану.
Возникает вопрос: где же этот
город сегодня, почему в него не
водят экскурсии? Ответа нет! А
власти страны в интервью утверждают, что города не существует, а обнаруженные подземные полости — остатки обычных
шахт.

ПОДАРОК БОГОВ

Что же, согласно древним мифам и статьям желтой прессы,
нашли египетские ученые в подземном городе?
Помимо множества второстепенных артефактов была обнаружена камера, в которой хранился
«Жезл энергии», принадлежавший самому Тоту. Этот предмет
подробно описан, кстати. В древних письменах рассказывается,
как на атлантов, выживших после катаклизма, напали дикие
народы с копьями и дубинами.
Избежать неминуемой смерти
беженцам из Атлантиды помог
бог Тот, направив свой жезл на
врагов. И те тут же застыли, подобно каменным изваяниям.
С помощью этого жезла можно управлять силами природы,
усиливая или нейтрализуя их.
Внешне жезл похож на высокий
тонкий посох 1,5 метра в высоту и
3 сантиметра в диаметре. Сверху
расположен кристалл энергии, а
сам посох усыпан драгоценными
камнями.
Люди, пытавшиеся взять в
руки посох, начинали плохо себя
чувствовать. Очевидно, энергия,
исходившая от посоха, была безопасна лишь для существ, именуемых египетскими богами.
Официальные власти Египта
сегодня отвергают любую информацию о существовании под
плато Гиза подземного города. И
нет ничего удивительного в том,
что египтяне — если, конечно,
все изложенное правда — скрывают от мировой общественности древние артефакты.
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