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УКРАЇНЦЯМ ПІДВИЩАТЬ СОЦСТАНДАРТИ, А ДЕЯКИМ ПЕНСІОНЕРАМ - ПЕНСІЇ
З 1 грудня українців
чекає чергова індексація
соціальних виплат. Як
випливає з офіційних
повідомлень, майбутнє
підвищення дозволить
збільшити доходи найменш
забезпечених громадян
- як мінімум на рівень
інфляції. В результаті, вже
за два тижні зростуть
мінімальний розмір
аліментів, мінімальна
і максимальна пенсії,
допомога по безробіттю
та ін. Як і хто "розбагатіє"
в Україні після індексації читайте в нашій публікації.
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Початок кожної виборчої кампанії наповнений багатющими обіцянками кандидатів
та партій. Довірливому виборцю можна збараніти (вираз Лариси Скорик) від
щедрот самопроголошеної еліти. Найбільше приваблюють гарантії ймовірних
президентів. Якщо ж на кандидатство претендує чинний глава держави, то
прославляються його досягнення. Частіше уявні. Кучма казав: «Лише сліпий не
бачить успіхів», Ющенко хвалився мистецьким арсеналом. Янукович з відомих
причин не встиг продемонструвати «покращення». У Порошенка в активі є «безвіз»,
«найсильніша в Європі армія» та безліч бігбордів з сумнівними перевагами щодо
мови і церкви. Щоб не повторювати затерті штампи, конкуренти на найвищу
владу знаходять щілини в масиві обіцянок, розуміючи, що виборець не настільки
примітивний, він бачить наслідки державного управління на власному прикладі,
– безробіття, безгрошів’я, безнадію… Тому популярними стають обіцянки «Новий
курс», «Нова Конституція»…, – те, що відрізняється від нинішнього, але невідомо
чим і за що конкретно не доведеться згодом звітувати.
Люди настільки привчені до пустодзвонства, що не помічають очевидної невідповідності, – кандидати обіцяють те, чим президенти не повинні займатися! Головний
обов’язок президента – гарантувати дотримання Конституції. Усіма, найперше владою. Якраз у цьому сенсі нікому із глав держави за 27 років похвалитися нічим, бо вони
найперші порушники Конституції, отже,
руйначі правової системи. А коли в країні
«не працюють» закон і право, на жодні позитивні переміни розраховувати не можна. Вся
наша суспільна практика це підтверджує.

Розпочалося все з безглуздого декретотворення, протягнутого через Верховну Раду
Л.Кучмою та його «реформаторським» оточенням. Умовляння мною спікера І.Плюща
не допомогло, всього 12 депутатів не голосували за авантюру, а Л.Кравчук її погодив. І
першим наслідком «реформаторства» – підміни закону декретом – стала втрата Україною найбільшого у світі пароплавства, торгівельного та риболовецького флотів разом
з правом на квоти для вилову риби. Дотепер
ця, в кілька мільярдів оборудка, не одержала
юридичної оцінки, бо потоптування закону

ставало практикою, способом задоволення
меркантильних інтересів певного кола посадовців.
Подібною стала передача тактичних ядерних ракет Росії, для чого ніяких нормативних
актів не приймалось. Шалена атака на парламент з приводу приєднання до ДНЯЗ (договір
про нерозповсюдження ядерної зброї) велась
не стільки з боку США, як з боку оточення
нового президента (Л.Кучми), так званих
національно-демократичних груп у парламенті (крім С.Хмари). Причина ж одна (ідея
Д.Табачника): підняти до статусу державного
візиту поїздку Л.Кучми в Штати. Ні ́коли було
складати якісь договори, отримувати гарантії, обійшлись незабаром Будапештським
меморандумом. Але «державним» візит став,
зустріч із президентом Бушем промайнула на
екрані, хоч незабаром з нагоди якоїсь думки
глави української держави Буш, силкуючись
пригадати про кого йдеться, сказав: «У мене
таких президентів пів-Африки».
Втрачений унікальний шанс для України
– єдиної ядерної держави, що примкнула до
ДНЯЗ. За такий крок в умовах глобального
протистояння (яке продовжується і нині),
і відомих намірів зруйнувати ядерний щит
Союзу, можна було відстояти будь-яку потребу України: фінансові компенсації, торгівельно-економічні преференції, конкретні
гарантії безпеки. Ні ́кому було відстоювати.

Продовження на СТОР.2

№45 (101) • 14 листопада 2018 року

2

“За правду і справедливість”

Головний обов’язок президента – гарантувати дотримання Конституції

ДЕРЖАВА

Олександр Мороз,
Голова Верховної Ради України II, V скликань
( Початок на стор.1)

Подібне повторилося з ініціативою
про скликання Європейської Наради
з питань безпеки і співробітництва (на
зразок «Хельсінкі – 75»). За чотири
роки мені вдалось зустрітися з усіма
головами парламентів європейських
країн і більшістю президентів,
внаслідок чого бюро Парламентської
асамблеї Ради Європи прийняло
постанову про підготовчу нараду голів
парламентів 28 березня 1998 року
в Києві. Л.Кучма зірвав нараду (щоб
перед парламентськими виборами не
було переваг у Соціалістичної партії).
Відхилена моя настійна пропозиція –
йому виступити ініціатором, очолити
процес стратегічного змісту. Верх
взяло хуторянство і дріб’язковість.
Переконаний, підготовка і проведення
Наради запобігли б трагедіям
Югославії, Придністров’я, Грузії,
України, дало би інструментарій для
реагування на виклики, зв’язані з
міграцією, тероризмом, торгівлею
зброєю і наркотиками. І Україна (!) була
би причетна до вкрай необхідних для
Європи і світу перемін.
Не судилось.
Натомість тодішній президент всі зусилля
прикладав до зміцнення власного «монаршого»
управління. Керівники областей, обрані у 1994
році, пройшли процедуру перепризначення президентом на зайняті вже ними (!) посади. Треба
визнати, стало це за бажанням самих «губернаторів». (Я був на нараді у президента, просив керівників не робити дурниць. Марно. З ними очевидно
проведена була попередня «підготовка»). Далася
взнаки угодовська традиція прислужуватися вищим за посадою. І що цікаво, першими «полетіли»
з посад ті, хто (за погодженням з Кучмою) ініціював
переміну власного статусу: керівники Вінницької і
Житомирської областей та міста Києва.
Наступним кроком в напрямку узурпації влади стало звільнення з посади Прем’єр-міністра
Віталія Андрійовича Масола – найдосвідченішого управлінця. Причина – не таємниця, недолугий посадовець не терпить в підпорядкуванні
сильнішого, розумнішого. Сіре намагається робити своє оточення іще сірішим, або ж підібрати
когось собі «до пари». Таким був Павло Лазаренко, котрий в інших умовах можливо став би
нормальним службовцем для держави.
Не маючи досвіду практичної роботи в реальних, а не елітних – в «оборонці» – умовах господарювання, президент довірився реформатору
Віктору Пинзенику. Молодий професор взявся
запроваджувати рекомендації західних учених
– економістів. Рекомендації, придатні для іншої
системи господарювання, для інших передумов. Пригадується розповідь по-житейськи мудрого І.С.Плюща:
- Я питаю його [під час співбесіди перед голосуванням у сесійному залі – О.М.], чи працював

ВІДСТУПАТИ

НІКУДИ
він де-небудь конкретно, на виробництві?
- Ні, – відповідає.
- А ти не боїшся йти на таку відповідальну і
складну посаду?
- Ні, не боюся.
- Оце мене й «беспокоїть» [дослівно – О.М.].
Афера з ваучерною обвальною приватизацією обернулась тим, що всі бачать тепер.
Антиконституційне, незаконне реформування земельних відносин, майже цілковите знищення господарюючих суб’єктів у селі, по-суті,
знищення села як продуктивного середовища
– насідок некомпетентного, злочинного втручання невігласів у тонкий і вразливий пласт суспільного життя. Це удар у серце України.
Цей злочин ще не довершений. Мало знищити господарства, позбавити людей роботи, жорстоко експлуатувати землю, вбивати
її хімією, знижувати її родючість. Треба її продати, перед тим розпаювавши в натурі (справедливого розв’язку такого завдання не існує в
природі), видати державні акти на паї (заслуга
відомої «аграрниці» Ю.Тимошенко), щоб згодом
юридично надійно відібрати землю в українців,
в України. Таку мету бачить нинішнє зовнішнє
керівництво Україною. МВФ – інструмент керівництва. В цьому руслі віропіддано діяли всі наступні президенти, хоч перед своїм обранням
клялися в протилежному.
Треба визнати, що жодна політична сила,
окрім соціалістів, не боролась і не бореться
проти такого злочинства. Нинішні заяви «претендентів на папаху» до уваги не беремо, це
лиш тимчасові обіцянки для демонстрації «турботи» про народ і державу.
Жадоба до абсолютної влади як засобу збагачення і безконтрольності проявились у керівників держави при підготовці, ухваленні і,
особливо, у дотриманні Конституції. Причому,
спроби узурпації влади видавались обивателю
і закордонню як боротьба за демократію і європейський вибір. Маю нагоду ще раз підтвердити: Конституція України, визнана найбільш
демократичною в Європі, приймалась всупе-

Вирізання і вивезення лісу (поставки його в Європу з України найбільші, враховуючи навіть деревину
сукупно з усіх регіонів Африки) –
корупція спільно з європейськими
фірмами, за згодою європейських
міждержавних структур, МВФ і нашої влади.
Побори на митному кордоні сумою більші, ніж бюджетні витрати
на науку – корупція, злодійство.
Будівництво і ремонт доріг –
«чорна діра» для бюджетних коштів
та для грошей, відрахованих з постійно зростаючих захмарних цін на пальне. Тут корупція проникла в усі складові «дорожної» теми.
Офшорні рахунки більше 500 наших громадян
на чолі з главою держави, – обкрадання бюджету, що передбачає і корупційну складову. До речі,
якби обсяг офшорних рахунків – прихований
прибуток оподаткувати відповідно до закону,
вистачило б на всі соціальні потреби в державі.
Безглузда забудова столиці та інших міст, виділення для того землі, надання дозволів та інш.
– суцільна корупційна схема. Те ж саме щодо
виділення ділянок в заповідних та природоохоронних зонах.
Закупівля ліків та медичного обладнання, проведення тендерів щодо інших операцій, торгівля
неліцензійними товарами, система закупівель
взагалі – середовище процвітання корупції.
Практично всі суспільні відносини – від влаштування дитини в садок до призначення на
посади, організації виборів, розподілу коштів
бюджету, навіть проведення футбольних матчів
пронизані кримінальними схемами, які оберігаються, контролюються, використовуються як
корупційні ліфти… інститутами держави: митниками, фіскалами, правоохоронцями, судами,
службою безпеки, прокуратурою і т.д. При такій
практиці країна ніколи (!) не стане успішною,
люди не вилізуть зі злиднів.
Дійшло до того, що навіть попередження катастроф засновано корупційним павутинням.

СЛІД ТЕРМІНОВО СФОРМУВАТИ
ЛІВОЦЕНТРИСТСЬКЕ КРИЛО ПОЛІТИКУМУ,
ЗНИЩЕНЕ НИНІШНЬОЮ І МИНУЛОЮ
ВЛАДОЮ. ЙДЕТЬСЯ ПРО СВОЄРІДНУ
ЛІВОЦЕНТРИСТСЬКУ (СОЦІАЛІСТИЧНУ ЧИ
СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНУ) ЄВРОПЕЙСЬКУ
ПЛАТФОРМУ. ОСНОВОЮ ЇЇ ГОТОВА СТАТИ
НАША ПАРТІЯ.

реч волі і намірам президента. Намірам щодо
юридичного оформлення диктатури. Після
Л.Кучми те продовжили В.Ющенко і В.Янукович.
Нинішній президент не став перейматися юридичними тонкощами. Він просто переступив
Конституцію змістом усіх реформ. Він не підпорядковується вимогам Конституції. Він підпорядкований зовнішньому управлінню, для якого
і Конституція, і український народ, і сама українська держава – щось таке мізерне, малозначне і нездатне протидіяти забаганкам світового
уряду, що і ліквідація України може розглядатися ним цілком можливою. Благо, узурпована
президентом влада в Україні слухняно працює
в цьому напрямку.
Таке ставлення вищої влади до конституційного правопорядку неминуче проявилось у злоякісних виразках на тілі держави, охоплюючись
найбільшим злом – корупцією. Вона стала інструментом управління. Які б злочини або інші
негативні явища ми не розглядали, вони мають
обов’язкову основу – корупцію.
Недофінансування енергетики на суму зверх
100 млрд. $ за роки незалежності, тобто недовикористання обов’язкових, зароблених самою
енергетикою, коштів, – корупція, розкрадання
бюджетних коштів.
Знищення природи Полісся в ході «бурштинного клондайка», втрата народного багатства, –
наслідок корупції в органах державного управління, контролю і нагляду.
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Корупція стала найбільшим гальмом розвитку країни
структури, на кадрову політику в них, сприяючи
формуванню у відомствах кримінальних ліфтів,
зв’язуючи їх круговою порукою.
Сам же великий бізнес стрімко набирає ознак
сировинного, де менше робочих місць, висока
норма прибутку, стабільний попит на світовому
ринку. Де легше вивести з-під громадського
контролю своє багатство, сховати його в офшорах чи під маскою зарубіжних (хоч своїх) фірм.
Але цей бізнес керує державою, формує владу, утримує і контролює інформаційну сферу,
закликає до демократії, європейського вибору,
боротьби з корупцією, тлумачить по-своєму історію, вчить якою мовою користуватись, в яку
церкву ходити… Як людей зробити щасливими.
Він не збирається припиняти війну, в нього інші
інтереси. Побічним підтвердженням того є малий штрих: за рік в Україні зросла до 135 кількість багатіїв, що мають більше 50 млн. $ (проти
115 в 2017 році), а більше 600 тисяч (!) громадян
покинули Батьківщину.
Те, що твориться в Україні, настороЖАДОБА ДО АБСОЛЮТНОЇ ВЛАДИ ЯК
жує і Європу. У нас визріває середовиЗАСОБУ ЗБАГАЧЕННЯ І БЕЗКОНТРОЛЬНОСТІ
ще для фашизму, паростки його поПРОЯВИЛИСЬ У КЕРІВНИКІВ ДЕРЖАВИ ПРИ
мітні в різних місцях. Бути байдужими
до того європейці не можуть, маючи
ПІДГОТОВЦІ, УХВАЛЕННІ І, ОСОБЛИВО, У
гіркий досвід. А ми самі можемо залиДОТРИМАННІ КОНСТИТУЦІЇ.
шатись байдужими?
Вихід єдиний, – зміна системи влатово, Балаклєя, Калинівка, Ічня. Це моє приди. Зміна, яка створить умови для виходу на
перший план суспільного життя л ю д и н и,
пущення? Доведіть зворотне, якщо на складах
кожного. Зробити це в країні з не кращими тразриваються навіть пістолетні патрони. Якщо
після низки «диверсій» склади, що належать
диціями бездержавного народу, з системою
Збройним Силам охороняються «вохрівцями».
управління, що не змінюється від часів татароЯкщо за підрив обороноздатності країни (та
монгольського іга, дуже складно. Адже план
ще в період війни) фактично ніхто не караєтьпроведення змін і їх зміст ми, соціалісти, прося, коли то в одному, то в іншому місці попадапонували, починаючи з середини 90-х років,
беручи за зразок європейську модель. І завжди
ються торгівці зброєю, а на руках у населення
наштовхувались (ні, не лише на адмінресурс,
близько 5 мільйонів одиниць нарізної зброї.
злочинний режим і діяти здатен лише злочинЗвідки вона?
Корупція стала найбільшим гальмом розвино), наштовхувались на байдужість людей, їхню
марновірність, на, вибачте, продажність багатку країни. Небаченим у європейських країнах.
Стала причиною недовіри до всього, що заявтьох.
(Хай не ображаються ті, кого це не стосуєтьляють наші керманичі з різних високих трибун
чи підписуючи міжнародні угоди. Їхнє лицемірся, але… Спотворення результатів голосування
відбувається у виборчих комісіях, починаючи з
ство стало очевидним. Адже неможливо придільниць. У комісіях здебільше місцева інтеліпустити, щоб офіційні представники нашої влади не знали, що всі структури державного чи
генція, в т.ч. вчителі. Невже вони не розуміють,
місцевого управління проросли корупційними
що підписуючи фальшиві протоколи, вони низв’язками.
щать країну, нищать і свою долю, долю своїх діПригадаймо, на початку 90-х активні люди
тей? Годі тішитись «30-ма срібняками», тицяюрозпочали займатися підприємництвом, почи пальцями догори, – мов, гляньте, яких дурнів
обрали! Придивіться до себе, прислухайтесь
чав розвиватися дрібний та середній бізнес.
до власної совісті. Вами керують, вас купують
Цей необхідний сектор економіки не відчував
пройдисвіти тому, що ви, за словами Бориса
на той час сприяння з боку державних чи комуОлійника, хочете продатись.)
нальних структур. Бракувало законодавства
Одначе тепер ми підійшли до краю прірви,
і досвіду. Натомість увагу до цього сектора
до втрати своєї держави. Відступати нікуди, за
швидко проявив кримінал. З’явилися команди
нами не Москва, а… пустка і жертви безвинних
(«бригади») рекетирів, формувалися відповідні
людей.
«поняття». Бізнес змушений був пристосовуваЯсна річ,потрібен інший виборчий закон. Витися до співпраці з криміналом. В кінці 90-х це
явище пішло на спад, частина «авторитетів» та
дно по всьому, його не буде: той, щодо якого
їхніх груп перестрілялися, частину знешкодили
проведене голосування в першому читанні, ніправоохоронці, частина з тіньових наглядачів
кчемний за змістом, не придатний до застосуза бізнесом працевлаштувалась в силових дервання. Той, що підготував Олександр Барабаш,
стосовно якого є подання Асоціації колишніх
жавних відомствах. Вийшло за формулою: «Ходепутатів, не заінтересував нинішніх обранців,
чеш побороти мафію, стань на її чолі».
бо він руйнує існуючий там «договорняк». Але
Зло помножилось. Якщо бізнесмену чи підж, шановні депутати, вибори в парламент відприємцю раніше було відомо що від своєї виручки він має віддати «смотрящему», то тепер
будуться відразу після президентської кампачисло «смотрящих» зросло багатократно, вони
нії, бо новий глава держави, хто б ним не був (!)
одержали законодавчий інструментарій для
відразу видасть відповідний указ, маючи на те
контролю всіх господарських (в т.ч. фінансоправо і (вже чотирирічні) підстави. Він не керуво-банківських) операцій, з’явилося безліч
ватиметься нормою Конституції про те, що за
«захисників» бізнесу в різних структурах деррік до завершення каденції парламенту дострожавного управління і охорони правопорядку,
кові вибори не проводяться. Він виправлятиме
безпеки, судів тощо. Злодійські направду інтерпомилку попередника (П.Порошенка), котрий
уже три роки тому мав оголосити дострокові
еси зв’язали взаємною порукою людей у форвибори через відсутність коаліції. А главі дермах, погонах і мантіях, багатьох – із депутатськими значками. Це многолике зло ненаситне,
жави потрібен буде більш лояльний (політично,
цинічне і нахабне. Його апетити лягають у собіа не за хабарі!) парламент.
В таких умовах сподіватися можна на свідовартість товарів і послуг, відбиваються у ціні, за
що в кінці-кінців розплачується населення.
мість людей, усіх учасників виборчого процесу.
Це тупиковий шлях, затягування зашморгу
Йдучи назустріч потребам людей і держави,
найперше на шиї середнього класу. Це і спослід терміново сформувати лівоцентристське
крило політикуму, знищене нинішньою і минутворення суті державного управління, системи
влади в цілому.
лою (що одне і те ж) владою. Йдеться про своЗвісно, якби влада формувалася за порядєрідну лівоцентристську (соціалістичну чи соком, встановленим Конституцією, зло можціал-демократичну) європейську платформу.
Основою її готова стати наша партія. Платфорна було б подолати швидко. Але вища влада
в Україні – це великий бізнес. Він захищений
ма об’єднається навколо багато разів проголовід криміналу (а тепер від «кримінально-дершених перемін в напрямку соціальної справеджавних» структур) власними охоронами, антиливості, довкола свого кандидата в президенти.
Таким бачимо початок необхідних перемін.
конституційними озброєними формуваннями,
Очевидно, що цей шлях єдино потрібний.
можливостями впливати на названі державні
Пригадую, у 2006 році після вибухів на військових складах у Богданівці виявилось, що в Україні загострилася проблема утилізації великої
кількості боєприпасів. Власного досвіду не було,
обладнання теж, фахівців не вистачало. Я звернувся до свого доброго знайомого Міклоша Рансдорфа з Чехії, який на той час був заступником
голови комісії європарламенту. Він приїхав до
Києва з двома бригадними генералами – представниками НАТО. З нашого боку теж генерали
представляли Міноборони. Гості запропонували
опрацювати тему, визначити об’єкти, обсяги і
строки утилізації, щоб зробити це безкоштовно,
за матеріали від утилізації. В кабінеті Голови ВР
всі демонстрували задоволення. А за дверима…
Виявилося, «нашим» нічого не перепаде. Такий
«хокей» нам не потрібен!
Надійний варіант демонструється уже більше
10 років: зброю збули, кінці – у воду (у вибухи):
Бахмут, Новобогданівка (4 рази!), Лозова, Сва-
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АКТУАЛЬНО

І БУДЕ ВАМ ЩАСТЯ

УКРАЇНЦЯМ З 1 ГРУДНЯ
ПІДВИЩАТЬ СОЦСТАНДАРТИ,
А ДЕЯКИМ ПЕНСІОНЕРАМ - ПЕНСІЇ
Олександр Михайлов

З 1 грудня українців чекає чергова індексація
соціальних виплат. Як випливає з офіційних
повідомлень, майбутнє підвищення дозволить
збільшити доходи найменш забезпечених
громадян - як мінімум на рівень інфляції.
В результаті, вже за два тижні зростуть
мінімальний розмір аліментів, мінімальна і
максимальна пенсії, допомога по безробіттю та
ін. Як і хто "розбагатіє" в Україні після індексації
- читайте в нашій публікації.

ПЕНСІЇ. ГАРАНТОВАНА
УБОГІСТЬ

Як відомо, в Україні розмір
мінімальної
пенсії
прив'язаний до прожиткового мінімуму (ПМ) для непрацездатних осіб. На сьогодні
він складає 1435 грн, і саме
такий розмір "мінімалки" для
пенсіонерів. Але і для отримання цього мінімуму треба
мати щонайменше 15 років
стажу. Для тих, у кого стаж
ще менший, передбачена
державна соціальна допомога, розмір якої повинен
компенсувати різницю між
отримуваною сумою і прожитковим мінімумом.
З 1 грудня в Україні підвищуються соціальні стандарти, у тому числі - прожитковий мінімум. Отже,
підвищаться і мінімальні
пенсії - з 1435 до 1497 гривень (+62 грн). Відповідно,
додадуть і всім тим, у кого
пенсії трохи вище нинішньою
мінімалки (1435 грн), але
менше 1497 гривень - вони
отримають недостаючу до
нового показника доплату
(хто 50 гривень, а хто і 50 копійок).
Як відмітила співробітник
Інституту демографії НАН
України Лідія Ткаченко, в цілому підвищення торкнеться
2,5 млн пенсіонерів ( яких
в Україні близько 12 млн). В
основному це ті, хто отримує
звичайні пенсії за віком.
Характерно, що максимальні пенсії в нашій країні
також прив'язані до прожиткового мінімуму (10
ПМ) - тому зростуть і вони:
з 14350 до 14970 гривень
(+620 грн). Як мовиться,
"відчуй різницю".
За словами Лідії Ткаченко,
ситуація з держзабезпеченням літніх людей в Україні
вкрай несправедлива - пенсію більше половини пенсіонерів отримують нижчу, ніж
2 тис грн. При цьому варто
врахувати, що фактичний

прожитковий мінімум (його
розраховують на основі реальних цін за підсумками
кожного місяця) для пенсіонера у вересні склав 2,7 тис.
грн Тобто усі, хто отримує
менше, фактично знаходяться за межею бідності.
Не важко порахувати, скільки українських пенсіонерів
животіють в крайній убогості
- 80%!
Також зазначимо, що підвищена мінімальна пенсія
(1497 грн) - це всього 53,5

ПІДВИЩЕННЯ
МІНІМАЛЬНОЇ
ПЕНСІЇ ДО 1497 ГРН ЦЕ ВСЬОГО 53,5
ДОЛАРА, ЩО
МАЙЖЕ В ТРИ
РАЗИ МЕНШЕ, НІЖ
ВСТАНОВЛЕНА ООН
МЕЖА БІДНОСТІ
($5 В ДЕНЬ,
АБО $150 В МІСЯЦЬ)
долара, що майже в три
рази менше, ніж встановлена ООН межа бідності ($5 в
день, або $150 в місяць).

СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ
І ВСЕ ІНШЕ

Зросте середній показник прожиткового мінімуму:
з 1777 до 1853 грн. Цей показник не прив'язаний до
якої-небудь вікової або соціальної групи населення, але
його важливо враховувати
тому, що від цієї величини
залежать розміри субсидій,
штрафів, податкових пільг.
Підвищаться всі соціальні виплати, розмір яких
прив'язаний до прожиткового мінімуму.
Аліменти
В Україні розмір аліментів у кожному конкретному випадку визначає суд.
Проте законом встанов-

лена мінімальна межа - це
прожитковий мінімум на
дитину (залежно від віку).
Наприклад, зараз аліменти
на дитину у віці до 6 років
мають бути не менше 1559
грн, а на дитину від 6 до 18
років - не менше 1944 грн.
З 1 грудня ці норми ПМ
підвищуються - в результаті аліменти на дитину
старше 6 років складуть на
рівні 2027 грн, а на дитину у
віці до 6 рік - 1626 грн.
Також нагадаємо, що в
Україні посилили покарання
за несплату аліментів. Тепер боржникам загрожує до
двох років позбавлення волі.
Крім того, якщо дитина важко хвора, або має інвалідність, один з батьків, який з
нею мешкає, має право сам
приймати рішення про лікування за кордоном.
Податки
Перша група платників
єдиного податку (дохід до
300 тис. грн) платять по
ставці в 10% прожиткового
мінімуму. Після перерахунку податок складе 185,3
грн (замість 177,7 грн). Крім
того, зросте і розмір пільги. Згідно із законом, якщо
українець заробляє не більше прожиткового мінімуму,
то платити податки треба
з суми, рівної 50% ПМ. Наприклад, з грудня з доходу
в 1853 грн (неповна ставка)
потрібно буде заплатити
податки з суми в 926 грн.
Субсидії
Розмір субсидії в Україні
обчислюється по формулі:
середній дохід на одного члена розділити на два
прожиткові мінімуми, помножити на 15% і на загальний дохід сім'ї. І якщо
суми в деклараціях не міняються, то пропорційно з
підвищенням прожиткового мінімуму росте і розмір
субсидії.
Наприклад, якщо сукупний дохід на сім'ю з трьох
осіб складає 9 тис. грн, то
при прожитковому мінімумі в 1777 грн за комуналку
зі "знижкою" доведеться
платити не більше 1139 грн.
Якщо прожитковий мінімум
підвищать до 1853 грн, а
доходи не зміняться, за комуналку доведеться віддавати вже 1092 грн
Допомога
по безробіттю
Також до прожиткового
мінімуму прив'язаний максимальний розмір виплат
по безробіттю. Він не може
бути більше 4 ПМ. Зараз це
7108 грн, а після прийдешньої індексації 1 грудня 7412 грн.
До речі, мінімальну зарплату українцям підвищать
тільки з 1 січня і її розмір
складе 4170 грн (зараз
3723 грн). А ось істотне підвищення пенсій очікується
тільки наступного року. Так,
у березні 2019-го уряд обіцяє перерахувати всі виплати з урахуванням зростання зарплат та інфляції.
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“За правду і справедливість”

Главная особенность нынешнего этапа реформы –
переход к схеме "деньги идут за пациентом".

РЕЗОНАНС

В ПРЕДЧУВСТВИИ КОНЧИНЫ
МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: ПАЦИЕНТ ЕЩЕ ЖИВ, НО ЭТО НЕНАДОЛГО
Александр Полуянов

В Украине идет медицинская
реформа. Ее шествие по
стране до боли напоминает
медицинский анекдот про
то, что "пациент скорее
мертв, чем жив". При этом
наших сограждан уверяют,
что в результате реформы
"деньги будут ходить за
пациентом", а не он за
ними. И это – еще один
анекдот про украинскую
медицину. Вот он: "Я живу
около поликлиники. Слышу
шаги. Пациент идет. Слышу
топот. За ним бегут деньги.
Догнали. Бьют".

ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ОСОБЕННОСТИ
ТЕКУЩЕГО ЭТАПА

Итак, главная особенность
нынешнего этапа реформы —
переход к схеме "деньги идут за
пациентом". Больницы и поликлиники, подписавшие договоры с Национальной службой
здоровья, до середины июля
должны были получить страховые взносы за каждого пациента, заключившего соглашение с
врачом – "аж" по 370 гривен. На
тех пациентов, которые пока
не подписали деклараций, будут продолжать давать по 200
гривен. Тут без комментариев
- что можно вылечить за такие
деньги, каждый может судить
сам. Что же касается оплаты
коммунальных услуг лечебным
учреждениям, то их финансирование возложено на нищие
местные бюджеты.
Кроме того, Минздрав обнародовал список бесплатных
услуг, в который входят только
самые примитивные анализы.
Ребенку полагается один бесплатный визит к врачу (всем
очевидно, что такой визит только за справкой для школы — в
случае болезни нужно минимум два посещения врача). Все
остальные услуги — платные,
но получение медицинским учреждением платы от пациента
отражается на государственном
финансировании — часть бюджетной субсидии (около 50%)
придется вернуть государству.
Кстати говоря, количество
задекларированных пациентов
на зарплату врача не влияет,
но гарантирует, что его не сократят. Однако касается это
только семейных врачей общей
практики — с "узкими" специалистами разговор особый, их
предполагается сокращать в
любом случае.
При этом введение страховой
медицины планируется только
с 2020 года. Заметим - это в то
время, когда, по данным исследования, проведенного по заказу USAID и фонда "Пациенты
Украины", 49% респондентов
отказывались от лечения из-за
недостатка денег и 50% откладывали лечение из-за финансовых ограничений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРУДНОСТИ

Одной из главных трудностей
этого этапа стала "несознательность" пациентов, которые не

дравом за рубежом и переданы
в больницы для лечения тяжелобольных. Однако на выделенные деньги до сих пор не
было поставлено никаких препаратов. В результате тяжелобольные украинцы остались в
больницах без государственных медикаментов и вынуждены были идти в аптеку и отдавать последние деньги, чтобы
спасти жизнь себе и своим детям", — сказала Богомолец.
По ее словам, точно такая же
ситуация была и в прошлом
году: на 6 млрд. гривен, выделенных на закупку медикаментов в 2017-м, закупки также
были сорваны. Украинцы вынуждены были потратить эту
сумму в аптеках на лекарства,
которые должны были получить бесплатно.

спешат узаконивать свои отношения с медицинской системой. Правда, процесс идёт:
к 1 октября уже около 20 миллионов украинцев подписали
декларации с семейными врачами, но до полного охвата всего населения еще далеко. Лучшие результаты фиксируются
в сельскохозяйственных регионах (например, в Винницкой
области), где выбор врача вообще лишен смысла: чаще всего
он там один на несколько сел.
Бывает, что на него записано
несколько тысяч человек.
Ну а поликлиники недополучают финансирование — их
наказывают за то, что министерство не решило проблему
декларирования. Это не говоря
о том, на какие вообще расходы
хватит выделяемых государством средств — кажется, речь
идет только о выживании, но
никак не о развитии.
Кроме того, не каждое медицинское учреждение имеет возможность работать по новым
правилам.
Например, предполагается,
что начальное общение пациента с медицинским учреждением (запись на приём и т.п.)
должна осуществляться через
интернет, при помощи программы eHealth. Однако зачастую ее просто некуда ставить
— не во всех поликлиниках,
особенно в небольших городах
(не говоря уже о селах), просто
нет компьютеров.
Впрочем, требований к медицинским учреждениям намного больше. Они, кроме всего
прочего, должны:
▶ обеспечить электронную запись к врачу (при том, что не
во всех поликлиниках есть
компьютеры с интернетом, а
у пациентов – тем более);
▶ организовать круглосуточную связь с врачом (в сёлах,
где на врача несколько тысяч
пациентов);
▶ организовать пункты приёма
базовых анализов;
▶ обустроить места для колясок;
▶ изменить формат регистратуры — чтобы не было окошка.

Государство на всё это денег не выделяет, но с нового
года те учреждения, которые
не успеют всё это сделать и набрать необходимое количество
пациентов, лишатся финансирования. Дальше, очевидно,
будет их ликвидация и резкое
сокращение сети медицинских
учреждений, прежде всего — в
небольших населенных пунктах.
Это не говоря о рисках, заложенных в саму систему. По
логике, денежные пациенты,
имея выбор, будут ориентироваться на лучшие (по кадрам и
оборудованию) медицинские
учреждения, в то время как основная часть поликлиник конкурентную борьбу проиграет и
исчезнет.

РЕАКЦИЯ ВРАЧЕЙ

Большая часть медицинского персонала находится в растерянности и не знает, чего им
ожидать от реформы.
Особенно это касается врачей скорой помощи, которых
МОЗ намеревается уничтожить как класс. До сих пор это
не сделано только потому, что
парамедики, которые должны
заместить врачей, ещё не подготовлены.
Есть, правда, и позитивные
реакции. Например, некоторые
педиатры видят позитив в том,
что им теперь не надо ходить по
домам (для этого есть специальные врачи).
Вместе с тем, многие врачи
уверены, что "реформы как таковой практически нет — есть
только укрупнение и обрезание
финансирования". Например,
сельские
фельдшерско-акушерские пункты по несколько
штук объединяют в амбулатории общей практики. В результате какие-то села остаются ни
с чем, а за помощью в амбулаторию люди не доедут.
Нормальной подготовки семейных врачей нет. По сути,
семейный врач — это терапевт,
который пытается быть хирургом, акушером и ещё кем-то.
Между тем не все терапевты
могут работать педиатрами (и

наоборот). Ко всему прочему,
планируется отменить аттестации и ввести лицензирование (за последнее, кстати, надо
платить), а со временем — отменить доплаты за категории и
стаж.
Больницы постепенно переводят из коммунальных учреждений в коммунальные некоммерческие
предприятия.
Разница состоит в том, что
некоммерческое предприятие
может обанкротиться. Причём,
учитывая особенности украинского
налогообложения,
произойти это может довольно
быстро.

КАЗЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА

Медицинская реформа органически дополняется ситуацией с лекарствами. Украинские
СМИ регулярно сообщают о
том, что в стране не закупаются
жизненно необходимые лекарственные препараты. То есть,
государство не обеспечивает
тяжелобольных пациентов самым необходимым. А по словам
председателя парламентского
комитета по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец,
таким образом Минздрав просто обворовывает население.
"Тяжелобольных
украинцев заставляют покупать в аптеках за свой счет лекарства,
которые уже оплачены за них
государством. Таким образом,
из карманов наших граждан
чиновники Минздрава смогли
выкачать в пользу аптечных
сетей уже несколько миллиардов гривен. Так, на закупку
медикаментов для Украины в
этом году парламент выделил 6
млрд. гривен. Лекарства должны быть приобретены Минз-

И "вишенка на торте": из
украинских аптек может исчезнуть целый ряд "сопутствующих" (но очень нужных в повседневной жизни) товаров, и
людям придется изрядно побегать, чтобы приобрести самые
элементарные предметы первой необходимости - такие как
вата, пластырь или марля.
Об этом сообщает прессслужба аптечной профессиональной Ассоциации Украины.
Существенные изменения коснутся аптек, если Верховная
Рада примет законопроект №
8591 "О внесении изменений в
закон Украины "О лекарственных средствах" относительно
обеспечения
экономической
конкуренции и защите прав
пациентов при осуществлении
розничной торговли лекарственными средствами".
В проекте закона есть нормы,
запрещающие аптекам реализовывать шприцы, капельницы, вату, марлю, пластырь,
стерильные перчатки и другую
продукцию, которая используется в медицинских целях. Также люди не смогут приобрести
в аптечных учреждениях биологически активные добавки,
детское питание, памперсы,
лечебную косметику и тому подобное.
В итоге, пациент, купив те
же ампулы для инъекций, будет искать шприцы в других
торговых точках. Хотя известно, что многие медицинские
изделия требуют специальных
условий хранения - и будут ли
придерживаться этих норм неспециализированные торговые
заведения, неизвестно. На данный момент общее количество
сопутствующих товаров, продаваемых в аптеках, составляет до 30% от количества всей
реализуемой через аптечные
учреждения продукции.
Напомним также, что для
полного счастья нардепы предложили резко сократить число
аптек, а все лекарства продавать только по рецепту.

КСТАТИ
Недавно агентство "Блумберг" опубликовало рейтинг эффективности
систем медицины разных государств. Это исследование заставило
многих задуматься: например, США заняли в этом рейтинге 55-е место,
в то время как Белорусь – 49-е. Украина в рейтинге вообще не участвует,
поскольку в него включались только страны, где ВВП на душу населения
составляет не менее $5 тысяч (в Украине - лишь $2,8 тыс.). В социальных
сетях начали вежливо интересоваться: не стоит ли заменить на посту
и.о. министра представительницу США на представителя Белоруси?
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Продовження політики зарплат, пов'язаної з штучним їх заниженням, знищує українську економіку

“За правду і справедливість”

РЕАЛІЇ

ЗМІНИТИ ВІДНОШЕННЯ ДО СВОГО НАРОДУ
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ЧОМУ ПІДВИЩЕННЯ "МІНІМАЛКИ" НЕ ПРИВЕДЕ ДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ?

Віктор Суслов,
заслужений економіст України,
екс-міністр економіки України,
за матерівлами https://www.unian.net

Заплановане з 1 січня 2019 року
підвищення мінімальної заробітної
плати в Україні з 3723 до 4170
гривень, звичайно ж, є недостатніми,
оскільки наша країна по рівню
зарплат все одно опиняється в
числі бідних країн Європи і одною з
найбідніших країн у світі. Особливо
якщо враховувати, що для країн
Східної Європи абсолютний рівень
бідності розраховується з рівня
доходу в 5 доларів на день, або 4200
гривень на місяць по поточному
курсу гривні.
Пробачте за каламбур, але, виходячи з
п риведених даних, мінімальну заробітну
плату у нас зараз підвищують мінімально, всього на 12%. Таке підвищення дуже
близьке до цифри офіційної інфляції : на
кінець 2018 року у нас прогнозується інфляція на рівні близько 10% за рік, а реально може виявитися і більше.
Тому майбутнє підвищення мінімальної
заробітної плати не приведе до підвищення рівня життя українців, оскільки воно
приблизно відповідає темпу інфляції.
Слід зазначити, що темпи інфляції відображають підвищення вартості споживчого кошика з мінімальним набором продуктів та послуг, тобто кошика фактично
для бідних. А реальне підвищення цін на
всі товари і всі послуги, звичайно ж, виявляється вище. Тому в плані зростання
добробуту народу, принаймні, працюючої

буть, найголовнішою. Йдеться про конкучастини населення, дуже складно говорити про те, що підвищення мінімальної
рентоспроможність українських зарплат.
заробітної плати на 12% підвищить рівень
Всі - і підприємці, і бізнес, і уряд - б'ють
добробуту.
у дзвони: пішов масований відтік робочої
Потрібно також враховувати, що в Украсили з України за кордон!
їні мінімальна заробітна плата, на відміну
Причина одна - українські зарплати не
від багатьох інших країн, оподатковується,
конкурентоздатні. За таку ж працю, такої
причому по досить високій ставці - 18%,
ж кваліфікації, такої ж інтенсивності та
а неоподатковуваний мінімум доходів
тривалості у будь-якій з сусідніх країн
складає безпрецедентно малу величину (будь то Польща, Росія, Чехія або Словаччина), не кажучи вже про країни Західної
всього 17 гривень. Давно назріло питання
Європи, платиться у декілька разів більпро необхідність поетапного підвищення
ше. Тому при збереженні неконкурентозцього неоподатковуваного мінімуму, з поступовим наближенням
його до величини мініЗміна політики зарплат і доходів, як і
мальної заробітної плати, що дозволило б підпитання зміни політики оподаткування
вищити рівень доходів
особистих доходів - це питання
найбідніших.
майбутнього нашої країни.
Український уряд йде
шляхом
підвищення
датних зарплат Україна втрачає велику
мінімальної зарплати, а не шляхом підвищення неоподатковуваного мінімуму
кількість молодої, більш-менш підготовленої робочої сили, а особливо втрачаєтьдоходів громадян, тому що перший шлях
ся кваліфікована робоча сила.
означає також збільшення оподаткування
Продовження
політики
зарплат,
бізнесу за рахунок збільшення платежів
пов'язаної з штучним їх заниженням,
по прибутковому податку, а також збільшення платежів бізнесу по єдиному сопросто знищує українську економіку.
ціальному внеску, включаючи платежі до
Сьогодні це очевидно.
Пенсійного фонду. При цьому додаткові
Тому і українському бізнесу, і українському уряду необхідно уважніше
витрати бюджету на збільшення зарплат
подивитися на ситуацію, що склалася.
у бюджетній сфері повністю перекриваються додатковими доходами бюджету від
Влада повинна змінити відношення до
збільшення оподаткування бізнесу.
свого народу. Для того, щоб наші люди
Другий шлях змусив би бюджет відне від'їжджали за рубіж, їм треба дати
мовитися від частини податкових дохозарплату нехай не таку, як у Польщі, недів за рахунок зниження оподаткування
хай на 20-30% менше, але ж тоді ніхто нікуди не поїде.
найбідніших. Проте ці втрати легко було
Проте, доки такої політики в цілісноб перекрити шляхом введення прогресивної системи оподаткування особисму виді ніхто спеціально не виробляє,
тих доходів, на зразок того, що викорисоскільки у нас вкрай слабко розвинене
товується в провідних країнах ЄС, коли
громадянське суспільство, у нас немає
багаті платять прибутковий податок по
по-справжньому працюючих профспілок,
більш високій ставці. Проте українська
немає традиції захисту інтересів людей
кланово-олігархічна держава навіть у
найманої праці. Вийшло так, що працюючі українці не мають здатності домагатися
важкій економічній ситуації виявляється нездатною замахнутися на частигідних зарплат.
ну надприбутків правлячої еліти. Мало
Як відомо, в капіталістичних країнах
того, в країні використовується пільгова
кінцевий рівень зарплати завжди визначається боротьбою між працедавцем і
ставка оподаткування дивідендів -5%, а
найнятим робітником, у тому числі шляце основний вид особистих доходів олігархів та інших власників бізнесу.
хом страйків. В результаті цієї боротьби й
Крім того, є й інша сторона питання про
встановлюється розмір зарплати. В Україні трудящі після десятиліть радянського
необхідність підвищення зарплат працюючих українців, і сьогодні вона стає, матоталітарного режиму втратили здатність

боротися за свої права, вони погоджуються
працювати за мізерні зарплати (щоправда,
недоплати в заробітку компенсувались соціальними фондами, безплатною освітою
і медициною, мізерними комунальними
платежами, цінами на хліб, молоко, газ,
бензин тощо. Тепер за все це треба платити «по-європейськи» - Ред.). Тепер же, коли
всі побачили, що можна краще заробляти
за кордоном, багато хто поїхав туди. І ця
тенденція набирає оберти.
Так що зміна політики зарплат і доходів, як і питання зміни політики оподаткування особистих доходів - це питання
майбутнього країни.
Як відреагує МВФ на підвищення мінімальної і середньої заробітної плати
в Україні? Останнім часом від МВФ не
було чутно офіційних заяв, пов'язаних
з протестами з приводу підвищення мінімальної заробітної плати. Раніше таке
було у зв'язку з побоюваннями, що зростання мінімальної заробітної плати викличе зростання дефіциту бюджету, але
останнім часом - ні. Я думаю, що експерти МВФ побачили: утримання зарплат
в Україні на низькому рівні не полегшує
ситуацію з бюджетом, а призводить до
того, що, з причини виїзду великої кількості людей за кордон, доходи бюджету
якраз починають падати. Тому що люди,
які виїжджають, припиняють платити податки, пенсійні внески і робити усі
інші платежі. Врешті-решт, вони припиняють купувати тут товари, і відповідно,
ті податки, які включені в ціну товарів,
теж не потрапляють до бюджету. Країна
втрачає здатність виплачувати зовнішні борги, у тому числі і самому МВФ. Це
одна з найсерйозніших проблем. Тому зараз розмови про те, що МВФ проти підвищення мінімальних зарплат, й немає.
Чому бізнес не хотів підвищувати
зарплати? Тому що, чим вище заробітна
плата найнятого робітника, тим нижче
прибуток підприємця. І підприємці, використовуючи своє домінуюче положення, особливо в умовах досить великого
безробіття, яке було в Україні на рівні
10%, могли диктувати свої умови і домагатися пониження зарплат або, принаймні, не підвищення. Зі зміною ситуації (а
вона давно назріла - Ред.) багато що може
змінитися на користь найнятих робітників, тих, хто працює за зарплату.

ТОЧКА ЗОРУ

Президентство: поживемо – побачимо?
ЯКУ НЕБЕЗПЕКУ СТАНОВЛЯТЬ ВАКАРЧУК ТА ЗЕЛЕНСЬКИЙ НА ПРЕЗИДЕНСЬКИХ ВИБОРАХ
За матеріалами: Роман Кравець, https://24tv.ua

Політтехнологи вважають небезпечними нових політиків, які
не мають жодного досвіду роботи у Верховній Раді, Кабміні чи
будь-яких інших державних органах. Такими новими політиками
можуть стати лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук та
керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський.
Їх загроза полягає в першу чергу
у відсутності політичних помилок та
у високому рівні довіри серед простих українців. А цим не може похвалитися жоден стандартний кандидат в президенти.
Їх впізнаваність коливається в
межах 100%, а соціологи вже понад
двох років заміряють їхні рейтинги.
І як виявилося, не випадково. Вересневі соціологічні дослідження
Київського міжнародного інституту
соціології пророкували 11,8% підтримки Володимиру Зеленському,
та 8,4% – Святославу Вакарчуку.
Тобто Зеленський, який офіційно не заявляв про політичні амбіції,

займає третю позицію серед усіх
можливих претендентів на головну
посаду в країні. Вакарчук, який так
само не є офіційним кандидатом в
президенти – п’ятий.
Святослав Вакарчук цілий рік навчався у престижному американському університеті Стенфорд та вивчав програму "Розвиток українських
лідерів". Після повернення в Україну
Вакарчук читав кілька лекцій для молоді, записав відео зі своїми 10 кроками розвитку країни, але не дав прямої
відповіді на ключове запитання – чи
піде він на вибори, чи не піде.
Українські політики цілком серйозно очікували, що Вакарчук за-

явить про участь на президентських
виборах на концерті "Океану Ельзи"
24 серпня на стадіоні "Олімпійський".
Це могла бути чудова картинка, коли
100 тисяч людей захоплено вітають
нового кандидата в президенти вигуками "Слава Україні". Але цього не
сталося. Рок-зірка так і не оголосив
про свої політичні наміри.
За нашими даними, музикант досі
визначається щодо своєї ролі на виборах. З огляду на тривалі сумніви,
та повну медійну відсутність – у виборчих бюлетенях ми не знайдемо
прізвища лідера "Океану Ельзи". Натомість Вакарчук залишається моральним авторитетом і його публічна
підтримка може допомогти у перемозі фактично будь-якому кандидату.
Зовсім інша історія з Володимиром
Зеленським. Хоч актор не оголосив
про перехід у політику, він робить все
для того, щоб взяти участь у виборах.
І це не просто здогадки.

Одразу кілька джерел як в оточенні
Зеленського, так і в парламентських
колах переконують, що він таки балотуватиметься у президенти 2019
року. За їхніми словами, про свою
участь актор заявить у грудні перед
офіційним стартом виборчої кампанії.
Ще у 2015 році студія "Квартал 95"
випустила серіал "Слуга народу",
де Зеленський грає роль простого
вчителя історії, який випадково стає
президентом України. Такий герой
почав відстоювати права простих
громадян, боротися із зажерливими
депутатами та знищувати олігархів тобто робити все те, про що мріють
прості українці. Лише на youtube
першу серію "Слуги народу" переглянули 11 мільйонів разів.
Образ народного президента
влучно потрапив у серця телеглядачів. Як не смішно, але сьогодні
саме такий образ і експлуатує Зеленський.
Окрема історія – це провокативні
тізери нового сезону "Слуги народу", де він гостро критикує всіх старих політиків. І найцікавіше, що цей
сезон стартує в березні 2019 року –
тобто в місяць виборів президента.

В активності соцмереж Зеленського простежується перехід від
коміка до серйозного політика.
Своїми відео актор показує, що
нове незаплямоване обличчя – хай
і без політичного досвіду – в рази
кращий за старих і зіпсованих політиків.
З цього приводу є три варіанти
політичного майбутнього керівника
95 кварталу:
▶ Він справді йде на президентські
вибори, бо бачить, що може щось
змінити.
▶ Це великий жарт і тролінг всієї
політичної еліти – мовляв до чого
докотилася країна, що навіть комік може стати кандидатом на головну посаду в державі.
▶ Зеленський візьме участь у виборах лише як технічний кандидат,
який збиває нових претендентів
на президентське крісло.
Так, ми можемо помилятися у намірах, але всі три варіанти мають
право на існування. Так само три
варіанти можуть трансформуватися в один великий. Як казав класик у
схожих ситуаціях – головне животи
від сміху не надірвати.
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НАША ПОШТА

НАША ПОЧТА

Звериные реформы

(басня)

В лесном хозяйстве, на зверином форуме
Лев с Волком донимали всех реформами.
Лев так сказал: «Казна у нас пуста,
Мы все в долгах – от гривы до хвоста,
Я вам не открываю что-то новое,
Но нас спасёт одно лишь – экономия.
Скажу о Зайцах: много жрут капусты,
А овощей у нас и так не густо,
Им надо поменять себе жратву
На листья, мох и всякую ботву.
Теперь – о Белках. Им-то есть резон
Ореховый уменьшить рацион,
У них по тайникам, как оказалось,
Запасы прошлогодние остались.
Воронам – шишек тоже не клевать,
Им и на свалках можно пировать.
О Кабанах уже не говорю,
Где жёлуди, там всюду слышишь «Хрю».
Им надо поубавить аппетит,
Разгрузка толстякам не повредит.
Я всё сказал. Подумайте об этом.
Нам надо жить с наполненным бюджетом.»
Молчали все на форуме на том.
Задумались, бедняги. А потом
Какой-то несмышлённый Оленёнок
Спросил несмело, будто бы спросонок:
«Я слушал вас, но мне не очень ясно,
Начнём ли экономить мы на мясе?»
Лев дёрнулся, услышав эту фразу,
Потом засуетился как-то сразу,
Подвёл черту, собрание закрыл,
И больше уж никто не говорил…
Я басню написал для тех, кто ныне
Реформы нам планирует в Кабмине.
Себя им не пристало обижать,
А травоядных можно и прижать.

Сэконд хэнд
Сэконд хэнд, сэконд хэнд... Навезли барахла,
Праздник роскоши в наших краях.
Налетай, голытьба! Распродажа пошла,
Можно выбрать штаны за трояк.
Сэконд хэнд, сэконд хэнд... Всюду толпы людей,
Обворованный, нищий народ,
Это тётка Европа, как дворне своей,
Нам обноски свои раздаёт.
Я не против Европы. Спасибо, Берлин,
За добротное это тряпьё,
Я не против Европы, но всё-таки, блин,
Как же стали мы дворней её?
Мы ведь что-то умели, мы с древней Руси
Шли дорогой своей столбовой,
Наши ветви славянские гордо росли,
Древо жизни украсив собой.
А теперь мы - как сэконд страна. За гроши
Нас скупают на лом, как хотят,
Наши рало и меч в переплавку пошли Будут миски для чьих-то котят.
Будут миски, кастрюльки, ночные горшки
Из страны, что списали в утиль,
И преступной деньгой набивают мешки
Те, кто в сэконды нас превратил...

Андрей Ковтун,
г. Запорожье

Відмова у субсидії в усній формі – протизаконна

ПОСЛАБИЛИ ЗАШМОРГ

СУБСИДІЮ ЗМОЖУТЬ ОТРИМАТИ БІЛЬШЕ УКРАЇНЦІВ КАБМІН ЗРОБИВ ПОСЛАБЛЕННЯ
лися з ситуаціями, коли їм відмовлялося в допомозі за перевищення
норм площі житла - через наявність
Побоюючись масових протестів та зростання неплатежів з боку
всіляких господарських прибудов та
населення, Кабінет міністрів України трохи полегшив драконівські
ін. Хоча насправді опалювана площа
правила при призначенні та нарахуванні субсидій. Це дасть
була значно менше. Прибудови не
можливість деяким незаможним категоріям українців все-таки
опалювалися, а отже, на них не виотримати державну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг,
які вкотре подорожчали.
трачалася субсидія. Розрахунок субсидії на опалювану площу дозволить
уникнути цієї штучної перешкоди.
Передбачено отримання субсидії
для категорій громадян на наднормову площу, але не більше 30% від
норми. Це стосується таких категорій громадян:
▶ одержувачів пенсій у зв'язку з
втратою годувальника;
▶ одержувачів пенсій за вислугою
років;
▶ одержувачів соціальної допомоги
по інвалідності з дитинства і дітям з інвалідністю. Також залишено без змін положення про те,
що норми площі не враховуються
для багатодітних сімей і будинків
сімейного типу.
Субсидія буде призначена тим
домогосподарствам, які мешкають
в одному житлі, що перевиВарто зазначити, що, за словами
щує норми площі, але мають
СУБСИДІЯ ПРИЗНАЧАТИМЕТЬСЯ
прем'єр-міністра Володимира Гройроздвоєні особові рахунки.
ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ
Практика надання субсидій
смана, Кабмін наділив управління
показала, що існують випадсоціального захисту населення на
ЗА КОРДОНОМ І ПЛАТЯТЬ ТАМ
місцях правом створення спеціальки, коли у великих по площі
ЄСВ, - АЛЕ ЦЕ ТРЕБА ПІДТВЕРДИТИ
житлах мешкають відразу
них комісій - для вирішення пиДОКУМЕНТАЛЬНО.
декілька сімей (наприклад, у
тання про надання субсидій насебудинках, отриманих у спаленню. Щоб навіть у тому випадку,
якщо людина не підпадає під крите- від роботи. Проте є об'єктивна різ- док). Але через велику площу таких
рії отримання субсидії, але потребує ниця між умовами і можливістю будинків раніше їм було відмовлено
її, члени комісії могли надати їй працевлаштування у великих містах в отриманні субсидії, незважаючи
таке право.
і в маленьких містечках і селищах. на розмір їх доходу. Відтепер такі
"Ми прийняли рішення про Так, якщо у великих містах завжди сім'ї отримуватимуть субсидію в
розширення програми субсидій. є вільні вакансії, то в невеликих на- розрахунку не на загальну опалюваСпростили підхід до оформлення селених пунктах спостерігається ну площу, а на ту, яка належить саме
субсидій. Відстежуватимемо в регі- гострий дефіцит робочих місць. З їм (якщо вона не перевищуватиме
онах, щоб кожна сім'я, яка не може урахуванням цього було прийнято встановлені норми).
Тепер при розрахунку розміру
повністю сплатити комунальні вказану норму, яка вимагає від жиплатежі, була захищена і заплатила телів міст перебування на обліку субсидії не враховуватимуться в
тільки частину", - підкреслив очіль- в центрах зайнятості, - як ознаку сукупний дохід сплачені аліменти
того, що людина намагається вийти на дитину. Не враховуватиметься і
ник уряду.
Якщо ж проаналізувати коректи- із скрутної ситуації і заробити ко- отримана домогосподарством спеви, які уряд вніс в процес отримання шти чесною працею.
ціальна бюджетна дотація за виросубсидій, то можна виділити дев'ять
Субсидія призначатиметься гро- щування телят. У таких випадках
основних пунктів.
мадянам, які працюють за кордоном сума субсидії стане більше - через
Якщо єдиний соціальний внесок і платять там ЄСВ, - але це треба під- не врахування частини доходів, які
(ЄСВ) не сплачується з вини пра- твердити документально. Якщо ж раніше бралися в розрахунок.
Також, з 1 жовтня розмір
цедавця, субсидію призначатимуть ЄСВ не сплачується за кордоном, то
на загальних підставах. Це означає, такі громадяни мають можливість обов'язкової плати відповідатиме
що якщо відсутня сплата ЄСВ не з укласти договір про сплату єдиного рівню спожитих послуг. Тобто якщо
вини громадянина, а через неплате- соціального внеску в Україні і отри- обов'язкова плата має бути, наприжів установи, де він (вона) працює, мати право на субсидію.
клад 200 грн, а спожили тільки на
то субсидія буде призначена. Таким
Субсидії
нараховуватимуться 120 грн, то платити треба саме 120
чином, громадяни, які працюють і сім'ям, які виявилися у біді через гривень.
чесно платять податки, будуть захи- важку хворобу або важку фізичну
Варто також відмітити, що в пощені від негативних чинників, які залежність одного з членів сім'ї.
вторних зверненнях в органи соТак, працездатні онкохворі (за ціального захисту населення через
від них не залежать.
Якщо ЄСВ не сплачується че- наявності довідки ), а також сім'ї, зміни в порядку нарахування розрез відсутність роботи, то субсидія в яких є алко- або наркозалежні (за міру субсидій немає потреби. Розбуде надана безробітним в сільській наявності довідки від лікаря), змо- рахунок вже призначених субсидій
місцевості та райцентрах, а також жуть отримувати субсидію на основі за новими параметрами відбудеться
безробітним в містах - але за умови звернення в комісію. Саме спеціаль- в автоматичному режимі на опаперебування на обліку в центрі за- ні комісії, утворені при місцевих ор- лювальний сезон. Ті, хто раніше не
йнятості.
ганах влади, визначатимуть в кож- звертався за субсидією, можуть зроПояснюючи цю норму, в Мінсоц- ній конкретній ситуації - чи дійсно бити це у будь-який слушний для
політики вказують: субсидія - це це домогосподарство потребує допо- себе час.
Слід також пам'ятати, що відмова
державна допомога, яка фінансу- моги. Такий індивідуальний підхід
ється за рахунок коштів платників дозволить забезпечити адресність в субсидії в усній формі - протизаподатків, а тому важливим є за- підтримки і уникнути відмов в її на- конна. Кожен має право звернутися
за субсидією і отримати офіційне
безпечення адресності цієї допо- данні за формальною ознакою.
Субсидія нараховуватиметься не рішення від органу соціального замоги для цільового використання
кожної гривні з цих коштів. І саме на загальну, а на опалювану площу, хисту населення.
тому допомогу повинні отримувати яка не перевищує 120 квадратних
ті громадяни, які дійсно опинили- метрів для квартир і 200 квадратних
У випадках порушення прав можся у важких життєвих умовах, а не метрів для індивідуальних будинків.
на звертатися по спеціальній гарячій
Це пов'язано з тим, що під час реа- лінії для таких випадків по номеру
ті, хто бажає заощадити за рахунок
інших, відмовляючись при цьому лізації нових обмежень люди зіткну- 0-800-502-757.
Олексій Градов
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Позаботиться о своем здоровье стоит заранее

ДОМАШНІЙ КЛУБ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

7

ЧУДО-РЕЦЕПТЫ!

11

ПРАВИЛ

Если за7.
ранее продумать план отхода, то
не будет так невыносимо больно, если
Будьте готовы к провалу.

всё полетит к чёрту.

Помните, что должна быть мечдля достижения целей та,8.
к которой стоит стремиться, но ко-

У вас есть цель или мечта, но не
знаете с чего начать, чтобы её
достичь? Всё очень просто. Нужно
сделать всё в точности так, как
здесь написано. Ещё придётся
приложить титанические усилия и
порвать все шаблоны!

Не растягивайте на всю жизнь.

пунктно каждый из них. Чем выше детализация, тем яснее, что все преграды существуют только в наших головах. Нет
ничего, что нельзя бы было реализовать!
Какие преимущества? Напишите
около 20 преимуществ, которые
вы получите при достижении поставленной цели! Теперь вы видите, что преодолевать трудности есть ради чего!
Оценка сил. Оценить придется многое: состояние здоровья, помощь родственников, доходы и
расходы. Чем точнее детализация ресурсов, тем выше шансы на то, что вы
преодолеете любые трудности.
Это достижимо. Когда я этого смогу достичь? И где это можно реализовать? Такие вопросы себе придётся
задать рано или поздно. Вы не сможете
«жить хорошо», пока не оцените то, что
входит в это понятие. Что для вас значит
«жить хорошо»? Однокомнатая квартира
и отсутствие долгов это хорошо?
Где вы находитесь сейчас? Правильное определение исходной
позиции — жирный плюс. Не стоит
недооценивать или переоценивать
собственное положение. При неправильном расчёте сил вас может ожидать
сильное поражение.

3.

4.
5.

Нужно
очень сильно захотеть реализации
1.
цели. Нужно захотеть так, что просто
Нужно сильно захотеть!

дальше некуда! Нет… Снова не так. Нужно захотеть так, как вы никогда не хотели!
Заведите блокнот. Если записать
цель в блокнот и разбить реализацию этой цели на несколько этапов,
то всё станет куда проще. Если этап
слишком необъятен, то разбивайте по-

2.

6.

В ЗАКЛАДКИ

торую лучше не достигать, а есть цель,
которая должна быть достигнута к
определённому моменту.

9. Как ни крути, но все мы
живём среди людей. Такими нас создаЧья помощь может понадобиться?

ла природа. Не стоит полагаться только
на свои силы. Уверен, что обязательно
найдутся люди, которые с радостью
подставят вам плечо. Старайтесь окружать себя людьми, которые не жалуются на судьбу и не винят какого-то дядьку в вечерних кухонных разговорах.

10. Если вы «завалили» сроки,
то придётся себя наказать. Это может

Немного стимула не помешает.

быть полное лишение себя сладкого
(если вы очень любите шоколадки) или
отказ от новомодного гаджета. Наказание лучше придумать заранее, чтобы
потом не передумать. И не стоит себя
наказывать слишком часто, возможно
стоит подкорректировать сроки?
Уже пора! Уже пора встать и
начать действовать! Хватит
уже читать такие мотивирующие посты
и ничего не делать! Докажи всем окружающим, что именно ты готов преодолеть препятствия и добиться желаемого. Порви все преграды!!!

11.

НА ЗАМЕТКУ

От простуды и гриппа

Ошибки при перекопке грядок

Зима уже на пороге, синоптики обещают
скорое похолодание — а значит, повышается
опасность подхватить неприятную простуду.
Позаботиться о своем здоровье стоит заранее.
Есть множество способов, одним из которых
является корректировка ежедневного меню.
Мы собрали несколько продуктов, полезные
и профилактические свойства которых как
нельзя кстати в осенне-зимнее время года.

Осенью, когда урожай уже
убран, можно приступать к
осенней перекопке почвы.
Есть конечно сторонники
того, что перекапывать нужно
лишь весной. Я считаю, что
перед зимой грядки нужно
обязательно вскопать. И
тогда весной почва будет
более рыхлая, напитанная,
увлажненная.
В процессе перекопки грядок
осенью чаще всего дачники
допускают 3 ошибки.

КЕФИР

Кефир полон полезных бактерий, которые живут в нашем кишечнике. Здесь же восстанавливается большая
часть иммунных клеток. Он помогает стенкам кишечника
поглощать питательные вещества, а значит и поддерживает иммунную систему в рабочем состоянии. Попробуйте смешать кефир со свежими фруктами — так вы получите еще и дозу витаминов.

КРАСНЫЙ ГРЕЙПФРУТ

Витамин С способствует скорейшему восстановлению
организма после простуды. Но слишком усердствовать
не стоит: более 500 миллиграммов в день могут привести к проблемам с пищеварением. Один красный грейпфрут в качестве короткого послеобеденного перекуса
— идеальный выбор.

КОРИЦА

Одна чайная ложка корицы содержит столько же
полезных антиоксидантов, как целых полстакана черники. К тому же, корица — приправа универсальная. Смело
добавляйте ее в чай, кашу, протеиновый коктейль или в
ванильное мороженое.

СПАРЖА

Зеленая спаржа содержит цинк, железо, кальций, калий, селен и фосфор. Помимо высокого содержания витаминов, она помогает организму очиститься от шлаков
и токсинов. Добавьте зеленую спаржу в ваш ежедневный
рацион, бонусом получив ее тонизирующее действие.

ЯБЛОКО

Яблоки способствуют улучшению микрофлоры кишечника и содержат большое количество витаминов
и микроэлементов. Еще один плюс этого фрукта — доступность: благодаря долгому сроку хранения, осеннего
запаса яблок вам может хватить до самой весны.

1. КОПАЮТ СЛИШКОМ ГЛУБОКО
Делать этого не надо, в идеале перекопать лишь верхний слой
грунта – 10-15 см. Копать глубже нет смысла. При неглубокой перекопке мы и вредителей и бактерий достанем повыше,
где они замерзнут в неблагоприятных условиях. И с другой
стороны, не повредим червей и не порушим их ходы, ведь в
противном случае они могут “сбежать” с нашего участка. А нам
этого не надо, черви – очень полезные существа.

2. ПЕРЕВОРАЧИВАЮТ ПЛАСТЫ
Делать этого не стоит. Верхние слои грунта – более
плодородные, нижние – менее. И если при перекопке будем пласты переворачивать, то мы смешаем слои грунта. И те
полезные микроорганизмы, которые привыкли жить на поверхности земли, окажутся под толстым слоем грунта, а “жители” нижних слоев наоборот, “переедут” в верхние слои. И
для тех, и для других условия для проживания некомфортные,
непривычные. В результате чего они могут погибнуть. А допустить этого нельзя. Ведь они еще нам нужны: они должны поработать, чтобы сделать нашу почву более плодородной, рыхлой,
питательной.

3. РАЗБИВАЮТ БОЛЬШИЕ КОМЬЯ ЗЕМЛИ
Этого делать я тоже не рекомендую. Ведь именно в крупных
пластах земли лучше накапливается и задерживается влага. К
весне они оттают и сами развалятся, вам останется лишь разровнять граблями грядки. А зато почва будет хорошо увлажненная и рыхлая, что очень важно для посадки.

ЛИМОНЫ С КУРИНЫМ
САЛАТОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2–3 филе куриной
грудки, 5–6 черешков сельдерея, небольшой пучок укропа, 3 сваренных
вкрутую яйца, 3 ст. л. майонеза, 3 лимона
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ШАГ 1. Отварите на пару филе куриной грудки, смазанных маслом, остудите и нарежьте мелкими кубиками.
ШАГ 2. Тонко нарежьте сельдерей и
небольшой пучок укропа. Натрите на
мелкой терке яйца, часть тертых желтков отложите.
ШАГ 3. Смешайте курицу, сельдерей, яйца и укроп, добавьте майонез.
ШАГ 4. Разрежьте лимоны пополам
и срежьте «попки», чтобы половинки
могли стоять срезом вверх. Аккуратно,
не повреждая кожуру, выньте мякоть и
очистите от пленок. Нарежьте мякоть
небольшими кусочками и добавьте
в салат по вкусу, аккуратно перемешайте. Разложите салат по лимонам,
украсьте тертым желтком.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ
ЗРАЗЫ С МЯСНЫМ
ФАРШЕМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг картофеля, 1
большая луковица, 500 г фарша из говядины или свинины, 300 мл молока,
100 мл жирных сливок, 2 яйца, мука,
сливочное масло, растительное масло
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ШАГ 1. Очистите и очень мелко нарежьте лук. Растопите в сковороде
немного масла, положите лук и обжаривайте 5 мин. Добавьте фарш, увеличьте огонь, обжаривайте, разбивая
фарш деревянной ложкой, чтобы не
слипался в комки, пока не поменяется
цвет. Снимите с огня, посолите, поперчите и остудите.
ШАГ 2. Вымойте картофель щеткой
и сварите в кипящей подсоленной
воде до мягкости. Слейте воду и обдайте картофель холодной водой.
ШАГ 3. Очистите картофель от кожуры, остудите. Натрите на терке,
смешайте со взбитыми яйцами, растопленным сливочным маслом (2 ст.
л.), солью и перцем. Всыпьте столько
муки, чтобы получилось тесто средней густоты (чтобы можно было его
лепить).
ШАГ 4. Мокрыми руками сделайте из картофеля круглые лепешки. В
центр положите мясной фарш, сформируйте круглые котлетки.
ШАГ 5. Обваляйте котлеты в муке и
обжарьте в растительном масле под
крышкой до румяной корочки с обеих
сторон. Одновременно в кастрюльке
обжарьте в 3 ст. л. сливочного масла 2
ст. л. муки до бежевого цвета. Влейте
молоко, все время помешивая, варите
до загустения. Добавьте сливки, посолите, поперчите. Подавайте картофельные зразы с соусом.
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Все события, связанные с «филадельфийским экспериментом»
происходили вокруг эсминца «Элдридж»

Х-ФАЙЛИ

28 октября 1943 года на базе ВМС США в
Филадельфии якобы произошли события, известные
как «филадельфийский эксперимент».
До сих пор некоторые конспирологи уверены — в
1943 году американские физики и военные провели
эксперимент, результаты которого оказались
настолько грандиозными, что были засекречены на
многие десятилетия.
Все события, связанные с так называемым
«филадельфийским экспериментом» происходили
вокруг эсминца «Элдридж». Этот военный корабль
с бортовым номером DE-173 вошел в состав
американского флота летом 1943 года. С 4 января
1944 года по 9 мая 1945 года корабль выполнял
боевые задачи в Средиземном море. 28 мая 1945
года он направился в акваторию Тихого океана для
поддержки американского флота в войне с Японией.
В 1951 году судно было передано греческому флоту
и переименовано в Leon. Военную службу эсминец
нес вплоть до 1990-х годов, когда был списан и
утилизирован.

«ЭЛДРИДЖ» ТАЕТ В ДЫМКЕ
МИФ И ПРАВДА О «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ»
В ПОГОНЕ ЗА НЕВИДИМОСТЬЮ

В этот день эсминец, на борту которого находился экипаж из 181 человека, использовался на базе ВМФ США
в Филадельфии для проведения особо
секретного эксперимента.
Американские военные, заинтересовавшиеся работами знаменитого физика Альберта Эйнштейна, поставили
перед ним задачу — обеспечить невидимость боевых кораблей, как минимум
на экранах радаров, а как максимум
— и визуально. Эйнштейн полагал, что
такой результат может быть достигнут
при помощи электромагнитного поля
высокой мощности, сгенерированного
вокруг материального объекта определенным образом.
Сам великий физик был «теневым куратором» проекта, а непосредственные
опыты проводили его менее известные
коллеги. Четыре мощных генератора
электромагнитных колебаний были
смонтированы на новейшем эсминце
«Элдридж».
Первые опыты были проведены летом
1943 года, непосредственно у причала.
Генераторы не были задействованы на
полную мощность, но, тем не менее, результаты получились обнадеживающими. Побочным эффектом стало тяжелое
состояние многих членов экипажа — головная боль, рвота, ожоги тканей.

ТЕЛЕПОРТАЦИЯ С ТЯЖЕЛЫМИ
ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Командование ВМС США, поколебавшись, решило, что игра стоит свеч.
28 октября 1943 года в 9 утра генераторы
на «Элдридже» были включены на полную мощность. Вскоре эсминец окутала
мутная зеленоватая дымка, после чего он
исчез — и с экранов радаров, и с глаз совершенно потрясенных наблюдателей.
Но это было только начало. Исчезнувший в Филадельфии «Элдридж» возник
из воздуха в Норфолке — на главной
базе ВМФ США в Атлантике, что примерно в 300 километрах от места проведения эксперимента. Затем корабль
«вернулся» в Филадельфию.
Когда генераторы были отключены,
и наблюдатели вместе с учеными поднялись на борт «Элдриджа», их глазам
предстала жуткая картина. Часть команды погибла, причем тела некоторых

моряков как будто «вросли» в корпус корабля. Те, кто миновал этой участи, получили ожоги и находились в состоянии
безумия. Несколько десятков человек
просто пропали без вести. Относительно здоровыми оказались не более 20 членов экипажа.
Такой результат убедил флотское командование, что эксперименты пора
сворачивать. События 28 октября 1943
года были строго засекречены, и гриф
секретности не снят до сих пор.

ДОКТОР ДЖЕССУП СРЫВАЕТ
ПОКРОВЫ

В 1955 году американский уфолог Морис Джессуп выпустил книгу под названием «Доводы в пользу НЛО». После ее
выхода автор получил письмо от некоего
Карлоса Мигеля Альенде, который уверял, что стал свидетелем кое-чего такого, что не уступает по своей значимости
загадке НЛО. И далее мистер Альенде
привел описание «Филадельфийского
эксперимента», приведенное выше.
Спустя пару лет в Управление военноморских исследований бандеролью прислали книгу Джессупа с пометками на
полях, которые касались, в том числе, и
загадочного экспертимента. Озадаченные военные вызвали Джессупа, чтобы
он объяснил, что все это значит. Уфолог
заявил, что заметки на полях сделаны
рукой Карлоса Мигеля Альенде.
20 апреля 1959 года Морис Джессуп
покончил с собой. До этого он заявлял
друзьям, что продолжает «расследование Филадельфийского эксперимента».
Более того, уфолог уверял знакомых, что
в Управлении военно-морских исследований военные признались ему, что эксперимент на самом деле имел место!
Для сторонников версии о реальности «Филадельфийского эксперимента» смерть Джессупа — доказательство
правдивости этой истории. Дескать, военные решили избавиться от настойчивого искателя истины.
Непонятно, однако, зачем они ждали
несколько лет? И не проще ли было отправить Джессупа в тюрьму как шпиона — в эпоху «Холодной войны» такие
вещи практиковались сплошь и рядом?
Те, кто знал Мориса Джессупа, ничего странного в его суициде не видели.
У уфолога были серьезные проблемы с

финансами, нелады в личной жизни,
и все это на фоне не самой устойчивой
психики.

«ВЛАСТИ ВСЕ ВРУТ»

Однако его трагическая кончина подогрела интерес к «трагедии на «Элдридже». Со временем счет новых исследователей
«филадельфийского
эксперимента» пошел на десятки, а потом и на сотни. Кто-то находил косвенные намеки на опыты на борту «Элдриджа» в переписке Эйнштейна, другие
обнаруживали неких свидетелей, третьи пытались установить, кем на самом
деле был таинственный Карлоса Мигель
Альенде. Последние выдвинули версию
о том, что под этим псевдонимом скрывался Карл Аллен, действительно служивший на базе в Филадельфии в 1940-х
годах. Правда, Аллен страдал самым
настоящим расстройством психики и
считать его объективным свидетелем
мог только человек, также не имеющий
справки от доктора, но энтузиасты по
раскрытию тайн на такие мелочи внимания не обращали.
Представители ВМС США долгое время никак не реагировали на происходящие. Лишь самым настойчивым, бомбардировавшим ведомство запросами,
коротко отвечали — никакого эксперимента в 1943 году на эсминце «Элдридж»
не проводилось.
Но в 1980-х годах, на фоне выхода кинофильма, который назывался «Филадельфийский эксперимент», в СМИ
США началось нечто несусветное. «Свидетельства» и «доказательства» стали
публиковаться в массовом порядке, а
«вишенкой на торте» стало интервью
некого Альфреда Билека. Этот гражданин заявил, что в 1943 году служил
на «Элдридже», и на нем действительно ставили опыты. Билек уверял, что
лично перемещался в будущее, правда,
ненадолго, а заодно и встречался с пришельцами.
Еще несколько лет флотское командование держало оборону, а затем рассекретило документы 1940-х годов, связанные с «Элдриджем», в том числе его
бортовой журнал. Мало того, что в документах не оказалось никаких упоминаний об опытах, так еще выяснилось,
что эсминца вообще не было и быть не
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могло в указанный период на базе в Филадельфии.
Но любители тайн — народ крепкий.
«Власти все врут», — заявили они, обвинив ВМС США в фальсификации документов.

«ЭТО КТО-ТО ПРИДУМАЛ,
ОБКУРИВШИСЬ ДУРИ»

В 1999 году командование флота предприняло еще одну попытку «закрыть
тему». Журналистам представили членов команды эсминца «Элдридж» 1943
года, которые к тому времени еще были
живы.
Бодрые старички, которым явно
льстило внимание прессы, не оставили
от легенды камня на камне. Они с удовольствием вспоминали времена службы, но заявляли — никакой «зеленой
дымки» и вросших в переборки матросов не было, и никто никуда во времени
и пространстве не перемещался. Также ветераны рассказали, что никакого
Альфреда Билека в составе команды
«Элдриджа» не было. Но самым эффектным оказалось выступление матроса
Эда Вайза. Бывший бравый моряк, готовившийся отметить 75-летие, заявил:
«Думаю, что это кто-то придумал, обкурившись дури». Как говорит молодежь,
раунд!

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
КУРЧАТОВА

Но что могло послужить поводом для
рождения столь странной легенды?
И тут стоит вспомнить отца советской
атомной бомбы Игоря Курчатова. В самом начале войны, в августе 1941 года, выдающийся физик прибыл в Севастополь,
где вместе с коллегами должен был найти
методику для защиты советских кораблей
от немецких магнитных мин. Разработанная группой Курчатова методика размагничивания, известная как «система
ЛФТИ», обеспечила практически полную
защиту флота от мин подобного типа. В
1942 году за эту работу Игорь Курчатов
был удостоен Сталинской премии.
Но магнитные мины Третьего Рейха
представляли большую угрозу не только
для советских кораблей, но и для флотов
остальных стран антигитлеровской коалиции.
Поэтому американские ученые-физики также экспериментировали с различными вариантами защиты судов. Скорее
всего, именно такие работы на базе в
Филадельфии сильно удивили американских моряков и породили слухи, которые со временем переросли в легенду о
«филадельфийском эксперименте».
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