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ВІДТЕРМІНУВАННЯ ВИРОКУ
ЯКИМ БУДЕ ТАРИФ НА ГАЗ ДО НОВОГО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ?
Як вже повідомлялося, з
1 травня тариф на газ для
українців був знижений
"аж" на 30 копійок - з
8,55 до 8, 25 гривень
за кубометр. І хоч це
зниження відбулося чисто
символічно, але тішило
одне - анонсованого
підвищення ціни газу
(до 9,7 грн / куб), яке
було заплановано на 1
травня - не відбулося.
Багато хто вже тішився
надією, що відтепер газ
і далі дешевшатиме,
однак експерти радять не
марити з цього приводу.

Нс читють
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Видавнича вартість газети –
2,50 грн за один номер
ВАРТІСТЬ ГАЗЕТИ
З ДОСТАВКОЮ
1 місяць - 15,60 грн
3 місяців - 46,80 грн
6 місяців - 93,60 грн

Читати на СТОР.2

ВИБОРИ ПРОЙШЛИ ... І ЩО ДАЛІ?
Олександр Полуянов

Події в Україні набувають все більш інтригуючий характер,
закручуючись, як в лихом голлівудському сюжеті. По-перше,
новообраний президент Володимир Зеленський вже отримав
жорстку опозицію в особі найбільш буйних радикалів. Над
йдучим у минуле "гарантом" Порошенком згущуються
хмари, і світить реальний термін, але він все одно наостанок
паскудить переможцю виборів, де тільки може. А експерти
вже пророкують неминучий крах "молодої і креативної"
команди Зеленського. Втім, про все по порядку.
ВІД ТЮРМИ
НЕ ЗАРІКАЙСЯ

Як повідомляють вітчизняні
та іноземні ЗМІ, в Україні та за
кордоном створена група фахівців, які будуть професійно
займатися залученням до суду
Петра Порошенка і людей з
його оточення.
Про це, зокрема, заявила заступник головного редактора
видання "Страна UA" Світлана

Крюкова.
За її словами, у нового президента Володимира Зеленського немає сильних мотивів
для того, щоб переслідувати
колишнього президента і його
оточення за всією суворістю
кримінального законодавства.
У роки його правління шоумен
не був скривджений владою.
У той же час є люди, які дійсно натерпілися і постраждали

від непомірних амбіцій Петра
Олексійовича.
"Можете собі уявити, якою
мотивацією володіє людина,
яка посивіла від дій Порошенка або була збанкручена... Є
неформальна група людей, яка
буде займатися планомірним
і системним переслідуванням
поки що чинної еліти при владі.
З тим, щоб змусити українські
суди в подальшому і правоохоронців посадити Порошенка і
його найближче оточення ", заявила Світлана Крюкова.
За її даними, ця група володіє достатнім інтелектуальним
та фінансовим ресурсом. "Наскільки я знаю, вони вже почали залучати великі приватні
детективні підприємства, які
займаються
розслідуванням
офшорів, нерухомості та рахунків президента і його найближ-

чого оточення за кордоном. Це
люди, які розуміють, як працює
українська система правосуддя,
всі ці інтриги, договорняки, в
яких може потонути хто завгодно. І без озирання на них та на
рішення президента Зеленського, вони хочуть вести свою кампанію і посадити Порошенка ",
- заявила заступник головного
редактора "Страна UA".
Вона
зазначила, що частина учасників цієї команди
знаходиться в Україні, а частина - за кордоном. "Це люди
максимальної ефективності та
непублічного сорту - тобто їм
плювати на репутацію", - підсумувала Крюкова.
Іншим тривожним дзвіночком для Порошенка стали
одкровення біглого нардепа
Андрія Артеменка, який нині
мешкає в США. За його словами (і це підтверджують інші
джерела), в Білому домі створений спеціальний відділ, який

ВАРТІСТЬ ПРИЙМАННЯ
ПЕРЕДПЛАТИ
1 місяць - 2,90 грн
3 місяців - 6,70 грн
6 місяців - 8,15 грн
займається виключно аналізом
подій 2016 року.
"Мова йде про втручання
Порошенка у вибори в США
на стороні Хілларі Клінтон ...
Прогнозую, що скоро підуть
допити, запрошення українських політиків. Тому багато
хто з них поїдуть не на Мальдіви відпочивати, а давати свідчення в прокуратурі США...
Порошенку загрожують допити і тюремні терміни в США",
- говорить екс-нардеп.
При цьому колишній нардеп
дивується, що "Українагейт"
майже не висвітлюється в українських ЗМІ: "Всі українські
ЗМІ як в рот води набрали. Це
свідчить, що навіть незважаючи на поразку президента,
залишається тотальний контроль, пропагандистська машина
Порошенка діє", - говорить Артеменко .
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“За правду і справедливість”

Якими ж насправді мотивами керувався Кабмін, коли відстрочив
до осені різке підвищення тарифів на газ?

ДЕРЖАВА

ВІДТЕРМІНУВАННЯ ВИРОКУ
ЯКИМ БУДЕ ТАРИФ НА ГАЗ ДО НОВОГО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ?
Олександр Михайлов

Як вже повідомлялося, з
1 травня тариф на газ для
українців був знижений "аж"
на 30 копійок - з 8,55 до 8, 25
гривень за кубометр. І хоч це
зниження відбулося чисто
символічно, але тішило одне
- анонсованого підвищення
ціни газу (до 9,7 грн / куб),
яке було заплановано на
1 травня - не відбулося.
Багато хто вже тішився
надією, що відтепер газ і
далі дешевшатиме, однак
експерти радять не марити з
цього приводу.
ЧИНОВНИКИ ДУРЯТЬ

Насправді не все так просто. Справа в тому, що за новою формулою, яка міститься
в постанові Кабміну № 293
- ціни на газ для населення
"прив'язуються" до цін для промисловості. Це означає, що
люди будуть платити за такими
самими мірками, як і бізнес тобто, суворо за ціною імпортованого газу. А вона, за даними
експертів, до осені може злетіти
до 12-13 гривень за куб.
Нинішнє зниження стало
можливим тому, що в квітні
відбулося падіння цін на газ
для промисловості - до 8,2 тис.
гривень за тисячу кубометрів.
Відповідно, в травні й простим
українцям стали відпускати газ
за цією ж ціною.
Але вже за підсумками травня, згідно з прогнозами "Нафтогазу", тариф на газ для промисловості зросте на 5,1% (або

ЩО СКАЖЕ ПРЕЗИДЕНТ

на 380 гривень за тисячу кубів).
Це означає, що в червні українці будуть платити 8,6 тис. гривень за тисячу кубометрів.
"Після одномісячного зниження тарифів в травні, вже з
червня українські громадяни
будуть платити за газ більше,
ніж платили в квітні: 8 549 гривень за тисячу кубометрів в
квітні і 8 627 гривень за тисячу
кубометрів в червні", підкреслив економіст Віктор Скаршевський.
Експерт підкреслив, що під
час опалювального сезону,
коли ціни на газ для промисловості істотно підвищуються,
українці будуть платити максимальний тариф - 9,1 тис. грн.
за тисячу кубометрів. Крім
того, існує висока ймовірність,
що з 1 січня 2020 року, коли
тариф на газ для населення повністю прив'яжуть до тарифу
для промисловості, українці

почнуть платити за газ 12-15
тис. грн. за тисячу кубометрів
(12-15 грн / куб).
З ним згоден і експерт Інституту енергетичних стратегій
Юрій Корольчук.
"Вже з червня ціни 8,25 грн не
буде, вона буде вищою. Більш
того, на осінь вона точно буде
більше 10 тис. гривень за тисячу кубів. Постане питання, як
це буде вирішувати уряд та "Нафтогаз "- чи виконають вони
свої зобов'язання перед МВФ,
піднімуть ціну до 9700 грн, або
ж вони будуть далі займати соціальну позицію - що ціна для
населення повинна бути нижче
", - говорить Ю. Корольчук.
Про підвищення вартості
газу для населення говорять і
в Нацбанку України. Так, за
словами заст. голови НБУ Дмитра Сологуба, до осені газ подорожчає на 15%, а на початку
2020 року - ще на 7%.

ПЕТЯ-ШАТУН
"РУХ-25%"
І НЕ ТІЛЬКИ

Український політолог
Віктор Небоженко в
своєму особистому
блозі пише про дії
Порошенка, які
спрямовані зберегти
йому місце в політиці
України.
«ПЕТЯ - ШАТУН». Ось
під таким прізвиськом
колишній президент
Порошенко може увійти
в політичну історію
України.
В останні дні свого
перебування на посаді
президента України Порошенко, з одного боку,
робить все, щоб продовжити агонію свого режиму влади, затягуючи
інавгурацію і мирну,
демократичну передачу
влади новому президенту
Зеленському. А з іншого
боку, він розвинув бурхливу активність по створенню політичного прикриття своєї корупційної
багаторічної діяльності
на посаді президента країни.

"Чиновники дурять нас, роблячи вигляд, що вони знижують ціну на газ, а вони її
знизили на 30 копійок - це ж
смішно ... Більш того, відповідальний орган зриває "Програму 2020 "щодо збільшення
власного видобутку ... Тобто,
свій газ ми не видобуваємо , а
замість цього за скажені гроші купуємо і радіємо, що нам
на 30 копійок знизили ціну.
Знаєте, що таке ці 30 копійок?
Вибачте за непарламентське
слово - це така відрижка від
виборів ", - обурюється політичний експерт Володимир
Кацман.

З цим пов'язана поява
численних нових, високопоставлених
суддів,
нових генералів, героїв
України, які ніколи б не
стали ними, якби Порошенко не програв вибори.
Саме цими мотивами
пояснюється його гарячкова спроба легалізувати і
формалізувати армію порохоботів в суспільно-політичний рух - "Рух-25%",
якому доведеться проводити галасливі акції протесту біля судів, де будуть
слухання про кримінальну діяльність колишнього
президента.
Але якщо він за п'ять
років не зміг перетворити

Блок Петра Порошенка
(БПП) в повноцінну політичну організацію, то як
він реально за кілька місяців до виборів створить під
себе свіжу, "невинну" парламентську партію?
Порошенко не просто
чіпляється за владу будьякою ціною, даючи привід для Заходу дивуватися
і знущатися над млявою
українською політикоконституційною машиною, яка не може змусити
впертого, властолюбного
і жадного політика виконати свій обов'язок і покинути місце служби.
Справа в тому, що дії
Порошенка реально дис-

Залишається тільки розібратися, якими ж насправді мотивами керувався Кабмін, коли
приймав постанову №293 - і
тим самим відстрочив до осені
різке підвищення тарифів на
газ? Адже постанову №867 від
19 жовтня 2018 року (за якою в
травні 2019 року тариф на газ
повинен був підвищитися на
13,6% - до 9,7 грн / куб) ніхто не
відміняв.
"Формально для уряду травень був єдиним "вікном "- для
того, щоб непомітно протягнути підвищення ціни. Поки
люди обговорювали б інавгурацію нового президента, про
тарифи на тепло і гарячу воду
ніхто б і не згадав. Тим більше,
що опалювальний сезон вже
закінчився і космічні платіжки
вже не приходять. Але раптово
плани помінялися. Гройсман
вже почав передвиборну кампанію в парламент, він оголосив, що буде йти на вибори з
новою політичною силою, тому
підвищення цін на газ йому зараз ні до чого ", - пояснює економіст Олексій Кущ.

кредитують звання Президента України, дестабілізуючи верховну владу в
Україні.
Адже практика саботажу і шантажу старої
влади буде поступово переходити і на інші рівні і
гілки влади.
Але найгірше те, що
останні провокаційні дії
колишнього президента Порошенко "розгойдують"
напівзруйновану українську державу,
об'єктивно продовжуючи
його послаблювати.

ЯК ЗАСВІТИТИСЯ
В ПУБЛІЧНІЙ
ПЛОЩИНІ?
Ошелешений після
ніщивної поразки
на виборах Петро
Порошенко не втрачає
жодної можливості
засвітитися в публічній
площині. Швидше
за все, таким чином
він намагається
залишитися у великій
політиці після
інавгурації.
Разом з тим, абсолютно очевидно, що команді
Зеленського не потрібен
скандальний
політик,
який в рази збільшив

За його даними, для цього уряд провів результативні
переговори з Міжнародним
валютним фондом. І Фонд погодився піти на тимчасові поступки, щоб трохи послабити
"тарифний зашморг". Але МВФ
потрібні інші джерела економії
- і вони можуть бути знайдені
за рахунок субсідіантів. Обговорюється, зокрема, варіант
скорочення числа одержувачів
субсидій на наступний опалювальний сезон на 300-400 тисяч
домогосподарств. "Зараз субсидії отримує 3,8 млн домогосподарств. Швидше за все, трьом
мільйонам їх продовжать автоматично, а 800 тисяч кинуть на
верифікацію, за підсумками
якої половину відсіють", - вважає Кущ.
Втім, всі ці сценарії далеко не
остаточні. Багато що залежить
від того, чи зважиться новий
президент втрутитися в тарифне питання або ж буде стверджувати, що "не має до нього
відношення".
"Від глави держави насправді
багато що залежить. Є і правовий механізм - своїм указом він
може зупинити дію будь-якої
урядової постанови", - говорить
юрист Олександр Трохимець.
"Новий президент повинен
ініціювати внесення змін до
договору про Асоціацію з ЄС,
в якому прописана прив'язка
ціни на газ до іноземного паритету. Газ українського видобутку реально продавати населенню по 3,5 гривень за куб, тобто,
ціни можна не тільки не підвищувати, але і помітно знизити,
якщо домовитися з Євросоюзом ", - говорить глава Житлового союзу України Олександр
Скубченко. Чи піде на це новообраний президент Володимир
Зеленський - покаже час.

свої статки за роки президентства - і в той же час
підвів до економічного
краху країну.
Так, директор департаменту економічної політики Федерації роботодавців України Сергій
Саливон,
підбиваючи
підсумки "євроінтеграції"
і боротьби з Москвою, заявив: через розрив відносин Україна втратила в 13
разів більше, ніж Росія.
У той же час обсяг торгівлі України скоротився
в три рази, експорт впав
більш ніж в чотири рази,
імпорт - в три рази.
Загальна сума збитків,
спровокованих економічними
перетвореннями
антиросійського спрямування, проведеними під
зовнішнім
контролем,
склала близько 200 мільярдів доларів. І левова
їх частка втрат припала саме на Україну, яка
в економіці об'єктивно
слабкіша за Росію, і їй
просто нічим заткнути
проломи, що утворилися.
Інвестувати в Україну
Захід не поспішає - замість цього нам пропонують кредитування на
жорстких умовах. Порошенко буквально знищив
економіку країни, попутно "заробивши" мільярди, однак на Заході не

припиняють адресувати
поки ще діючому президенту хвалебні оди. Як
це розцінювати, незрозуміло. Можливо, західні
"партнери" цілеспрямовано вбивають цвяхи в
кришку труни політичних амбіцій Порошенко.
Днями,
наприклад,
прем'єр-міністр
Канади Джастін Трюдо подякував Порошенку за
"досягнення" України за
час її "північноатлантичного шляху", і навіть захоплюється "мужністю"
президента за те, що він
"мирно" відійшов від влади. Виявляється, для "цивілізованого" Заходу це
привід для захоплення.
Однак для адекватної
частини населення України слова Трюдо - не що
інше, як чергове знущання над країною, в якій
спостерігається тотальний провал програми
соціально-економічного
розвитку, різке погіршення добробуту населення,
демографічна криза і має
місце збройний конфлікт.
Порошенку ж як повітря потрібна депутатська
недоторканність,
тому
шоу триватиме. В усякому разі, до тих пір, поки
екс-президент не втече за
кордон або не потрапить
на нари.
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В нашій країні нічого не можна прогнозувати напевно. Як то кажуть, поживемо - побачимо.

ВИБОРИ ПРОЙШЛИ...

І ЩО ДАЛІ?

Олександр Полуянов

Події в Україні набувають все більш інтригуючий
характер, закручуючись, як в лихом
голлівудському сюжеті. По-перше, новообраний
президент Володимир Зеленський вже отримав
жорстку опозицію в особі найбільш буйних
радикалів. Над йдучим у минуле "гарантом"
Порошенком згущуються хмари, і світить
реальний термін, але він все одно наостанок
паскудить переможцю виборів, де тільки може.
А експерти вже пророкують неминучий крах
"молодої і креативної" команди Зеленського. Втім,
про все по порядку.
(Початок на стор.1)

У ЗЕЛЕНСЬКОГО
БУДУТЬ ПРОБЛЕМИ

Незважаючи на відверту антиросійську риторику новоспеченого президента, а також його заяви
про продовження курсу
України в ЄС і НАТО,
буйна
націоналістична братія вже висловила
свою незгоду з результатами виборів (мовляв,
73% голосів за Зеленського - це як би голоси "по
приколу", і тому вони не
повинні зараховуватися).
І оголосила про перехід
чи то в глуху опозицію,
чи то в активну оборону

по відношенню до нового
гаранта.
Так, один з керівників
"Правого сектора" Андрій
Стемпицький
відразу
ж після оголошення результатів виборів заявив,
що буде боротися з новообраним
президентом.
А лідер партії "Свобода"
Олег Тягнибок також заявив, що його рух буде в
жорсткій опозиції Володимиру Зеленському, щоб
"... зупинити реванш проросійських сил".
І якщо в першому турі
виборів
націоналісти
ставили на кандидата
від "Свободи" Руслана
Кошулинського (набрав

1,63% голосів), то у вирішальній сутичці вони
згуртувалися
навколо
Порошенка. Кияни ще
довго будуть згадувати,
як перед другим туром в
столиці висадився цілий
десант з різномастих "радикально-патріотичних"
і відверто фашистських
угруповань. Там відзначилися активісти Конгресу українських націоналістів, організації "Відсіч",
воєнізованої УНА-УНСО,
Молодіжного націоналістичного конгресу, Української галицької партії та
ін. Саме вони влаштували
19 квітня 2019 року в Києві
справжній шабаш під гаслом "Захисти Україну".
А тезка тягнибоківської
партії - газета "Свобода"
(головний
друкований
орган української діаспори в США) - вибухнула
практично нецензурними звинуваченнями на
адресу Зеленського, назвавши його "кандидатом
від ворогів українства і
душителями нації".
Свої "5 копійок" вставила й відома скандалістка
Ірина Фаріон, яка наки-

нулася на новообраного
президента лише за те, що
він по-російськи подякував своїм виборцям. І ось
тільки за це Зеленського,
на думку Фаріон, потрібно обов'язково посадити до в'язниці. Тут вже
цілком резонно задати
питання - а ось куди після таких шизоїдні заяви
потрібно посадити саму
пані Ірину? Хоча, тут немає нічого дивного - адже
тотальна неповага до своїх політичних опонентів,
що виходить далеко за
межі звичайного хамства
- фірмова риса ультраправих націоналістів.
Те, що Зеленський, хоч
і російською мовою, але
привселюдно заявив, що
він
"російськомовний
український
націоналіст", у Ірини Фаріон викликало, як говорили за
старих часів, нервовий
припадок. Хоча в молодості та ж сама Фаріон при прийомі в члени
КПРС отримала вельми
цікаву характеристику:
"... заохочує до вивчення
російської мови і очолює
гурток марксистсько-ле-
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ТОЧКА ЗОРУ
нінської естетики". Причому документ цей (знайдений в Державному
архіві Львівської області)
підписаний ще одним
затятим опозиціонером
Зеленського - народним
депутатом від фракції
"Батьківщина" Степаном
Кубівим, який в той час
був ... секретарем Львівського обкому комсомолу!
Тобто комсомольськопартійне минуле українських націоналістів в
їх власному середовищі
вважається нормальним
явищем. А ось російська
мова нового президента
України - це вже нібито
"російський реванш".
А якщо додати до цієї
картини те, що за останні роки українські націоналісти вельми успішно
інтегрувалися в систему
державних органів країни буквально на всіх рівнях, то "Містеру Зе" явно
не позаздриш. Ось вже в
чому українські нацики
завжди були послідовні так це в своїй ненависті
до всього, що хоч на йоту
відрізняється від їх власної ущербності.
Так що тут Володимиру
Зеленському доведеться
явно несолодко.

ЧВАРИ І КОНФЛІКТИ

А тут ще й Петро Олексійович робить все можливе, щоб максимально
отруїти життя своєму
наступнику в майбутньому. І поки Зеленський
офіційно не вступив на
посаду, Порошенко призначив на ключові пости
вірних собі людей.
За словами політолога
Олега Соскіна, залишаючий президентство "гарант" створює заточену
під себе кадрову вертикаль.
"Те, що зараз робить
Порошенко –
це розставлення
міні-пасток,
такі своєрідні пастки для
Зеленського на кадровому
полі", - заявив політолог.
Що ж стосується "нових
облич" в команді Володимира Зеленського - на
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яких і покладають надії
багато
шанувальників
"Містера Зе", то щодо цих
людей експерти налаштовані досить скептично.
"Немає ніяких нових
і молодих. Якщо ти розумний і здібний, то не
можеш бути нічийним і ні
з ким не відмітившимся.
Імовірність того, що тебе
- просунутого і результативного - раніше не помітив олігарх, міністр,
депутат або політик з
дискусійною репутацією
- один до ста. Тому, або
весь зібравшийся мотлох
нікому не відомих радників, якихось антикорупційних консультантів та
незрозуміло звідки взявшихся експертів - на третій план, або - швидкий
провал, падіння рейтингу і поступовий кінець ", зауважив з цього приводу
відомий юрист, екс - радник Януковича Андрій
Портнов.
А директор соціологічної служби "Український
барометр" Віктор Небоженко спрогнозував, що
буде відбуватися в країні
вже через рік.
"Все буде дуже драматично. Тому що через рік
настане розчарування в
новому президенті - так
відбувається завжди у
всьому світі. Також до
того моменту буде жахливий внутрішній конфлікт
в самій команді президента Зеленського, як це було
у Ющенка: рівно через рік
ми дізналися, що Порошенко ненавидить главу
адміністрації, а прем'єрміністр Тимошенко входить в конфлікт з оточенням президента, і всіх це
страшенно вразило.
Так ось приблизно через рік ми дізнаємося про
численні чвари і конфлікти в оточенні Зеленського.
І його завдання - з цим
впоратися ", - пише Небоженко на сторінках одного з українських видань.
Втім, в нашій країні
нічого не можна прогнозувати напевно. Як то
кажуть, поживемо - побачимо.

О ЧЕМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР

СКОЛЬКО ДЕНЕГ УКРАЛИ?

"ЗАКЛАДЫВАЕТ МИНЫ"

Временная следственная комиссия
(ВСК) Верховной Рады по расследованию фактов хищения в Вооруженных
силах намерена представить конечный
отчет о проделанной работе на заседании 28 мая.
Об этом председатель ВСК, депутат
Рады Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко") сообщил на заседании ВСК в понедельник, 13 мая.
"Наше следующее заседание состоится ориентировочно 28 мая. 28
мая мы будем планировать подводить
итоги нашей работы и я предложу к утверждению конечный отчет", - сказал
он.
Винник также отметил, что отчет будет представлен на заседании парла-

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пересмотрит "одиозные решения"
Петра Порошенко - об этом заявил советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк.
"Наша команда Зеленского отслеживает все назначения (Порошенко). Одиозные решения
пересмотрим. Надо понимать, что люди, назначенные уходящей администрацией в последние
недели работы, априори получают меньше доверия общества — как они будут работать? Это называется — "доживать по-новому", — сказал Данилюк.
Он сообщил, что команда новоизбранного президента сотрудничает с общественными организациями, например, с Центром противодействия коррупции.
"Мы планируем перезапустить набор и аттестацию судей. Волюнтаристское назначение судей
Верховного суда уходящим президентом в последние дни своей каденции, добропорядочность
которых вызывала вопросы. Судьи Верховного суда, которые были признаны недобропорядочными, это недопустимо. Расчет таков, что новый президент будет занят другими вопросами, не
до этого… Все-таки, уходя, лучше за собой убрать.
И пора вырабатывать цивилизованную политическую культуру. Уходящая администрация Белого дома принимает нужные, но непопулярные решения, чтобы облегчить участь следующему
президенту. Это часть культуры.
А мы — свидетели того, как уходящий президент закладывает новому мины. И это не только
кадровые назначения. Это также, например, и отмена статьи за незаконное обогащение, которое
создало напряжение во взаимодействии с МВФ и ЕС", — подчеркнул советник Зеленского.

В Раде определились, когда
отчитаются о расследовании
коррупции в Вооруженных силах

мента для оценки работы ВСК.
"Мы будем просить потом председателя Верховной Рады поставить этот
вопрос (конечный отчёт) к рассмотрению в стенах парламента, чтобы парламент определился, утверждать нашу
работу или нет", - отметил депутат.
Как сообщалось ранее, Президент
Петр Порошенко требует у правоохранителей проверить информацию,
опубликованную журналистами программы "Наші гроші", относительно
хищений должностными лицами "Укроборонпром", и поддержал отстранение
Гладковского от должности на время
расследования.
ГФС установила 22 млн гривен коррупционных убытков при поставках
запчастей "Укроборонпрому".
САП начала расследовать возможные хищения чиновников "Укроборонрома".

У Зеленского предлагают Порошенко "уходя, убрать за собой".
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Хто буде годувати українських пенсіонерів вже через 2-3 роки?

РЕАЛІЇ

ПЕНСІЙНІ СТРАЖДАННЯ
Олексій Градов

У ході минулої президентської
кампанії всі ми з цікавістю
спостерігали за відчайдушними
спробами йдучого гаранта підкупити
найбільш малозабезпечені верстви
населення. Від "панських щедрот"
дісталося і пенсіонерам - їм за
місяць перед виборами індексували
пенсії. Але антинародний режим і
тут проявив свою гнилу сутність:
жебракам додали сущі копійки, в
той час як найбільш привілейовані
пенсіонери (які й так не бідували) отримали тисячі.
ІНФОРМАЦІЯ ДО РОЗДУМІВ

Експерти Національної ради економічного розвитку України проаналізували, як зростали пенсії в першому
кварталі 2019 року. Їх висновки досить
цікаві і наштовхують на певні роздуми.
Так в ході дослідження з'ясувалося,
що і без того величезні (за українськими мірками) пенсії українських суддів
виросли більш ніж в півтора рази: "За
підсумками перших трьох місяців поточного року, ця елітна категорія стала
отримувати середню пенсію в розмірі
44 тис. 316 грн щомісяця - що на 54,4%
вище, ніж на 1 січня 2019 року. Якщо порівняти з середньою пенсією за віком
(2943 грн в місяць), то це в 15 разів більше ", - зазначив глава Нацради Олексій
Дорошенко. Далі він навів такі цифри:
Середня пенсія судді:
на 1.01.2019 - 28.702 грн.
на 1.04.2019 - 44.316 грн.
Зростання + 54,4%
Пенсії за віком (8,6 млн. осіб)
на 1.01.2019 - 2648грн.
на 1.04.2019 - 2943 грн.
Зростання + 11,1%
Пенсії у зв'язку з втратою годувальника (539 тис.)
на 1.01.2019 - 2255 грн.
на 1.04.2019 - 2446 грн.
Зростання + 8,5%
Пенсії за вислугу років (227,3 тис.)
на 1.01.2019 - 2477 грн.
на 1.04.2019 - 2645 грн.
Зростання + 6,8%
Пенсії по інвалідності (1 млн 368 тис.)
на 1.01.2019 - тисяча дев'ятсот
дев'яносто п'ять грн.
на 1.04.2019 - 2095 грн.
Зростання + 5%
Пенсії військовослужбовців (555,2
тис.)
на 1.01.2019 - 4682 грн.
на 1.04.2019 - 4706 грн.
Зростання + 0,5%
Соціальні пенсії (82,7 тис.)
на 1.01.2019 - 1500 грн.
на 1.04.2019 - 1501 грн.
Зростання + 0,1%
Цікаво, що взагалі ніякого підвищення не отримали пенсіонери, які мають
достатній стаж, але отримують міні-

мальні пенсії в зв'язку з тим, що у них
були маленькі зарплати.
Правда, багатьом з них одноразово (в
два прийоми) виплатили по 2410 гривень
- нібито це та сума, яку не виплатили
пенсіонерам через відсутність індексації
в 2014-2015 роках. У той же час, експерти
відзначають: протягом всього періоду з
2014 до 2018 року реального осучаснення
пенсій не було. Тому за цей час пенсіонерам заборгували приблизно по двадцять
тисяч гривень, але повернули лише незначну частину цього боргу.

ЦІНА ПОПУЛІЗМУ

У липні очікується чергове підвищення прожиткового мінімуму для всіх
категорій громадян, в зв'язку з чим відбудеться і перерахунок пенсій. Система
все та ж - найбідніші (сидять на мінімальці) отримають жалюгідну надбавку
в 65 гривень, в той час як максимальна
пенсія збільшиться на 650 гривень.
У той же час, в штабі новообраного
президента Володимира Зеленського
вже заговорили про те, що передвиборний популізм Петра Порошенка
привів до колосального дефіциту Пенсійного фонду і Фонду соціального
страхування.
"Індексація пенсій сильно погіршила
проблему недофінансування соціальних фондів. Я не кажу, що не треба індексувати пенсії, дуже треба, але не" під
вибори ". Тепер є колосальний дефіцит
Пенсійного фонду, дефіцит Фонду соціального страхування ... В цілому ці
фонди знаходяться в жалюгідному стані
", - заявив радник В. Зеленського з податкових питань Данило Гетманцев.
Він також повідомив, що перед виборами практично всі надходження від
Єдиного соціального внеску були кинуті на пенсійні виплати, в результаті чого
Фонд соціального страхування залишився практично без коштів.
"І за рахунок цього тепер по три місяці
людям не оплачують лікарняні, декретні ...

ПРОТЯГОМ ВСЬОГО ПЕРІОДУ З
2014 ДО 2018 РОКУ РЕАЛЬНОГО
ОСУЧАСНЕННЯ ПЕНСІЙ НЕ БУЛО.
ТОМУ ЗА ЦЕЙ ЧАС ПЕНСІОНЕРАМ
ЗАБОРГУВАЛИ ПРИБЛИЗНО ПО
ДВАДЦЯТЬ ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ, АЛЕ
ПОВЕРНУЛИ ЛИШЕ НЕЗНАЧНУ
ЧАСТИНУ ЦЬОГО БОРГУ.
Ось у мене в серпні народився син, а
декретні ми отримали в березні. Утворилася гігантська, в 1,6 мільярда заборгованість Фонду соціального страхування перед підприємствами. Хіба
що інвалідам платять вчасно, тому що
це дуже організована група, яка якщо
щось не так, відразу приходить до Реви
розбиратися ", - заявив Гетманцев.

ГРОШЕЙ НА ПЕНСІЇ - ВСЕ МЕНШЕ

За оцінкою аналітиків Пенсійного
фонду, в 2019 році пенсіонерів стане ще
менше. І не тільки за рахунок того, що
пенсіонери в Україні вимирають прискореними темпами - через тотальні
злидні, убоге і нераціональне харчування та обмежений доступ до медичних
послуг. Справа ще в так званій пенсійній реформі - серед тих, хто досягне
цього року пенсійного віку (60 років для
чоловіків і 59 років для жінок), тільки
55% будуть мати необхідний страховий
(трудовий) стаж - 26 років. Решті, щоб
заробити хоча б мінімальну пенсію, доведеться працювати або до 63 років, або
до 65 років. Що (разом з природною
смертністю пенсіонерів) істотно знизить
навантаження на бюджет ПФ. Але все ж
це навантаження залишиться досить істотним - майже 33 млрд на місяць.
І хоча з кожним роком людей, які перебувають на заслуженому відпочинку,
стає все менше, дефіцит бюджету ПФ
все одно збільшується.
Так, наприклад, в 2016 році пенсіонерів було 12,3 млн осіб, а дефіцит бюджету ПФ становив 142,5 млрд гривень.

У 2018 році, коли кількість пенсіонерів
зменшилась майже на 600 тисяч, "діра" в
статках ПФ збільшилася вже до 150 млрд
гривень.
І хоча влада пояснює цей феномен підвищенням рівня пенсійних виплат, але
насправді головним чинником є зменшення кількості працюючих громадян.
Тому надзвичайно актуальним стає
питання: хто буде годувати українських
пенсіонерів вже через 2-3 роки? Адже з
кожним роком залишається все менше
можливостей для отримання гідної пенсії.
Нещодавно, наприклад, ціла група
громадських діячів, економістів і підприємців направила спільне звернення
до уряду, в якому закликала владу негайно ввести накопичувальний рівень пенсійної системи. Вони звернули увагу на
те, що за нинішньої солідарної системи
- в умовах економічного занепаду, різкого зниження числа працюючих громадян і посиленого відтоку працездатного
населення за кордон, - рівень пенсій в
Україні буде неухильно знижуватися.
За їх словами, вже сьогодні середня пенсія в Україні становить всього 30-32%
від середньої зарплати - а при існуючих
тенденціях цей показник в найближчі
роки може впасти до 18-20%. У той час,
як конвенціями Міжнародної організації праці передбачено не менше 40%, а
директивами Євросоюзу - 50-65%.
"Це не дає ніяких пенсійних перспектив нинішнім і майбутнім поколінням
громадян України", - сказано у відкритому листі.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

Цифри: українські мільйонери
У 2018 році дохід понад мільйон гривень задекларували 5
143 українця, а понад мільярд - троє.
Про це в понеділок, 13 травня, розповів виконуючий
обов'язки голови Державної фіскальної служби України
Олександр Власов.
"Ми завершили кампанію декларування доходів громадян і
ділимося її результатами. Цього
року вона досить успішна і ми в
першу чергу пояснюємо це підвищенням сумлінності платників
податків ", - зазначив виконуючий обов'язки голови служби.

Згідно з деклараціями, кількість мільйонерів в країні досягло
5 143 осіб. Їх найбільша концентрація в Києві (2 194 особи), Київській (378), Харківській (339) і Дніпропетровській (333) областях.
58% всіх мільйонерів - люди у
віці від 40 до 60 років. Наймолод-

шому 18 років: він задекларував
доходи, отримані у спадок. При
цьому найстаршому мільйонерові - майже 100 років.
70% мільйонерів задекларували отримані доходи в сумі від
1 до 5 млн грн, в основному від
операцій з продажу (обміну)
об'єктів рухомого / нерухомого
майна, від надання майна в лізинг, оренду, житловий найм та
іноземні доходи.
Крім того, в Україні свої доходи
задекларували три мільярдера.
З них один задекларував дохід
понад 10 млрд грн. Крім того,
один з жителів Києва задекла-

НА ДЕРЖАВУ НАДІЇ МАЛО

Фахівці бачать тільки один вихід з цієї
ситуації - негайне введення другого (накопичувального) рівня пенсійної системи. До речі, в Україні вже розроблений
відповідний законопроект. Документ
можуть прийняти вже в цьому році, а
сам рівень може заробити через два роки.
За задумом авторів, на другу пенсію доведеться платити додатковий внесок. У
перший рік доведеться віддавати 2%, а
потім ставку будуть збільшувати на 1%
щорічно. Якщо зібрані кошти не "з'їсть"
інфляція, розмір другої пенсії може
скласти близько 12% останньої зарплати.
Накопичувальні пенсії повинні доповнити діючу солідарну систему і в
результаті це нібито дозволить значно
збільшити доходи українців у старості. Однак тут є кілька важливих «але».
У солідарній системі гроші не повинні
"працювати" - їх збирають з працюючих і відразу ж роздають пенсіонерам. А
ось в накопичувальній системі є багато ризиків: зібрані кошти може "з'їсти"
інфляція, вони можуть знецінитися в
результаті чергової кризи, та й за обслуговування інвестиційних компаній
і фондів також доведеться платити. З
огляду на всі ці ризики, фахівці радять
працюючим громадянам подбати про
себе самим - накопичувати заощадження на старість, наскільки це можливо.
На жаль, таку розкіш можуть собі дозволити лише деякі - ті, хто має дохід вище
середнього. Всі інші сьогодні зайняті
елементарним виживанням.

рував податкові зобов'язання зі
сплати в бюджет податку на доходи фізичних осіб і військового
збору в сумі понад 1 млрд грн.
Всього було подано майже 529
тис. податкових декларацій та
задекларовано загальний дохід
в сумі 83,6 млрд грн, що на 26
млрд грн більше, ніж у минулому
році.
Податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб
склали 3,2 млрд грн, приріст - 1,2
млрд грн. Сума військового збору до сплати становить 465,5 млн
грн, що на 205,7 млн грн більше,
ніж у попередньому році.
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Детенизация – дело хорошее и нужное, но логичнее было бы начать
с установления справедливых, соразмерных с доходами тарифов

ДЕКЛАРАЦИИ – ДЛЯ ВСЕХ

СУСПІЛЬСТВО

ЗА РАСХОДАМИ УКРАИНЦЕВ УСТАНОВЯТ ТОТАЛЬНУЮ СЛЕЖКУ
Александр Полуянов

В команде Владимира Зеленского для простых
граждан уже готовят внедрение всеобщего
обязательного декларирования доходов – чтобы
сопоставлять их с расходами и более эффективно
выявлять тех, кто прибедняется (мало платит налогов
и просит помощи у государства). Об этом сообщил
Даниил Гетманцев - эксперт по вопросам налоговой
политике в команде новоизбранного президента
Владимира Зеленского. Что это будет означать для
простых украинцев – в нашем материале.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ВЛАСТИ

По словам Гетманцева,
освободить от обязательного декларирования доходов
могут лишь тех, кто получает доходы от государства
– это преимущественно
неработающие пенсионеры
и бюджетники.
"Всеобщее декларирование по нашему предложению не касается тех, кто
получает доходы только
от государства. В нем просто нет смысла. По пенсионерам. Если пенсионер
получает доходы только от
государства (пенсия), он не
подает декларацию. Если
пенсионер еще где-то работает, что мешает ему подать
декларацию?", – отметил
эксперт.
И добавил: "Всеобщее
декларирование — это та
фишка, которая позволит нам подходить поевропейски к вопросу. Не
только требовать от государства, но и от себя".
Сегодня уже мало кто
помнит, но введение всеобщего декларирования прописано в меморандуме с
МВФ, против которого так
горячо выступал прототип
президента Зеленского –
киношный президент Голобородько.
Однако экс-министр финансов Александр Данилюк сообщил, что команда Зеленского надеется на
продолжение взаимодействия с МВФ.
Также мы знаем, что одним из требований Фонда
является резкое сокращение количества льготников, в том числе и граждан,
получающих субсидии.
Эксперты считают, что
эти два пункта меморандума тесно связаны: одной
из главных целей всеобщего декларирования как раз

и является выявление тех,
кто получает субсидии "незаслуженно" – что в конечном итоге позволит их "отсечь" от государственной
помощи.
Интересно, что подобные планы (по внедрению
всеобщего декларирования
доходов граждан) разрабатывались и при президенте Порошенко – еще в 2017
году. Однако тогда – то ли
от нежелания, то ли от неумения властей - это дело
почему-то "заглохло" еще
на стадии подготовки законопроекта.

КАК ЭТО БУДЕТ
РАБОТАТЬ

Понятно, что сейчас
команда
новоизбранного президента озвучивает
лишь самые общие планы,
не особо вдаваясь в подробности. Но в принципе,
механизм введения всеобщего декларирования доходов давно известен (он
действует во многих странах) – поэтому уже сегодня
можно предположить, как
будут развиваться события
в случае реализации этих
планов.
Параллельно с введением
всеобщего декларирования
создается автоматизированная система учета расходов. И если окажется, что
семья потратила больше,
чем официально заработала – придется объяснять
фискальной службе, где
взяли деньги, или заплатить штраф.
В отношении "подозрительно богатых" украинцев
могут даже начать проводить негласные оперативные действия. То есть,
собирать информацию не
только из поданных деклараций, но и из других источников: расспрашивать
соседей, сопоставлять до-

ходы и расходы, - в общем,
анализировать все, что теоретически может вызвать
подозрения.
В этой связи стоит напомнить, что еще с 2016
года в Украине действует
закон о частичном раскрытии банковской тайны –
соответственно, Минфин
имеет доступ к информации о депозитах и банковских переводах физлиц.
Таким образом, чиновники уже сейчас могут отследить крупную покупку,
сделанную с помощью банковской карты, или пополнение депозитного счета.
Кроме того, информация
из реестров позволяет отслеживать покупки недвижимости и автомобилей.
И на основе этой информации можно будет многих
граждан искусственно лишать права на субсидии. В
частности тех, кто имеет
сбережения в банках, дома
в сельской местности, относительно дорогие авто и т.д.
Обычно в самой первой
декларации людей освобождают от необходимости
объяснять источники своих
накоплений, которые уже
имеются на данный момент.
Это своеобразная налоговая амнистия, которая дает
возможность "легализовать"
доход, если он получен из
теневого сектора.
Но уже на следующий
год - если окажется, что семья потратила больше, чем
заработала - нужно будет
либо показывать источники дохода, либо платить
штраф. Напомним, что согласно налоговому кодексу,
за уклонение от уплаты налогов полагается штраф в
размере 10%. Кроме того, с
этой суммы все равно придется заплатить подоходный налог (НДФЛ) и военный сбор. Например, если
семья "забыла" задекларировать 500 тысяч гривен и
купила на эту сумму квартиру, придется заплатить
штраф в размере 50 тысяч
гривен и еще 97,5 тысяч
налогов (18% НДФЛ и 1,5%
военного сбора).

НЕ С ТОГО НАЧАЛИ

Обычно такие инициативы чиновники объясняют
исключительно
благими намерениями и
государственными интересами. Надо признать, что
в демократических странах, где действует закон
(и он "один для всех"), где
эффективно преследуется
коррупция и созданы нормальные условия для бизнеса – это на 100% соответствует действительности.
Но у нас – свои особенности. Известно, например, что из-за хронической
бедности многие украинцы
сами просят своих работодателей выплачивать им
зарплату в "конвертах" или
указывать в ведомостях за-

ниженную зарплату – чтобы получить субсидию от
государства и хоть как-то
свести концы с концами.
Из-за тотальной коррупции не могут честно вести бизнес и большинство
предпринимателей.
По оценкам экспертов,
на сегодняшний день в
"тени" находится приблизительно около 50% всей
украинской
экономики.
Это означает, что в стране
"спрятана" половина ВВП,
с которой не уплачиваются
налоги в бюджет - и один из
способов вывести доходы
украинцев из "тени" – контролировать их расходы.
Понятно, что в самом
массовом масштабе обязательное декларирование
затронет украинцев с теневыми доходами (таких у
нас – миллионы). Однако
в первую очередь это ударит по физическим лицам-предпринимателям, а
также по другим представителям среднего класса, у
которых еще остались денежные знаки.
Впрочем, эти люди могут попасть под прицел не
только
государственных
органов, но и криминалитета. Ведь после принятия
закона наверняка возникнут проблемы с системой
контроля, и информация
о благосостоянии граждан
может попасть в руки злоумышленников.
"К сожалению, мы видим, что информацию о
налогоплательщиках можно свободно купить на
Петровке. Частная информация о физлицах может
попасть в открытый доступ, а учитывая, что уровень преступности достаточно высокий, это может
быть использовано против
украинцев", – рассказывает налоговый эксперт
Александр Почкун.
Иными словами, криминальная профессия "наводчика" отомрет сама собой –
отныне ворам, грабителям
и вымогателям будет достаточно купить соответствующую базу данных.
Подводя итог, можно
сказать: детенизация –
дело хорошее и нужное, но
эксперты считают: логичнее было бы начать с установления справедливых,
соразмерных с доходами
тарифов (после чего вопрос
с субсидиантами отпал бы
сам собой), обеспечения
нормальных условий для
ведения бизнеса, и действенной борьбы с коррупцией. А также с компаний
олигархов, которые ежегодно выводят из Украины
в оффшоры порядка 10-15
млрд долларов. Например,
тот же Игорь Коломойский,
в связях с которым нередко
связывают Владимира Зеленского, не раз публично
заявлял о том, что "налоги
платят только трусы".
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Газ для населення
з червня
НАК "Нафтогаз України" розіслала
контрагентам додаткові угоди, які
містять нову ціну газу при постачанні на
умовах ПСО (покладання спеціальних
обов'язків). Нова ціна майже на 4% нижча
ніж та, що діяла в квітні.
Про це повідомляє Департамент з комунікацій
НАК "Нафтогаз України".
"Ціна визначена з урахуванням вимог урядових
постанов від 8 травня 2019 р. №380 "Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3
квітня 2019 р. №293" та від 19 жовтня 2018 р. № 867
"Про затвердження Положення про покладення
спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних
інтересів у процесі функціонування ринку природного газу", - йдеться у повідомленні.
Підкреслюється, що ціна складає 5 990 грн за
тис. куб. м без урахування ПДВ і вартості доставки.
Нова ціна на 245 грн за тис. куб. м або майже на 4%
нижче ніж та, що діяла у квітні.
"Раніше постановою № 867 передбачалось, що
вартість газу для потреб населення на умовах ПСО
з 1 травня мала становити 7184,8 грн за тис. куб. м
без ПДВ і вартості транспортування", - нагадують у
"Нафтогазі".

Позитивні сигнали
від команди Зе
Міністри закордонних справ країн
ЄС на засіданні 13 травня відзначили
позитивні сигнали, що надійшли від
команди новообраного президента
України Володимира Зеленського.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС
за підсумками засідання Ради на рівні міністрів закордонних справ, що проходить в Брюсселі.
Як повідомлялося, Євросоюз отримав від представників команди Зеленського сигнал про необхідність змін у торгівельну частину Угоди про асоціацію.

Що вплине на
рішення про Раду

Рішення новообраного президента
Володимира Зеленського, розпускати
чи не розпускати парламент,
залежатиме від дій народних депутатів.
Про це заявив його політичний радник Дмитро
Разумков в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV
ввечері 13 травня.
"Якщо ми говоримо про розпуск парламенту, то
тут питання в тому, що буде робити парламент", –
сказав він.
Прикладом негативного кроку з боку депутатів
Разумков назвав законопроект про президента,
який на засіданні 22 квітня закликала ухвалити віце-спікерка парламенту Оксана Сироїд.
За словами радника, такий закон суттєво обмежив би владу Зеленського та не дав йому виконати обіцянки, озвучені виборцям.
Раніше сам Зеленський заявив, що про розпуск
парламенту говорити зарано.

Безкоштовна
діагностика

Національна служба здоров'я України
найймовірніше не встигне запустити
програму "Безкоштовна діагностика" до
1 липня 2019 року, як було анонсовано.
Про це голова НСЗУ Олег Петренко розповів,
відповідаючи на запитання журналістів у вівторок, 14 травня.
Він пояснив, що через технічні умови запуск
влітку виявився практично неможливим.
"Зараз я можу абсолютно чесно сказати, що в
мене нема впевненості, що ми стартуємо 1 липня. Все через те, що є багато технічних аспектів.
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Не только в угольной, но и во всех других отраслях экономики
Донбасс стал примером творческого поиска и героизма

ВІТЧИЗНА

ЮБИЛЕЙ МОГУЧЕГО КРАЯ
К трёхсотлетию промышленного Донбасса
Евгений Лукьяненко,
киевский донетчанин
Душой и думами Донбасса
Живёт и полнится душа
И в ритмах праздничного часа,
И боль надеждою глуша.
Из собственного стихотворения

В 1721 году по велению Петра І в
придонецкое Дикое поле совершил
свою первую из трёх экспедицию
российский рудознатец Григорий
Капустин, которому удалось открыть
там запасы каменного угля.
Это и стало отправной точкой в
истории становления и развития
Донбасса – могучего промышленного
края, его пролетариата и всех других
тружеников, прославивших за века
эту животворящую часть нашей
страны.
С самого начала путь к прогрессу
был непростым. Уже тогда нашлись,
к примеру, зарубежные (голландцы,
англичане) и свои «роттердамовцы»,
которые забраковали донецкий
уголь, дабы огромная страна для
своего развития по – прежнему
втридорога закупала его на Западе.
Григорий Капустин был настойчив.
Его поддержали тульские металлисты
и сам тогдашний Пётр Алексеевич, который в отличие от нашего недавнего
барыги был патриотом, руководствовался интересами собственной державы. «Роттердам – плюс» в те времена не
случилось.
История промышленного Донбасса
переполнена огромными испытаниями,
творчеством и героикой борьбы тружеников интернационального региона за
свои права, честь и славу Отчизны.
В советское время Донбасс стал «Всесоюзной кочегаркой» и зарубежью приходил на помощь в развитии. Франция,
например, очень и очень была довольна
поставками гигантских производственных комплексов Ново – Краматорского
машиностроительного завода, который
ныне, увы, далеко не тот. Локомотивы
Луганского завода успешно осваивали
европейские маршруты. Мир знал также
цистерны для горючего Мариупольского завода тяжёлого машиностроения.
Высококачественный металл и сейчас
покупают многие страны.
Когда в силу международных противоречий СССР оказался без импортных

труб для нефтегазовой отрасли , именно
донбассовцы спасли положение, в рекордные сроки наладив производство
таких труб в Харцызске.
Не только в угольной, но и во всех
других отраслях экономики Донбасс
стал примером творческого поиска и героизма. Достаточно вспомнить вместе с
Никитой Изотовым и Алексеем Стахановым старобешевскую трактористку
дважды Героя Социалистического Труда Пашу Ангелину.
Донбасс силён своими научными и
культурно – творческими кадрами.
Начав именно в Донбассе свой трудовой путь, своё социально – гражданское
становление, проработав здесь восемнадцать лет, я на собственном опыте
познал величие донбассовских тружеников – от простого горняка до академиков, писателей и государственных
руководителей региона.
Вот мой тесть Ткаченко Калистрат
Григорьевич - человек из донецкой бедноты, «самотужки» овладел грамотой,
научился управлять техникой, практически всю свою трудовую биографию
обозначил одной строкой «горнорабочий очистного забоя», был всегда в
передовиках, на него равнялись люди и
в шахте и в многогранной, сложной «наземной» жизни. Лишь однажды, после
освобождения Донбасса от фашистов
его, буквально, на некоторое время не
пустили в шахту, посадив как бывшего
танкиста на колхозный трактор. Зато его
сестру в забой допустили. И она охотно
ради этой благородной горняцкой работы срезала огромную косу - всегдашнюю девичью красу украинки. Потом
коса хранилась в семье как память о тех
днях.

Сыновья Калистрата Григорьевича
пошли по его пятам и тоже не роняли
своего высокого трудового имиджа.
Вот такие, эти простые люди Донбасса, по моему глубокому убеждению,
стоят рядом, вровень с донецкими гигантами из той среды, с которой я повседневно имел дело по своей службе – с
писателями, журналистами, другими
творческими работниками культуры.
Донбасс славен не только мастерами
экономического производства.
Сергей Прокофьев, Владимир Соссюра, Борис Горбатов, Владимир Попов,
Иван Дзюба, Василь Стус, Юрий Гуляев, Анатолий Соловьяненко, Иосиф
Кобзон, Леонид Быков, Полина Шакало
- это ведь тоже Донбасс! Думаю, кто это
такие, и расшифровывать не нужно!
Донецкая писательская организация с
1923 года – старейшая среди областных
и единственная, вошедшая изначально
целостным составом в Союз писателей
Украины (1934г.) На Донетчине издаётся
и наш старейший двуязычный литералурно – художественный журнал «Донбасс» (первоначально в 1923г. - «Забой).
Даже в лихой 2018 год донецкие писатели каким – то образом сумели выпустить два номера журнала без малейшей
помощи со стороны украинских властей и НСПУ. Горжусь, что в одном из
этих номеров нашлось место и для моего слова «Зірка, життя і смерть Бориса
Олійника».
А ещё больше горжусь тем, что мне
пришлось работать и даже, как говорят,
«бывать на баррикадах» рядом с такими
людьми, как писатели Николай Рыбалко, Леонид Талалай, Павло Байдебура,
Анатолий Кравченко, Евгений Нефёдов, Иван Мельниченко, Владимир Ка-

ТРУДОВІ МІГРАНТИ ЗБАГАЧУЮТЬ УКРАЇНУ
Україна ввійшла до рейтингу країн, які отримали найбільшу
кількість грошей від трудових мігрантів.
Про це свідчить статистика грошових переказів Світового
банку за 2018 рік, повідомляє “Сегодня”.
Обсяг грошових переказів
по світу минулого року зріс на
9%, порівняно з 2017 роком, –
до 689,4 млн доларів. Світовий
банк зазначає, що основна маса
грошових переказів взагалі робиться до країн з низьким і середнім рівнем доходу – 70% всіх
грошових переказів по світу.
До України трудові мігранти
переказали 2018 року 14,39 млрд
доларів. Така сума дозволила
нашій країні увійти до дюжини
країн, які отримали найбільшу
кількість грошей від трудових
мігрантів. А також стати лідером за обсягом грошових пере-

Скільки грошей отримувала Україна від трудових мігрантів,
починаючи з 2005 року, в мільярдах доларів США

казів в своєму регіоні – Європі
та Центральній Азії.
Найбільші суми переказів від
приватних осіб минулого року
отримали Індія (79 млрд доларів), Китай (67 млрд), Мексика

(36 млрд), Філіппіни (34 млрд) і
Єгипет (29 млрд).
"Україна, найбільший одержувач грошових переказів в регіоні, отримала новий рекорд в
розмірі 14 мільярдів доларів 2018

линиченко, Иван Билый, Виктор Логачёв, Геннадий Щуров.
Донбассовцы – люди! Высокие и разносторонние, им всё под силу.
Вспоминаю директора шахтоуправления Александра Михайловича Поезда. За свою трудовую доблесть, экономическую смекалку он был удостоен
многих государственных наград, звания
«Заслуженный шахтёр Украины». А
потом стал ещё и вполне правомерно
«Заслуженным работником культуры
Украины». Он ведь сам был всей душой
в культурно – творческой среде – в КВН
(писал сценарии ), в художественной
самодеятельности… В его шахтоуправлении был один из лучших в Донецке
Дворец культуры. Когда я предложил
представить А. М. Поезда ко второму
почётному званию, коллеги в райкоме
отнеслись к этому скептически. Сам я
тоже сомневался в благополучном результате. Но идея прошла: Президиум
верховного Совета Украинской ССР согласился представить горняка как культурно – творческого работника.
Сорок лет я уже вне Донбасса. Видимо, и не попаду в силу своей физической
недвижимости и из – за всё ещё продолжающейся гражданской войны. Но
душа рвётся туда …
Как и все украинцы хочу возвращения мира в этот край. Наш новый Президент заявляет, что готов сделать всё
для того же: Донбасс должен избавиться
от войны и убийственных ран её, должен
вернуться в строй правофлангового региона Украины.
Дай – то Боже!
Хочу, чтобы каждый донбассовец,
каждый живущий в Украине позволил
себе сказать о Донбассе и о себе с ним:
Мне б так запечатлеться на века,
Как папоротник в чёрном камне,
Как мастера великого рука
В «Джоконде», в революции и в знамени,
Войти огнём в сверкающий металл,
Волнением – в бессмертие зерна…
Я никогда бы, кажется, столь дерзко не
мечтал,
Не будь Земли такой могучей у меня…
Донбасс должен как можно скорее
вновь подняться во всю свою экономическую мощь, вровень своему неисчерпаемому потенциалу человеческого созидания!
К этому зовут и обязывают Время,
История, Будущее, Народ!
Созидательная подготовка к предстоящему юбилею, уверен, мобилизует.
На помощь придёт вся Украина! Придут
братья – славяне! Придут все труженики планеты, кому в трудные часы руку
помощи протягивал наш Донбасс!
Самое время сейчас засучить рукава,
дабы покончить с барыжным криком
про «досягнення» и многое успеть сделать к юбилею!

року, що на 19 відсотків більше, ніж 2017 року. Цей сплеск в
Україні відображає переглянуту методологію оцінки вхідних
грошових переказів, а також
зростання попиту в сусідніх
країнах на робочих-мігрантів",
– йдеться в інформаційному повідомленні Світового банку.
Та за результатами першого
кварталу 2019 року НБУ відзначає зменшення сум переказів.
Особливо тих, які зроблені через системи переказу грошей.
За даними НБУ, 2018-го за перший квартал до України потрапило 593 млн дол. У першому
кварталі 2019-го – 531 млн.
"На тлі охолодження економіки ЄС і скорочення різниці в
заробітних платах (зростанню
заробітних плат в Україні попередніми роками) інтенсивність
трудової міграції знизиться,
що також зумовить зниження

темпів зростання переказів з-за
кордону", – йдеться в інфляційному звіті за квітень.
У наступні кілька років, за
прогнозами НБУ, суми "трудових" грошей зменшуватимуться ще більше.
"У 2019-2021 роках темпи
зростання грошових переказів
від трудових мігрантів значно
сповільняться через зниження інтенсивності міграційних
процесів внаслідок подальшої
конвергенції заробітних плат і
насичення ринку праці", – констатують в Нацбанку.
Тим часом, у Світовому банку
прогнозують, що 2019 року грошові перекази до країн з низьким і середнім рівнем доходів
зростуть ще більше – до 550
млрд доларів. І "трудові" гроші
залишатимуться найбільшим
джерелом фінансування цих
країн.
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Существует много разных способов, которые помогут
вам быстро взять себя в руки и восстановить душевный баланс

ДОМАШНІЙ КЛУБ

НА ЗАМЕТКУ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЕСЛИ ВАС КРИТИКУЮТ…
Люди реагируют на
критику по-разному.
Кто-то извлекает из нее
уроки и относится к ней
спокойно. Но для кого-то
она является проблемой,
которая вызывает
гнев, оправдания,
сомнения в себе и
падение самооценки.
Как сделать так, чтобы
критика приносила нам
пользу, а не горечь и
страдания? Главное
правило - успокаивайтесь
и наблюдайте.
Не поддавайтесь первой же
реакции, которую рождает
ваш ум и эмоции. Да, критика может быть неприятной, и
я это знаю. Иногда, услышав
такую критику, мы чувствуем, что наши труды не получили адекватной оценки,
что наши личностные качества были поставлены под
сомнения. Различия между
собственными ожиданиями
и мнением других людей порождает неприятный диссонанс: обида, раздражение,
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горечь и гнев провоцируют
реакцию отчаянной защиты или агрессивной атаки на
критикующего человека. В
этом нет ничего странного и
удивительного, так нас вынуждают действовать скрытые в нас природой защитные
психологические механизмы.
Когда мы слышим отрицательную критику, мы бессознательно видим угрозу не
только в отношении своего
социального положения, но
мы также чувствуем опас-

ность для представлений о
своем «Я», которые успели
укорениться в нас. В общем,
нам не нравится, когда о нас
говорят то, что мы сами не
привыкли о себе думать.
Спокойный ум может видеть намного больше и мыслить намного более конструктивно, чем ум, подверженный
сильным эмоциям.
Поэтому, прежде чем вдаваться в полемику или отвечать на электронное письмо,
содержащее неприятную ин-

формацию о вашей работе,
постарайтесь
успокоиться.
Существует много разных
способов, которые помогут
вам быстро взять себя в руки
и восстановить душевный баланс, например:
• Медленно сосчитать в уме
до десяти.
• Cделать несколько глубоких медленных вдохов и
выдохов животом.
• Записать все свои мысли
и описать все свои чувства
на бумаге, прежде чем отвечать. Что вы чувствуете?
Что вы думаете? Выплеснете это на бумагу, а не на
человека.
Это хорошие и эффективные способы, которые помогут вам «переждать» первую
реакцию и расслабиться. Если
вы этому научитесь, то вам
будет намного легче не поддаваться любым эмоциям (злоба, раздражение), вы сможете
не реагировать на них сразу
же, а использовать время, чтобы прийти к наилучшему решению проблемы, с которой
вы столкнулись. Этот навык
очень полезен в жизни. Он
поможет вам избежать множества ссор, скандалов и просто
сложных ситуаций.

ДАЧНИКАМ

ЗДОРОВЬЕ

ДОЛОЙ СОРНЯКИ!

КАК УКРЕПИТЬ СВОИ НОГТИ?
течение недели ежедневно. Проводите
лимонные ванночки через день на протяжении 2 недель.

Простое средство, которое избавит
от вредной растительности на даче
Сорняки в огороде – это бич любого дачного хозяйства. Иногда кажется, что борьба с
ними превращается в какой-то бесконечный
и почти бессмысленный бой, ведь на смену
только что сорванным вредителям приходят
новые. Хуже всего то, что сорняки постоянно обгоняют в росте культурные растения и
забирают питательные элементы из почвы,
предоставленные для урожая.
К сожалению, ежедневная прополка не
столько сложна и утомительна, но зачастую
и физически не возможна. Поэтому, следует
ускорить процесс. Далеко не всегда спецсредства следует покупать в магазине. Отраву для сорняков можно сделать своими руками. Об одном таком рецепте сейчас и пойдет
речь.
Использовать для борьбы с сорняками будем раствор уксуса, соли и воды. Уксус и вода
смешиваются в пропорции 1 к 3.5 частям. После этого в раствор добавляется 2/3 стакана
крупной поваренной соли. Субстанция хорошо перемешивается. Для того, чтобы препарат лучше сцеплялся с листьями сорняков, в
него следует также добавить 1 чайную ложку
средства для мытья посуды.
Обработку сорняков уксусным раствором
лучше всего производить при помощи пульверизатора. Проводить данную процедуру
следует в безветренную, солнечную погоду.
Первый эффект станет заметен через пару
часов, а полное избавление от ненужной
травы произойдет через сутки. Стоит отметить, что уксусный раствор может с легкостью
погубить и саженцы, а потому следует внимательно выбирать место обработки. Если
культуры уже взошли, то следует прибегнуть
к помощи «профессиональных» пестицидов.
Важно: как при работе с уксусным раствором, так и при работе с профессиональной
химией нельзя забывать о мерах предосторожности. Специальная одежда, очки, перчатки и респиратор должны быть надеты на
фермера производящего обработку в обязательном порядке.

МОРСКАЯ СОЛЬ
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ:

ЧЕСНОЧНЫЙ ЛАК ДЛЯ
УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ:

1-2 свежих зубчика чеснока, лак для
ногтей ( лучше прозрачный).
Поместите в лак для ногтей на 7-10
дней мелко нарезанный чеснок. Затем
просто покройте этим лаком ногти.
После такого чесночного лака ваши
собственные ногти будут лучше и прочнее накладных.

ЛИМОННЫЙ СОК ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
И ОСВЕТЛЕНИЯ НОГТЕЙ:

Разрежьте лимон пополам и погрузите в мякоть кончики пальцев — на 10
минут. Затем оберните обе половинки
в фольгу и положите в холодильник.
Вы можете использовать этот лимон в

В 250 мл теплой воды разведите по 1
чайной ложке соды, соли и любого шампуня. Можно капнуть несколько капель ароматического масла: розмарин,
можжевельник, лимон, лаванда — на
ваш вкус. Опустите руки в этот раствор
на 15-20 минут, по мере остывания подливайте в ванночку теплую воду. Делать можно хоть каждый день.
В небольшую емкость налить теплой
воды и одну столовую ложку морской
соли, держать руки 10-15 минут, после
чего смазать питательным кремом.

ЙОД ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
РАССЛАИВАНИЯ НОГТЕЙ:

Перед сном нанесите на ногтевые
пластины обычный йод с помощью
кисточки. Сначала ногти пожелтеют,
но уже к утру йод впитается и к ногтям
вернется их обычный цвет.

УЛЫБНИСЬ И ПОДУМАЙ

Кухонные
хитрости

В быту, особенно на
кухне, часто встречаются
неординарные ситуации,
справиться с которыми не
всегда получается. Возможно,
наши советы Вам помогут?

• Для предохранения открытой томатной пасты от плесени нужно на крышку нанести немного сухой горчицы или посыпать
крышку мелкой солью залив пасту
растительным маслом.
• Увядшие овощи (зелень) можно
освежить, окунув их сначала в горячую воду, а затем в холодную.
• Ящики в кухонных столах часто от
сырости начинают выдвигаться
с трудом. Достаточно протереть
боковые поверхности ящика свечкой, и эта непрятность исчезнет.
• Когда вы варите картошку в мундире, кожура иногда лопается. Чтобы
этого не происходило, добавьте в
воду несколько капель уксуса.
• Вымачивание в уксусе, квасе, кислом молоке, огуречном, капустном или свекольном рассоле —
надежный способ сделать жесткое
мясо мягким.
• Рыбу можно день-два сохранить
свежей без холодильника. Разрежьте ее и посыпьте снаружи и изнутри
крупной солью, а затем заверните
в чистую тряпочку, смоченную чуть
подслащенным уксусом (1-2 кусочка сахара на пол-литра уксуса).
• Чтобы голубцы в кастрюле при
тушении не пригорали, на дно кастрюли положите крышку меньшего, чем у кастрюли, диаметра
ручкой вверх. На крышку настелите капустные листья, а на них —
голубцы.
• Чтобы котлеты, рыба, мясо или
блины не приставали к сковороде,
нужно предварительно нагретую
сковороду натереть сырым яичным
белком.
• Чтобы облегчить чистку яиц после
варки, добавьте в воду во время
варки немного соли.
• В открытой кастрюле при варке
теряется до 20 % витаминов, а в
закрытой не больше 5 %.
• Чтобы получить из лимона больше
сока, перед тем, как выжать, положите его в горячую воду на 5 мин.
• Если начатый лимон начал
засыхать, опустите его в холодную
воду. Он не только сохранит свежесть, но и станет сочнее.
• Не выбрасывайте семена от сладкого перца при готовке. Собирайте
их и высушивайте. Зимой их можно
добавлять в пищу. Семена, кстати,
содержат больше полезных веществ, чем сам перец, и придают
блюдам чудный аромат. Так же можно поступать со всеми пряными семенами.
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Нельзя исключить и то, что подземный город не затоплен,
а законсервирован «до особого случая»

Х-ФАЙЛИ

СЕКРЕТЫ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА:

В Польше и Германии до сих времен ходят легенды о
загадочных подземных укреплениях, затерянных в
лесах северо-западной Польши и обозначавшихся на
картах вермахта как «Лагерь дождевого червя». Этот
подземный город остается и до наших дней одной из
терра инкогнита XX века.
Затерянный в складках рельефа северо-западной
Польши небольшой населенный пункт Кеньшица. Вокруг
угрюмые, труднопроходимые лесные массивы, малые
речки и озера, старые минные поля, надолбы, прозванные
«зубами дракона», и рвы зарастающих чертополохом…
Бетон, колючая проволока, замшелые развалины — все
это остатки мощного оборонительного вала на подступах к
Германии…
(Начало в №16)

- Мне довелось встречаться и
неоднократно подробно беседовать о «Лагере дождевого червя»
с одним из последних командиров кеньшицкой бригады полковником В.И.Спиридоновым. продолжает свои воспоминания
полковник юстиции в отставке
Александр Лискин. - Постепенно складывалось новое видение
этой необычной по своим масштабам военной загадки.
Выяснилось, что в период
с 1958 по 1992 год у бригады
поочередно сменилось девять
командиров, и каждому из них
— хочешь не хочешь — приходилось адаптироваться к соседству с этой неразгаданной
подземной территорией.
Служба Спиридонова в бригаде проходила как бы в два этапа. На первом, в середине 1970-х
гг он являлся офицером штаба,
а на втором — комбригом. С его
слов, почти все командующие
Северной группы войск (СГВ)
считали своим долгом посетить
дальний гарнизон и лично познакомиться с подземными лабиринтами. По инженерно-саперному заключению, которое
довелось читать Спиридонову,
только под гарнизоном было
обнаружено и обследовано 44
километра подземных коммуникаций.
Офицер
свидетельствует,
что высота и ширина ствола
подземного метро составляют примерно по три метра.
Горловина плавно опускается
и ныряет под землю на пятидесятиметровую глубину.
Там тоннели разветвляются и
пересекаются, имеются транспортные площадки-развязки.
Спиридонов также указывает на то, что стены и потолок
метро выполнены из железобетонных плит, пол выложен
прямоугольными каменными
плитами. Он лично, как специалист, обратил внимание на
то, что эта тайная магистраль
была пробита в толще земли в
западном направлении, к Одеру, до которого от Кеньшицы
по прямой 60 километров. Ему
приходилось слышать, что на
участке, где подземка ныряет
под Одер, туннель притоплен.
С одним из командующих
СГВ Спиридонов опускался
глубоко под землю и на армейском «уазике» проехал по туннелю в сторону Германии не
менее 20 километров.
О подземном городе, заяв-

ляет бывший комбриг, знал
малоразговорчивый
поляк,
известный в Мендзижече как
доктор Подбельский.
В конце 1980-х ему было едва
ли не девяносто лет… Страстный краевед, он в конце 1940-х
— начале 1950-х годов в одиночку, на свой страх и риск, через
обнаруженный лаз неоднократно опускался под землю. Подбельский рассказывал, что этот
стратегический объект немцы
начали строить еще в 1927 году,
но наиболее активно — с 1933
года, когда к власти в Германии
пришел Гитлер. В 1937 году фюрер лично прибыл в лагерь из
Берлина и, как утверждали, по
рельсам секретной подземки.
Фактически с этого момента
спрятанный город считался
сданным в пользование вермахта и СС. Какими-то скрытыми
коммуникациями гигантский
объект соединялся с заводом и
стратегическими хранилищами, тоже подземными, расположенными в районе сел Высока и Пески, что в двух-пяти
километрах западнее и севернее
озера. Само озеро Кшива, считает полковник, поражает своей
красотой и чистотой. Как ни
странно, озеро является неотъемлемой частью тайны. Площадь его зеркала составляет не
менее 200 тысяч квадратных
метров, а шкала глубин — от 3
(на юге и западе) до 20 метров
(на востоке). Именно в восточной его части некоторым армейским любителям рыбной ловли
удавалось в летнее время при
благоприятном освещении разглядеть на заиленном дне нечто,
по своим очертаниям и другим
особенностям напоминающее
очень большой люк, получивший у военнослужащих прозвище «глаз преисподней».
Так называемый «глаз» был
плотно закрыт. Не его ли в свое
время должен был прикрывать
от взгляда пилота и тяжелой
бомбы уже упомянутый выше
плавучий остров? Для чего
мог служить такой люк? Скорее всего, он выполнял роль
кингстона для экстренного
затопления части или всех
подземных сооружений. Но
если люк до сего дня закрыт,
значит, им не воспользовались в январе 1945-го. Таким
образом, нельзя исключить и
то, что подземный город не затоплен, а законсервирован «до
особого случая». Что-то хранят его подземные горизонты?

ПОДЗЕМНЫЙ ГОРОД СС

Кого ждут?
Спиридонов заметил, что
вокруг озера, в бору, немало сохранившихся и разрушенных объектов военного
времени. Среди них руины
стрелкового комплекса и госпиталя для элиты войск СС.
Все было сделано из железобетона и огнеупорного кирпича.
И главное — мощные доты.
Их железобетонные и стальные купола были когда-то вооружены крупнокалиберными пулеметами и пушками,
оборудованы
механизмами
полуавтоматической подачи
боеприпасов. Под метровой
броней этих колпаков на глубину до 30-50 метров уходили
подземные этажи, где располагались спальные и бытовые
помещения, склады боепитания и продовольствия, а также
узлы связи. Лично Спиридонов обследовал шесть дотов,
расположенных на юг и запад
от озера. До северных и восточных дотов, как говорится,
у него руки не дошли. Подступы к этим смертоносным огневым точкам были надежно
прикрыты минными полями,
рвами, бетонными надолбами, колючей проволокой, инженерными ловушками. Они
были при входе в каждый дот.
Представьте, от бронированной двери внутрь дота
ведет мостик, который немедленно опрокинется под
ногами непосвященного, и тот
неминуемо рухнет в глубокий
бетонный колодец, откуда живым ему уже не подняться. На
большой глубине доты соединены ходами с подземными
лабиринтами.
В годы службы полковника
в бригаде подчиненные не раз
докладывали ему о том, что
«солдатское радио» сообщало
о потайных лазах в фундаменте гарнизонного клуба, через
которые не установленные военнослужащие якобы ходили
в «самоволку». Эти слухи, к
счастью, не нашли подтверждения. Однако такие сообщения приходилось проверять
тщательно. Но вот, что каса-
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ется подвала особняка, в котором проживал сам комбриг,
слухи о лазах подтвердились.
Так, решив однажды проверить надежность жилища, он
как-то в воскресный день стал
простукивать ломом стенки. В
одном месте удары отдавались
особенно глухо. Стукнув с силой, офицер лишился орудия:
стальной лом под собственной
тяжестью «улетел» в пустоту.
Дело за «малым» — исследовать
дальше… Но, как это ни странно, до этого не доходят руки!
«Так вот что «накопал» в глухомани дождевой червь! Уж не
развернул ли он сеть подземных городов и коммуникаций
вплоть до Берлина? И не здесь
ли, в Кеньшице, ключ к разгадке тайны сокрытия и исчезновения «Янтарной комнаты»,
других сокровищ, похищенных
в странах Восточной Европы
и, прежде всего, СССР? Может
быть, «Regenwurmlager» — один
из объектов подготовки нацистской Германии к обладанию атомной бомбой?
В 1992 году бригада связи
покинула Кеньшицу. За годы
истории кеньшицкого гарнизона в нем проходили службу
несколько десятков тысяч солдат и офицеров, и обратившись
к их памяти, можно, вероятно,
восстановить немало интересных подробностей подземной
загадки под Мендзижечем.
Возможно, о штурме «Лагеря
дождевого червя» помнят ветераны 44-й гвардейской танковой бригады 1-й гвардейской
танковой армии, их боевые соседи справа и слева — бывшие
воины 8-й гвардейской армии
в то время генерал-полковника
Чуйкова и 5-й армии генераллейтенанта Берзарина?
Все ли знают в современной
Польше о «Лагере дождевого
червя? Очень сомнительно…
Конечно, разобраться в этом
до конца, если это возможно,
— дело поляков и немцев. Вероятно, в Германии остались
и документальные следы, а,
возможно, и живые строители
и пользователи этого военноинженерного феномена.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Объект Х:
гитлеровская
ставка
«Вервольф»
Гитлеровская ставка
«Вервольф» («Волчье
логово»), которая находится
в лесу возле поселка
Стрижавка, что под
Винницей, предназначалась
для руководства военными
действиями на Восточном
фронте. Строить ее силами
немецких специалистов и
военнопленных начали в
конце 1941 г., а уже в 1942-м
сюда прибыл фюрер.
Подземная часть ставки
представляла собой три
бункера с многометровыми
железобетонными
перекрытиями, которые
покоились на гранитном
основании, а главный
бункер, гитлеровский, был
семиэтажным.
На поверхности территория
ставки была разбита на 13 секторов, каждый из которых окружали минные поля и двухметровая
ограда из колючей проволоки и
электролинии высокого напряжения. Здесь были построены более
80 жилых и служебных помещений,
включая мощный узел связи с Берлином, Киевом, Харьковом, Ривным
и другими населенными пунктами.
Гитлер провел в «Вервольфе» в
общей сложности почти полтора
года — больше, чем в какой-либо
другой своей ставке, которых у
него было около десятка. Здесь,
под Винницей, с ним работала
почти вся верхушка Третьего рейха — Борман, Гиммлер, Геринг,
Геббельс, Розенберг, Риббентроп, Кейтель, Йодль, Манштейн.
Сюда же приезжали с докладами
о положении на фронтах Паулюс,
Гальдер, Канарис и Гелен.

Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи поглядів авторів, які несуть відповідальність за достовірність наведених фактів, імен тощо. Рукописи
і фотознімки не рецензуються і не повертаються. Анонімні листи не розглядаються.
Редакція зберігає за собою право скорочення і літературного редагування прийнятих для публікації текстів.
Передрук матеріалів – тільки за наявності посилання на газету
“За правду і справидливість”.
Листування з читачами – лише на сторінках газети.

ДРУК:
ФОП Журило С.Д.
Адреса: м. Черкаси,
вул. Вербовецького, 1-а
Замовлення №272
Тираж 10 000 прим.

