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Шановний Товаришу!
Щоб подивитися ролики Олександра МОРОЗА на YouTube,
відкриваємо YouTube,
в пошуковик пишемо українською мовою:

За правду і справедливість

Редакція

e-mail: np@uch.net,

телефон 0472-320-111

Щоб підписатися на YouTube каналі потрібно виконати наступні дії:

1. Відкриваємо Google,
праворуч зверху написано “пошта”.
Для тих хто не зареєстрований
створюємо свою поштову
скриньку (реєструємося).

2. Там же в Google зверху праворуч
9 маленьких квадратиків.
Натискаємо - висвічується багато
всього в тому числі і YouTube.
Натискаємо на YouTube і виконуємо
пункт перший.

Як алкоголіки
біля ломбарду

3. Відкривши канал “За правду и справедливість”,
побачите червоне віконце з пропозицією підписатися.
Натисніть на цю пропозицію.
Підписавшись на канал на Ваш Gmail
будуть автоматично надходити повідомлення
з новими відеороликами.

Гроші ваші? Стали наші
Керівництво країни не
втомлюється шокувати і без
того ошелешений український
народ своїми новаціями

Стор. 3

Володимир Лановий:
Олігарх не здійснює
реконструкцію своїх заводів,
тому що він не вірить в
українську економіку

Зараз, коли вже трохи вщухли "телячі захоплення" з приводу виділення Україні чергового
траншу МВФ, варто ще раз неупереджено розібратися: що ж насправді означає таке
"співробітництво з іноземними інвесторами", і в яку трясовину наші "керманичі" ведуть країну
і народ?

ПЕРЕДПЛАТА

Читайте на стор. 2

ЩОТИЖНЕВИК
НА 8 СТОРІНКАХ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС

60003

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
на 1 місяць 10,28 грн.+0,95 грн. послуги пошти
на 3 місяці 30,84 грн.+2,15 грн. послуги пошти
на 6 місяців 61,68 грн.+2,60 грн. послуги пошти

Стор. 4
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32-01-11

ЧНА ІДЕЯ!

ЦІАЛІСТИ
ДО ТИХ, КОМУ НЕ БАЙДУЖА СО

ра МОРОЗА
о політичну партію Олександ
ь”.
“За правду і справедливіст

тво юстиції зареєструвал
19 серпня 2016 року Міністерс
Установчий з’їзд партії
відбувся 30 липня 2016 року
де були ухвалені Програмна заява,
Статут партії, сформоване її керівництво.
Головою партії обрано Олександра МОРОЗА,
заступником голови – Василя ЦУШКА.

м. Київ 073-074-00-80

Як деградує Україна
Маючи до 1991 року
десяту економіку світу,
ми за підсумками 2016-го фактично
скотилися до рівня Сомалі

Контактні телефони регіональних осередків політичної партії
Олександра Мороза “ За правду і справедливість”
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська

098-898-85-83
067-361-48-28
095-338-24-24
073-074-00-80
098-233-59-53
066-535-98-36
093-991-32-40
050-689-09-59
063-736-26-61

Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська

098-470-54-07
050-619-85-02
067-710-97-45
098-025-22-47
067-328-63-84
067-749-54-99
096-028-46-55
097-741-41-99
067-350-01-00

Херсонська

067-424-85-06
050-396-07-29
Харківська 067-572-38-37
Хмельницька 066-227-22-87
Черкаська 067-434-34-38
м. Черкаси 0472-32-01-11
Чернівецька 067-576-57-63
Чернігівська 068-235-95-89
м.Чернігів 050-935-84-26
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Держава

Олександр Полуянов
Зараз, коли вже трохи вщухли "телячі
захоплення" з приводу виділення Україні чергового траншу МВФ, варто ще раз
неупереджено розібратися: що ж насправді означає таке "співробітництво
з іноземними інвесторами", і в яку трясовину наші "керманичі" ведуть країну
і народ?
Отже, Міжнародний валютний фонд
оголосив про виділення чергового траншу Україні в розмірі 1 мільярда доларів.
Також з офіційних джерел випливає, що
всього в цьому році уряд України очікує
надходження чотирьох траншів від МВФ.
З огляду на виділені кошти, допомога
Фонду України склала 8,38 мільярдів доларів в рамках кредитної програми, розпочатої в 2015-му році.
Офіційний Київ тут же підбадьорився і з
захопленням вітав рішення про виділення
коштів. При цьому Президент Порошенко
зопалу бовкнув, що таким чином Фонд
"віддав належне темпам відновлення
української економіки і низькій інфляції", а
також визнав успіхи українських реформ
– хоча і не уточнив, яких саме. Прем'єрміністр Володимир Гройсман заявив, що
виділення коштів допоможе Україні залучити міжнародних інвесторів і стабілізувати національну валюту – гривню.
Правда, висловлювання самих функціонерів МВФ не були настільки оптимістичні. Наприклад, перший заст. директора МВФ Девід Ліптон, кажучи про
"успіхи українських реформ", зазначив:
уряд України лише імітує боротьбу з корупцією, підміняючи реальні дії створенням все нових антикорупційних органів.
"Необхідно рішуче боротися з корупцією.
Незважаючи на створення нових антикорупційних інституцій, треба домогтися
конкретних результатів.", – заявив Ліптон.
І перерахував ряд вимог, які необхідно виконати нашій владі для отримання чергових траншів (вони містяться в прес-релізі,
опублікованому на сайті МВФ). Цей текст
являє інтерес вже хоча б тому, що він оголює нахабну брехню наших правителів.
Наприклад, заяви А. Реви і П. Розенко про
те, нібито МВФ зовсім не вимагає підвищення пенсійного віку.
"У міру посилення необхідності в збільшенні зарплат і пенсій, зростає потреба
в прискореному проведенні структурних

Чи так вже нам потрібні подачки МВФ,
які супроводжуються драконівськими антинародними вимогами?

Як алкоголіки
біля ломбарду

МВФ не зацікавлений в
сильній Україні, тому поради
Фонду не допоможуть нашій
країні стати розвиненою
державою
фіскальних реформ. Україна не може відкладати всебічну реформу пенсійної системи, включаючи збільшення пенсійного
віку.", – говориться в заяві Ліптона.
Втім, немає сенсу повторювати всі цитати – їх можна перевести на людську мову і
укласти в 8 пунктів:
▸ Запуск ринку земель сільськогосподарського призначення;
▸ Пенсійна реформа, в тому числі – і перегляд граничних термінів виходу на
пенсію;
▸ Контроль над держзакупівлями, прозорість державних видатків;
▸ Приватизація державних підприємств;
▸ Наповнення валютних резервів НБУ нехай і за рахунок відпускання курсу гривні (тобто, посилення інфляції – прим
ред.);
▸ Реальні результати в боротьбі з корупці-

єю, а не тільки рапорти про запуск нових антикорупційних структур;
▸ Реформи в банківському секторі, включаючи докапіталізацію і оздоровлення
банків, а також просування по частині
запуску кредитування банками економіки;
▸ Різке поліпшення бізнес-клімату в інтересах повернення капіталів, що втекли, і припливу іноземних інвестицій в
Україну.
Як бачимо, в переліку є і цілком розумні,
корисні для країни положення. Але в цілому фахівці відзначають, що виконання
всіх умов призведе до ще більшої економічної деградації і поглибленню соціальної кризи в Україні.

– Співпраця України з МВФ веде не просто до руйнування країни, а й до того, що
в порушення Конституції України значно
знижується рівень соціального захисту.
Такі вимоги МВФ як підвищення пенсійного віку і гальмування підвищення пенсій і
зарплат є абсолютно неприйнятними для
країни, що розвивається ... Жодна країна
світу від співпраці з МВФ не отримувала значних переваг, стрибків в розвитку.
Фактично всі країни, які користувалися
послугами МВФ, потрапляли в страшну
фінансову кабалу, виявлялися в зоні дефолту, і це призводило до самих важких
економічних наслідків, – заявив політолог,
директор Європейського інституту політичної культури Олександр Булавін.
– В результаті співпраці з МВФ ситуація
буде тільки погіршуватися. МВФ не зацікавлений в сильній Україні, тому поради
Фонду не допоможуть нашій країні стати
розвиненою державою. В якості ілюстрації можна взяти держави Латинської Америки, які десятиліттями співпрацюють з
МВФ, але до сих пір не можуть вибратися
з лещат убогості і залишаються країнами
третього світу. Якщо Україна хоче повторити їх долю, то давайте і далі сліпо слідувати порадам Фонду. Але я впевнений,
що наша країна заслуговує на краще. Тим
більше що всі можливості для розвитку у
нас є – перш за все, нам потрібно орієнтуватися на розвиток власної економіки.
Адже є й інші приклади – ті країни, які відмовилися від послуг МВФ, швидко йшли
вгору, – заявив заступник Голови політичної партії Олександра Мороза “За правду і
справедливість “ Василь Цушко.
Підводячи підсумок, можна сказати:
влада України веде себе як алкоголік, що
чекає відкриття ломбарду – щоб закласти там останні цінності, що залишилися:
землю, ліси, добробут власного народу, і
навіть національний суверенітет.

До речі
За оцінками економіста Інституту прогнозування НАН України Інни Шовкун, за роки незалежності з України в офшори було виведено 148 мільярдів доларів. А за підрахунками
порталу dt.ua, сьогодні в офшорах знаходиться близько 200% річного ВВП України, причому
щорічні втрати країни через виведення капіталу складають 11-12 мільярдів доларів.
Крім того, зараз в тіньовому секторі економіки країни обертаються кошти, які складають
приблизно 35-40% обсягу офіційного ВВП. Звідси випливає просте запитання: чи так вже
нам потрібні подачки МВФ, які супроводжуються драконівськими антинародними вимогами?

Чим далі - тим страшніше

Нелегальне виробництво деревного вугілля - прикмета найбідніших країн третього світу
Олександр Михайлов
Як показує практика, безмозкова політика влади і їх антинародні "реформи" вбивають не тільки населення України, а й її унікальну природу.
Досить сказати, що розвинуте на підгрунті безробіття (особливо в селі)
масове браконьєрство вже поставило на грань знищення рибні ресурси країни, через дорожнечу енергоресурсів вирубуються ліси, через
корупцію Україна поступово перетворюються в один великий смердючий (іноді палаючий) смітник, і т.п.
Тепер дійшла черга до нелегального виробництва деревного вугілля - самого примітивного
бізнесу, який може довести Україну
до повної екологічної катастрофи. І
це не перебільшення. Як "зразок
для наслідування" можна взяти
хоча б Гаїті, де виробники деревного вугілля вже вирубали весь ліс
і спалили його в іржавих бочках.
Але це не зробило їх багатшими вони як жили в злиденній і брудній
дірі, так і живуть до цього дня.
Взагалі, нелегальне виробництво деревного вугілля - прикмета
багатьох найбідніших країн третього світу. Там, де поширена
корупція, це виробництво відчуває
себе найкраще. Заплатили хабар
- і рубайте ліс скільки завгодно. Те
ж саме процвітає в Бразилії - там
деревне вугілля використовується

в кустарній металургії для виплавки так званого "свинячого заліза"
– це низькоякісний чавун, який
відправляється на експорт в США.
І ось ця напасть дійшла до нас
- чого і слід було очікувати. Адже
всі необхідні умови для подібного
бізнесу в Україні є: висока
вартість енергоресурсів, бідність,
безробіття, корупція і лісові ресурси. Судячи з кількості публікацій

в ЗМІ, за останні два роки (з тих
пір як почали роздмухувати тарифи) кількість нелегальних кустарних виробництв різко зросла і
продовжує збільшуватися.
Наприклад, в Житомирській
області кількість вугільних "курилок" вже така велика, що місцеві
жителі буквально задихаються від
їх викидів і навіть бунтують проти
їх роботи.

- Печі для виробництва деревного вугілля чадять в Житомирському районі всюди. Це, мабуть,
третій за популярністю вид чорного бізнесу після нелегального
видобутку бурштину і крадіжки
лісу. Витрати на обладнання
відносно невеликі, сировинна база
- під ногами, збут гарантований,
рентабельність висока.
У минулому році "вугільна"
епідемія охопила лісисті райони
Житомирської області, і тамтешні
жителі стали задихатися від смердючих вивержень димлячих усюди
печей. Було кілька "антивугільних
повстання", зокрема, в Лугинському та Романівському районах.
А в цьому році бунтували жителі
Стовпинки Олевського району,
де батарею з печей без всяких на
те дозволів встановили учасники
АТО, які приїхали аж із Запоріжжя
- пише "Журнал Житомира".
Виробництво деревного вугілля
- один з найбільш рентабельних
видів нелегального бізнесу, який
на даний момент процвітає не
тільки в північних, лісистих областях, а й у центральних регіонах, і
навіть на півдні України.

«Девальвація гривні в цьому
році в прямому сенсі перетворила
деревне вугілля в чорне золото. За
словами заступника губернатора
Сумської області Ірини Купрейчик,
в регіоні куб дерева твердих порід
офіційно коштує близько 800 грн,
неофіційно - 120 грн. Вихід вугілля.
- 40% від початкової маси деревини. Піч - бочка з двох шарів жерсті,
між якими прокладена скловата,
- обійдеться в якихось пару тисяч
гривень. На виробництві потрібно
всього двоє робітників, які будуть
стежити за піччю. Їх зарплати не перевищують 4 тис грн на місяць При
цьому за тонну девесного вугілля
дають $ 200. За оцінками народного депутата Олега Медуниці,
прибутковість цього нелегального
бізнесу близько 300% », - описує
проблему сайт" Укррудпром ".
Правоохоронці час від часу накривають нелегалів, але ця "боротьба" протікає приблизно в тому
ж ключі, як свого часу боротьба з
вугільними копанками на Донбасі
- тобто, про людське око.
Вже зараз ясно: якщо цю
епідемію не припинити, то нелегальний видобуток бурштину
здасться безневинною грою в
пісочниці, а Україна перетвориться на європейське Гаїті. Зрозуміло
й те, що боротися потрібно не з
наслідком, а з причинами: бідність,
непідйомні тарифи і корупція.
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Головна «родзинка» законопроекту № 6232: на активи і рахунки арешт буде накладатися
автоматично, а сам боржник дізнається про це вже по факту

Гроші ваші?
Стали наші
Олександр Полуянов
Керівництво країни не втомлюється шокувати і без того ошелешений український народ своїми новаціями. Не встигли ми перевести подих після скандалу з абонплатою за газ (це «покращення»
поки відклали), як на наші голови звалилася інша ініціатива – на
цей раз від самого Президента Порошенко.

житлово-комунальні
послуги,
звертається за стягненням вашої
заборгованості в суд і просить
накласти арешт на ваші кошти
на банківських рахунках. Після
цього суд оперативно виносить
відповідну ухвалу, і протягом
декількох хвилин накладається
арешт на кошти. Ви про це дізнаєтеся тільки тоді, коли спробуєте
використовувати свою банківську картку при розрахунках.
І поки ви будете з’ясовувати
причину блокування вашої банківської картки, суд в порядку
наказного провадження за спрощеною процедурою, без повідомлення боржника, винесе судовий наказ про стягнення вашої
заборгованості. Пізніше суд направить вам копію судового наказу по пошті або на вашу електронну адресу, – пояснила суть
президентського законопроекту
екс-міністр юстиції Олена Лукаш.

Диявол криється
в деталях

Все вирішать без вас

Під завісу березня-місяця у
Верховній Раді в якості «невідкладного» був зареєстрований
президентський законопроект
№ 6232 – про внесення змін до
Господарського процесуального
кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства та інші
законодавчі акти.
Повідомляється, що однією з
головних новацій цього документа є введення системи автоматизованого арешту грошових
коштів. За допомогою цієї систе-

ми можна буде за рішенням суду
(за спрощеною процедурою) накладати арешт на всі кошти, що
знаходяться на рахунках боржників (депозити, банківські карти) – і вилучати їх.
Таким чином, «під роздачу»
потраплять не тільки комунальні, а й всі боржники, в тому числі і ті, у кого є заборгованість по
кредитах.
– Що це означає на практиці?
Ви є боржником. У вас є банківська карта. Будь-яка, в тому числі зарплатна, кредитна або пенсійна. Організація, що надає вам

За словами екс-міністра ЖКГ
Олексія Кучеренка ,в разі прийняття
законопроекту,
він
фактично розв’язує руки монополістам: «Наприклад, у вас заборгованість по квартплаті або
ви намагаєтеся довести, що вам
нарахували зайву суму за тепло – і тимчасово не сплачуєте
коммуналку. А в цей час у вас
можуть зняти гроші з рахунку
в банку. А якщо у вас кредитна
карта, то можуть ще і в кредит
увігнати», – обурюється він.
Експерти кажуть, що запуск такої системи – одна з вимог МВФ,
яка раніше була відкладена (нагадаємо, що введення абонплати
за газ – також вимога МВФ).
За словами юриста Ростислава Кравця, головна «родзинка»
в тому, що на активи і рахунки
арешт буде накладатися автоматично, а сам боржник дізнається
про це вже по факту. «Людину
можуть і не викликати в суд. А
дізнатися про те, що йому заблокували картку, він зможе тільки

Другий Чорнобиль не за горами?
Останнім часом на Заході все частіше висловлюють стурбованість з
приводу наших атомних електростанцій - в тому плані, що Україна не
в змозі забезпечити їх безпечне функціонування. Вельми показовою в
цьому плані стала стаття, опублікована в одному з найвідоміших американських видань The Washington Times - її суть в тому, що Україна
вже перебуває на межі повторення Чорнобильської катастрофи.

Як повідомляє автор статті «Українська корупція кидає тінь на ядерну
Європу» Л. Тодд Вуд, ядерна галузь
України перебуває в небезпечному
стані, і ризик повторення Чорнобильської трагедії набагато вище,
ніж коли б то не було. На його думку,
проблем, з якими стикається атомна
енергетика в Україні, досить багато,
але головна з них - це тотальна корупція, яка вразила всі сфери держави. Крім всіх інших негативних
наслідків, вона породжує вкрай
неефективне управління критично
важливою і потенційно небезпечною галуззю.
Розвиваючи думку, Вуд зазначає:
за всім, що відбувається на ядерних
об'єктах України, по ідеї повинна наглядати Державна інспекція ядерного регулювання, яка згідно із законом є незалежним органом. Однак
в останні роки - замість організації
незалежного виборного процесу
– голів цього відомства призначає
державна компанія "Енергоатом".
Автор стверджує, що створюється
абсурдна ситуація, при якій регу-

люючий орган фактично підпорядкований тому, якого він повинен
контролювати. І якщо керівництво
"Енергоатома" не здатне забезпечити дотримання стандартів безпеки,
його боси просто інформують про це
регулюючому відомству, - і ті продовжують терміни усунення недоліків,
нехтуючи безпекою.
Крім того, багато важливих
посад Держінспекції атомного
регулювання по суті скасували.
Наприклад, посада головного державного інспектора з ядерної та
радіаційної безпеки є вакантною
протягом трьох років.
У подібних обставинах безвідповідальності
"Енергоатом" не
бачить необхідності суворо дотримуватися приписів Міжнародного агенства з атомної енергії і
наймати для проведення матеріально-технічного обслуговування
авторитетні і перевірені компанії.
Замість цього відомство звертається до сумнівних фірм, які не
мають необхідного досвіду робіт
в ядерній галузі. Міжнародні пере-
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Резонанс

вже коли прийде знімати з неї
гроші», – пояснює Кравець.
Фінансовий експерт Олексій Кущ також підтверджує, що
українці можуть навіть не знати
про судове засідання. «Зараз виявити рахунки боржників складно. А ось коли всі банки будуть
підключені до єдиної автоматизованої системи арешту рахунків, то все буде як на долоні.
Тому боржник не зможе відкрити інший рахунок – система його
відразу заблокує. Але по законопроекту заблокувати рахунок
можна не тільки за рішенням
суду, але і за допомогою судового наказу (що робиться набагато
швидше). Боржника до суду можуть з різних причин не викликати, а рішення він може також
і не отримати, наприклад, тому
що не живе за цією адресою або
пошта документи затримала. У
підсумку, якщо протягом 10 днів
судовий наказ не оскаржений в
суді, то гроші з боржника будуть
зняті і перераховані кредитору »,
– говорить Кущ.
Такі дії призведуть лише до
того, що українці остаточно
втратять довіру до банківської
системи, і свої заощадження будуть відкладати виключно «під
матрац».
Тут доречно зауважити, що
саме «завдяки» діям нинішньої
влади чи не половина населення
України перейшла в розряд боржників. Це й не дивно, адже тільки
за останні два роки комунальні
послуги подорожчали на 400%,
газ – на 590%, теплопостачання
– на 250%, вода – на 212%, електроенергія – на 140%, не кажучи
вже про ціни на їжу і ліки. В результаті, вже більше 80% людей
живуть за межею бідності і ледве
зводять кінці з кінцями, майже
10 млн. пенсіонерів виживають
на жалюгідну «мінімалку» в 1247
гривень, або трішки більше, а півмільйона – і зовсім жебракують
на 949 гривень.
«Люди відкладають платежі,
тому що не можуть потягнути

вірки проходять рідко і носять показний характер, пише "Вашингтон Таймс".
Ще один фактор ризику полягає
в тому, що в останні роки Захід наполегливо нав'язував для українських АЕС ядерне паливо компанії
Westinghouse (підрозділу японської
корпорації Toshiba). На думку автора, це робилося лише для того, щоб
зашкодити російським інтересам в
регіоні, а зовсім не з міркувань безпеки або вигоди. В результаті, виникла серйозна проблема: реактори,
що використовують комбінацію
російського і західного палива, доводилося закривати майже кожен
місяць через ризик аварії. Крім
того, Westinghouse почала процедуру банкрутства, що ставить під
сумнів можливість подальшого використання даного палива на українських АЕС.
Залишається сподіватися, відзначає видання, що до влади України
все ж дійде, що загальна безпека
країни не може бути забезпечена
без незалежного і функціонуючого
ядерного регулятора. В іншому випадку Україна не зможе запобігти
можливості повторення трагедії
Чорнобиля.
"Це більше, ніж просто Україна.
На карту поставлено майбутнє Європи.", - підсумовує автор.
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такі суми. А якщо такий проект
буде прийнятий, то українці просто перестануть тримати в банках депозити», - упевнений економіст Андрій Блінов.

А в цей час ...
За даними Держслужби статистики України, борги українців
за комунальні послуги станом
на лютий 2017 року зросли до
астрономічної суми в 26,2 млрд
гривень (близько $ 1 млрд.).
Зокрема, борг за опалення
збільшився до 11,8 млрд. гривень
($ 436 млн), а заборгованість за
газ становить понад 10 млрд гривень ($ 370 млн).
При цьому в числі найбільш
злісних боржників виявилися
кияни – вони заборгували за послуги ЖКГ майже 2,69 млрд. гривень. Жителі Дніпропетровської
області не виплатили 1,94 млрд.
гривень, а жителі Харківської області – 1,87 млрд гривень.
У той же час, незалежні експерти малюють ще більш похмуру
картину. Так, за даними директора аналітично-дослідницького
центру «Інститут міста» Олександра Сергієнка, насправді заборгованість населення України
за комунальні послуги складає
вже 29,5 мільярдів гривень. Тобто, в доларовому еквіваленті це
навіть більше, ніж нещодавно
отриманий транш МВФ.
– У мене є останні статистичні
дані, які свідчать – заборгованість населення за комунальні
послуги станом на 1 березня
2017 року становить 29,5 мільярдів гривень. Рівень платежів
населення останні три місяці
минулого року і перший місяць
2017 року становить 62-64%, що
катастрофічно низько. Тільки в
лютому 2017 року його рівень
піднявся до 88%, – розповів А.
Сергієнко.
Експерт додав, що головною
проблемою є той факт, що населення навряд чи зможе погасити
ці колосальні борги – з усіма наслідками, що випливають.

Про що мовчить телевізор

Про мораторій
на продаж землі
Міжнародний валютний фонд очікує затвердження
Верховною Радою законопроекту щодо запуску ринку землі, а також скасування мораторію на продаж
земель сільгосппризначення.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Затвердження Верховною Радою закону про обіг земель
сільськогосподарського призначення очікується до кінця травня 2017 року, що дозволить діючому мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення втратити силу з кінця 2017 року", – йдеться в тексті меморандуму між Україною і
МВФ, оприлюдненим на сайті мінфіну.
У той же час Гройсман заявив, що законопроект про ринок
землі буде дозволяти її купівлю-продаж тільки фізичним особам з українським громадянством.
"Мова йде про те, що ми можемо створити модель ринку землі, яка буде дозволяти тільки фізичним особам-українцям між
собою продавати землю, яка їм належить", – сказав прем'єр в
ефірі телеканалу "112 Україна".
Гройсман зазначив, що не підтримає ідею земельної реформи, яка буде проводитися в інтересах агрохолдингів або іноземних громадян.
"Необхідно абсолютно повністю захистити українську землю
від можливості її купівлі іноземними громадянами", – підкреслив прем'єр.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів спочатку очікував ухвалення законопроекту про обіг земель сільськогосподарського
призначення до кінця грудня 2016 року. Замість цього Верховна
Рада в кінці жовтня продовжила мораторій на продаж земель
сільгосппризначення, введений в 2002 році, до 2018 року.
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Точка зору

Ніхто при владі не бажає стабільності національної грошової одиниці

Володимир Лановий:

Війна – це новий
бізнес президента
Наша розмова – із віце-прем’єр-міністром України – міністром
економіки України у часи першого президента незалежної України,
радником двох наступних президентів, народним депутатом II, V і VI
скликань, академіком Володимиром Лановим
Володимире Тимофійовичу,
хочу почати розмову
із ваших прогнозів щодо
гривні, вірніше – її подальшої
девальвації. Якщо, звісно,
вона відбудеться.
В цивілізованих державах міцність національної грошової одиниці навіть не обговорюється. Але
Нацбанк України каже: ми не відповідаємо за курс, ми відповідаємо за інфляцію. Так навіщо ж тоді
ви потрібні? За непередбачувані
коливання курсу в багатьох країнах, особливо англосаксонської
школи, починаючи з Канади, Англії, Нової Зеландії, Австралії, голову Центробанку звільняють. Відразу, як тільки курс падає на 2-3%, чи
інфляція зростає на 2-3%. Уявляєте, скільки б керівників НБУ у нас
за ці три роки змінилося? Тому що
на стійкості грошової системи побудована будь-яка економіка.
Втім, від подальшої девальвації
гривні виграють наші олігархи.
Чому?
Тому що олігархи, в основному,
випускають продукцію експортної
спрямованості, відповідно, отримують за її продаж іноземну, тверду валюту. Але не повертають цю
валюту назад в країну.
Тобто, ви прогнозуєте
подальшу девальвацію?
Так. Хоча ми бачимо, що після того
провалу курсу гривні, який був у
2014-2015 роках, удвічі впало виробництво, більше ніж утричі – доходи
громадян. Український експорт упав
більше ніж у два рази, а імпорт – у
три рази. Хоча імпорт – це наше споживання. А наше споживання – це
якість нашого життя. Якщо ми, приміром, не ввозимо якісні лікарські
засоби чи діагностичну апаратуру,
– то ми вмираємо.
До якої глибини може впасти
гривня?
До будь-якої… А хіба ви вірили в
1996 році, коли гривня вартувала
1,8 за долар, що вона упаде у 15 разів? Та ніхто не вірив.
У нас – до цього останнього провалу гривні, який стався після Революції Гідності – було вже дві девальвації. Перша тривала з 1992 по
1996 рік: рублі, потім карбованці,
потім купоно-карбованці. Поки я
був в уряді, я пробував стримувати
ці процеси. Але потім прийшов новий уряд на чолі з Кучмою, прийшли
«червоні директори». Перед тим, до
речі, вони до мого кабінету у чергу
записувалися, просили, щоб дозволяв видавати їм кредити.
Дозволяли?
Ні. Я казав: дорогі мої, це вже не
планова економіка, ви прийшли не
в держбанк СРСР, поповнюйте свій
оборотний капітал зі своїх при-

бутків. Вони бігали до прем’єра, до
президента, скаржились на мене.
Але ніхто з тодішнього керівництва мені нічого не говорив. А їм
казали: домовляйтесь з Лановим.
Тобто – або-або. А коли прийшов
Кучма, то Нацбанк просто почав
друкувати гроші і їхнім заводам
напряму видавати кредити.
Скільки ті просили – стільки й давали. Я пригадую, лише протягом
одного кварталу 92-го року заводам
воєнно-промислового комплексу
було виділено 10 млрд рублів.
Це величезні гроші, тому що весь
бюджет країни складав тоді 30
млрд рублів. І відразу все полетіло… Коли здійснили обмін купоно-карбованців на гривню, в 1996
році, то співвідношення було, я нагадаю, 100 000 купоно-карбованців за одну гривню.
Отже це була перша хвиля. Вона
просто знищила все, обезцінила заощадження українських громадян,
– а це 130 млрд рублів! Обезцінила
гроші підприємств. В 1996-му ввели
гривню, а вже в 1998-му вона «попливла». Спочатку до двох гривень
за долар, в 1999-му вона вже була
3,50. Це був величезний стрибок, у
півтора рази. І далі, в 2000-му, вона
упала до п’яти (гривень за один долар, – ред).
Керівники Нацбанку тоді змогли
плавно все провести, це не викликало якихось шокових реакцій, до
гривні тоді не була втрачена довіра.
На чому та довіра трималася?
А в 2000-му ми отримали десятивідсоткове зростання ВВП. Хоча ще в
1999-му у нас було падіння на 1,5 %.
А взагалі, з 1991-й по 1999-й тривало
щорічне падіння ВВП, і в цілому, за 9
років, українська економіка впала в
2,5 рази. Зі 100% до 40%.
А різке зростання ВВП в 2000му відбулося завдяки приватизації
великих підприємств. Бо державні
керівники отих металургійних комбінатів, – їм все було до лампочки.
Словом, кілька років, до 2005-го
були отакі успіхи. На старій базі,
на старих підприємствах. Звідки
ті успіхи бралися? Ну, наприклад,
країни Перської затоки потужно

Олігарх не здійснює реконструкцію своїх
заводів, тому що він не вірить
в українську економіку
За матеріалами: Галина Плачинда, видання МИР
будувалися, їм потрібен був наш
метал. Тобто, ми вийшли на світові ринки, дуже добре поставляли в
Китай тощо.
Наприклад,
трансформаторна
сталь, яка у десять разів дорожча,
ніж звичайна, або сталь для кораблів, судноплавної техніки – в світі
її дефіцит, але вона дуже дорого коштує. А ми втратили ці роки.
І що? А те, що за ті роки китайці
перехопили всі ті виробництва і поставили такі ж виробництва металу
в себе. І в 2007-2008 роках у нас почалося падіння. Чому в 2008-му провалилась гривня? А тому, що світові
ринки відмовились від нашої металургійної продукції.
Китайці своєю продукцією заполонили усі азіатські ринки, вони випускали таку ж примітивну продукцію, що й ми, але набагато дешевшу.
У них була запроваджена спеціальна економічна політика, направлена на здешевлення всього, що виробляється в країні. Не дозволяють,
наприклад, встановлювати очисні
споруди на заводах – це для того,
щоб здешевити продукцію. Отже,
після 2007 року Китай виштовхнув
нас зі світових ринків традиційної
сировинної продукції.
Тепер ми кажемо: ЄС нам допоможе. А з якої статі? У них – свої
виробники одягу, свої фермери…
Тому вони нас і не пускають
на свої ринки.
Тому і не пускають!.. Значить,
треба конкурувати, треба виходити з новітньою продукцією. От хто
створює нові ринки? Тобто – нові
види продукції, новий попит?
Підприємці! Отже, нам треба
створювати нові ринки. В середині країни і закордоном. А їх можуть
створювати лише підприємці. Тобто
люди, які розуміються на технологіях, знають, як сир, наприклад, виробляється. А у нас багатії кажуть:
давай вкладемо гроші в молоко.
Хлопці, вам треба вчитися цьому.
Інакше ваші менеджери вас, як дурачків, за ніс водитимуть. Бо справжній підприємець поєднує в собі
знання технологій, ринків, фінансів
і ще знає як людей підбирати. А олі-

гархи – це не підприємці. Олігархи,
по-перше, не мають освіти. От хто з
них має профільну освіту?
Ну, Петро Олексійович
«КІМО» закінчив, чим не
хороша освіта?
Та хороша, але при чому тут
бізнес? Цукерки київської кондитерської фабрики були відомі в
світі і до Порошенка. А як він забрав (фабрику, – ред.)? Без конкурсу! У всякому разі, це я вам
можу гарантувати. У нього просто
замкнутий цикл, і це дуже зручно, звичайно. Так само замкнутий
цикл і у Ахметова. Він добуває
вугілля, везе його на електростанцію, котра належить йому ж. Тобто, він може продавати вугілля за
будь-яку ціну, він може сказати:
так, моє вугілля коштує «Роттердам+». Хто йому заборонить встановлювати ціну?
Свою електроенергію він дешево продає металургам, а нам, споживачам – дорого. Тобто, він грає,
як хоче, і ці вертикальні монополії
витягують із нас усі фінанси.
Все, про що він домовився з Кучмою чи із Ющенком, чи з Януковичем… От опинилося у нього сто
підприємств. Він запитує свого бухгалтера: а покажіть, які в мене прибутки і які збитки по кожному з них.
І дивиться, що по чверті підприємств
у нього збитки. І «викидає» їх. Тобто,
він займається фінансовою оптимізацією бізнесу, він залишає у себе
лише ті підприємства, котрі дають
прибутки. Він не акумулює гроші в
Україні, він їх вивозить за кордон.
Олігарх не здійснює реконструкцію
своїх заводів, тому що він не вірить у
ці заводи, він не вірить в українську
економіку.
Але з таким підходом усі ці
ресурси рано чи пізно мають
вичерпатися?
Обов’язково. Це все скоро скінчиться. І скінчиться повним колапсом економіки.
Чи не занадто
це апокаліптично?
А що, як ви вважаєте, відбува-

точка зору

Олександр Мороз
Коли Володимира Ланового звільнили з посади віце-прем’єра,
мені здається, ніхто, крім мене, не зателефонував йому з побажанням не опускати руки, і не тільки тому, що «за битого двох небитих
дають», а й тому, що люди з головами на плечах і власною думкою ще
потрібні будуть Україні.
Потрібні сьогодні. Вчитайтесь уважно в це інтерв’ю. Можна подискутувати щодо наших співгромадян, що живуть на тимчасово окупованій території. Власне дискусія повністю зникне, якщо припиниться
війна і Україна відновиться в своїх кордонах. Все інше – як в програмних документах нашої партії. А ключ – зміна системи влади. Самоврядність, бюджетна, податкова реформи, зміна виборчого законодавства… Це треба зробити, якщо хочемо, щоб Україна збереглась.

ється сьогодні? Все знецінилось,
дев’яносто банків закриті, 240
млрд заощаджень наших громадян – де вони? Майно цих банків
передано Фонду гарантування
вкладів, який обіцяє, що поступово буде повертати ці гроші. Поступово – декілька років. А за декілька
років вони ще більше девальвують
гривню. І наші наївні люди отримають ті десять тисяч, які колись
поклали у банк, але це вже будуть
зовсім не десять тисяч. Все знецінюється, вірніше – все робиться
для знецінення наших статків.
З якою метою?
Мета – збагачення тих, хто забрав у нас ці гроші. Не буває такого, щоб пішов мільйонер у фітнесзал і став там раптом красивим
мільярдером. Ні, він став мільярдером, бо у нас забрав гроші…
А ви їх особисто знаєте
тих, кого ви називаєте
«олігархами»?
Я багатьох із них знаю ще із тих
часів, коли вони оселедцем на базарі торгували. Повертаючись до
імовірного колапсу економіки. В
економіці звужується фінансова і
трудова база, тому що підприємства випускають менше продукції,
експорт зменшується, люди працюють по півзміни.
У Києві було зосереджено 70%
наукового потенціалу нашого військово-промислового
комплексу
УРСР. Котрий із цих заводів сьогодні
працює? Вони віддали свої приміщення під торгівельні і розважальні
центри, під супермаркети. У Києві
сотні тисяч людей втратили кваліфікацію інженерів, конструкторів. А
ви знаєте, що для того, аби побудувати завод, потрібні в першу чергу
інженери-конструктори? Робітники
завжди знайдуться, а де ви візьмете
зараз конструкторів?
На воєнних заводах сьогодні
працюють по півдня. Ну де це таке
бачено? Як в таких умовах можна
виграти війну? А вони не хочуть
оголошувати військовий стан, не
хочуть працювати у три зміни.
Чому?
Тому що їм треба довгу війну, а
не коротку і переможну. Олігархам переможна війна непотрібна.
Їм потрібно виробляти побільше воєнної продукції, але ніхто
не контролює, використовується
вона тут, в Україні, чи перепродається в треті країни. Ніхто це перевірити не може. Все засекречено.
А ми дивуємось, чому у нас танки 60-70-х років воюють в Донбасі,
в той час, коли наш «Оплот» – один
із найкращих танків у світі.
Але народу непотрібна
затяжна і незрозуміла війна…
А їх що, – цікавить народ? Їх
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Имея к 1991 году десятую экономику мира,
мы по итогам 2016-го фактически скатились на уровень Сомали
що, цікавить та тисяча людей, під
Іловайськом вбита? Їх навіть не
цікавить перемога – от що погано.
Можна ж було швидко арештувати
всіх бойовиків, які з Краматорська
бігли, інтернувати в якесь військове містечко, або ліквідувати. І все,
і закінчили війну. Ні, це нецікаво.
Бо війна – це новий вид бізнесу, це
величезні державні замовлення,
це шістдесят мільярдів із бюджету.
Замість того, щоб будувати лікарні, і школи, і культурні заклади, і
книгу українську друкувати, і кіно
українське робити. Навіщо? Війну,
давай війну…
Дуже погано виглядає наше керівництво в очах світового співтовариства, тому що не бажають вони
ефективно працювати, не хочуть
мати сильний військово-промисловий комплекс, не хочуть наших
переможних дій. Ми навіть не обороняємось. Ми підписали якісь Мінські угоди, де записано, що ми не
стріляємо. Нічого не розумію. У нас
стріляють, а ми не маємо права стріляти. Так на чиїй ви стороні, добродії? Сєпарам дозволяється стріляти,
плюс ще патрони туди підвозять.
Тобто наші заводи працюють на ту
територію, везуть туди і будівельні
матеріали, і порох, і кулі.
Ну це ж не може тривати вічно.
Розумієте, все це дуже серйозно.
Але ж суспільство
не може не бачити того,
що відбувається?
Чому суспільство дозволяє
все це?
А Міністерство інформаційної
безпеки у нас для чого? Щоб суспільство нічого не бачило й не
чуло. Ми не отримуємо інформацію. Вірніше, ми отримуємо інформацію, вигідну владі.
Словом, нам вже зараз потрібна
або перемога, або визнання своєї
поразки. Якщо поразка – тоді літаками, терміново, їм доведеться
вивозити звідси свої долари. Якщо
перемога – тоді суперник має капітулювати.
Підвищення тарифів – на кого
воно працює? Кримчани і донеччани кажуть: навіщо нам Україна?
У нас 18 копійок, а у них 7 гривень
за тисячу кубів газу. То для кого
зроблені такі тарифи? Порошенко,
виступаючи на якомусь зібранні
військових (на церемонії випуску слухачів Національного університету оборони України імені
Івана Черняховського у Києві, –
ред.) сказав, що наша війна – довготривала. А Путіну важливо, щоб
у нас отут, збоку була величезна
рана, з якої хлище кров, і не давати їй загоїтися. І щоби ми слабшали, слабшали, поки не впадемо,
не розвалимося на частини. Поки
держава наша не зникне.

5

Как деградирует Украина
У сомалийцев спросили:
– Как оно жить в самой нищей стране?
На что они ответили:
– Не знаем, мы же не живем в Украине
Александр Полуянов
В свое время для бывших колоний и прочих отсталых государств был введен термин "развивающиеся страны". По мнению некоторых экономистов, сейчас – специально для Украины – стоило бы ввести термин "деградирующие страны". Это можно считать действительно
беспрецедентным "достижением", которое не удалось повторить никому: имея к 1991 году
десятую экономику мира, мы по итогам 2016-го фактически скатились на уровень Сомали, а
наш ВВП не достигает и 60% от уровня 25-летней давности.

Особенности счета
Особенно в деле деградации Украины преуспели нынешние власти. Об этом можно говорить долго, но в данном случае мы посмотрим на объемы и структуру нашего экспорта,
который является своеобразной лакмусовой
бумажкой, свидетельствующей об общем состоянии экономики.
Судя по официальным сообщениям, за годы
правления нынешнего режима украинский экспорт обвалился вдвое: с 78,2 млрд. долларов в
2013 году – до 36,4 млрд. долларов в 2016.
– В 2013 году на долю РФ приходилась треть
нашего экспорта, а на долю ЕС – менее 25%...
После Майдана ситуация кардинально поменялась и сейчас 40% нашего экспорта сконцентрировано на ЕС, а на Россию – менее 10%. Это
если смотреть в структуре. Но если смотреть по
деньгам, то за период с 2013 по 2016 годы наш
экспорт рухнул в разы. Включая и территорию
ЕС. Те 40%, которые Украина сейчас реализует
на территории ЕС, это гораздо меньше 20% экспорта на территории ЕС в 2012 году. Ситуация
катастрофическая, — делает неутешительный
вывод известный украинский экономист, исполнительный директор Международного фонда
Блейзера Олег Устенко.
Проще говоря, доля Евросоюза в общей структуре нашего экспорта увеличилась в два раза
только потому, что мы в разы стали меньше продавать товаров в другие страны – прежде всего
в РФ и страны СНГ. Если говорить конкретно, то
в 2016 году по сравнению с 2013 годом экспорт
в страны СНГ обвалился почти в 4 раза – с $22
млрд. до $6 млрl. Почти на 20% упал и экспорт в
ЕС – с $16,5 млрд. до $13,5 млрд.

Горе-стратеги
И вот на этом плачевном фоне Минэкономики представило очередную "Стратегию развития экспорта", согласно которой к 2020 году
предусматривается рост объемов экспорта в
два раза! Напомним, что аналогичный документ был принят еще в 2014-м – на волне все-

показывает, что на данный момент зона свободной торговли с ЕС более выгодна Евросоюзу, чем нам. "А намерения ЕС по повышению
объемов квот уже больше воспринимаются
как издевательство, хотя наш политический
бомонд интерпретирует это как победу и достижение", – констатирует Игорь Гужва.

Чем торгуем?
общей эйфории от грядущей евроинтеграции
и перспектив Зоны свободной торговли с ЕС.
Вот только уже непонятно – какие объемы
теперь планируется удваивать? Если за основу
брать докризисные показатели, то сейчас такое
удвоение означает уже рост в 4 раза. Если же
нынешние, то удвоением будет фактический возврат на уровень времен Януковича. Впрочем, не
стоит гадать, потому что в любом случае вся эта
"Стратегия" – не более чем филькина грамота.
– Если посмотреть, каким образом в программе планируется достичь такого роста, то
можно с уверенностью отметить, что ни один
из вариантов невозможен. Ведь увеличить
украинской экспорт вдвое там предусмотрено… “путем максимального использования
возможностей зоны свободной торговли с
Европейским Союзом и ведения переговоров
о формировании зон свободной торговли с
рядом других стран. Любой экономист-международник заверит вас, что достичь такого
колоссального наращивания экспортных поставок одними только соглашениями о свободной торговле (даже если заключить их
на самых благоприятных условиях со всеми
странами мира) просто невозможно. Тем более что сейчас, кроме ЕС, нашему правительству удалось заключить соответствующее соглашение лишь с Канадой, да и то на далеко
не лучших для Украины условиях. А детальный анализ показывает, что украинские товары вообще почти не попадают на этот рынок,
– говорит эксперт CMD-Ukraine Игорь Гужва.
По его словам, за последний год благодаря
условиям свободной торговли экспорт Украины в страны ЕС действительно вырос на 3,7%.
Более серьезный уровень роста невозможен
из-за мизерных годовых квот на большинство
украинских товаров, которые обычно исчерпываются уже в начале года.
С другой стороны, импорт в Украину продукции из ЕС в 2016-м вырос на 11,8%, – и в целом отрицательное сальдо торговли с Евросоюзом достигло 3,6 млрд. долларов. Это ясно

Оставляет желать лучшего и структура внешней торговли Украины: страна, которая еще относительно недавно производила и продавала
высокотехнологичную продукцию с высокой
добавленной стоимостью, сегодня стала отсталым сырьевым придатком. Так, свыше 56,1%
товарного экспорта в прошлом году составила
чисто сырьевая продукция — черные металлы
(22,9%), растительная продукция (22,3), жиры и
масла (10,9%). При этом главным экспортным
товаром Украины пока остается подсолнечное
масло – около 10% всего украинского экспорта
пришлось именно на этот продукт. На втором
месте по значимости идет пшеница, которая занимает 8% всего экспорта, и на третьем месте
— кукуруза с показателем 7%.
В то же время на машины и оборудование
пришлось всего 10,0% экспорта. С 7,0% до 4,3% в
течение 2012—2016 гг. сократилась доля в экспорте продукции химической отрасли промышленности – и даже удобрения для нашего сельского
хозяйства мы теперь закупаем в России.
Глядя на некоторые "победные реляции", хочется смеяться и плакать одновременно. Чего
стоят хотя бы такие сообщения:
"За последние три года Украина нарастила
объемы экспорта улиток. В 2013 году было экспортировано 3 тонны моллюсков, в 2014 – 58
тонн, в 2015 – 260 тонн, а в 2016-м – 347 тонн.
Для сравнения: это в 7 раз больше, чем было поставлено за границу сала (51 т), и почти в 40 раз
больше, чем баранины (9 т). Об этом сообщает
ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) – пишет news.finance".
Не знаю, как кому, но лично мне при прочтении этих строк стало стыдно за наш народ
и за наше замечательное сало. А вот еще одно
большое достижение: "Украина добилась
прорыва по экспорту натурального шеллака –
смолы, которую вырабатывают червяки".
После ознакомления с такими "достижениями", становится совершенно понятно: чем
раньше эти "стратеги" уйдут, тем больше у нас
шансов сохранить страну.

Вітаємо!

Цими днями святкують свій день народження члени Політради
політичної партії Олександра Мороза “За правду і справедливість”

Тобто, ви говорите, що наша
влада підігрує Путіну?
Та президента просто не цікавить ця держава.
Ви не згущуєте фарби?
Ні. Насправді, ніхто не зацікавлений у тому, щоб Україна існувала.
Голландці змусили всю Європу заявити, що Україна не буде членом
ЄС (референдум Нідерландів про
затвердження Угоди про асоціацію між Європейським Союзом
та Україною, – ред.)? На яких підставах? Хто їм дав право? Але нас
принизили, бо Україна, повторюю,
всім заважає. Кого цікавить, що ми
древня культура? Бо сьогодні ми
безкультурні, стріляємо, не можемо справитися з олігархами.

суспільство

Прийміть наші щирі вітання, дорогі друзі:

7 квітня –
Федір Іванович
ВЛАД

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться.
Хай буде істина проста:
Чим більше літ, тим більше щастя.
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди в родині,
Журба щоб в безвість відійшла,
А радість жила в кожній днині.
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Щоби в роботі ладилося все,
За справи добрі дякували люди,
А в дім хай доля затишок несе.
Політрада партії

11 квітня –
Олексій Петрович
МАЛИНОВСЬКИЙ
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“За правду і справедливість”

Реалії

Від перемоги
до брехні
Секрети міжнародного
"успіху" українських політиків

За матеріалами: Анатолій Марциновський,
Європейська правда
Президент Порошенко зустрівся 27 березня з послами країн "великої сімки" та Європейського Союзу.
За інформацією "Європейської правди", розмова мала
відбутися ще за тиждень до цього через протискання
українською владою в аудитори НАБУ Найджела Брауна. Однак тоді зустріч перенесли, а до порядку денного додався ще й скандал із включенням до системи
електронного декларування громадських активістів.
Втім, далі йтиметься не про декларування, а про маніпулювання.
Показовою є різниця у повідомленнях про цю зустріч від її сторін: адміністрації президента та представництва ЄС.
Президентська прес-служба розповіла, що "особливу
увагу було приділено загостренню ситуації на Донбасі
у зв’язку з останніми деструктивними діями Росії…", що
"домовлено продовжувати тиск на російську владу", що
посли "висловили розуміння щодо вимушеності" блокади окупованих територій і т.д. І лише побіжно, одним
реченням, згадано, що президент поінформував співрозмовників про реформи, зокрема у сфері боротьби з
корупцією.
Натомість в ЄС стверджують, що головною темою зустрічі та причиною її проведення були саме антикорупційні проблеми, а не ситуація на Донбасі.
"Посли обговорили з президентом Порошенком низку
останніх подій, що викликали стурбованість. Зокрема,
пов'язані з порядком денним реформ, а саме боротьбою з корупцією – особливо щодо поширення вимоги
про електронне декларування активів на представників
громадянського суспільства. Послів обнадіяла обіцянка
президента Порошенка створити робочу групу, включно з представниками громадянського суспільства, аби
оцінити нещодавні законодавчі поправки", – повідомило
представництво Євросоюзу.
Ситуація на перший погляд дуже дивна – та насправді
проблема є звичною.
Українська влада за всіх часів і президентів намагалася маніпулювати інформацією, що стосується зовнішніх відносин України та контактів із зарубіжними
партнерами.

точка зору

Іван Бокий:

“Досвід чвертьстолітньої історії незалежної України засвідчує, що головним державним інститутом, який гальмує політичний і економічний розвиток її як держави для
людей, є президенти України. Всі без винятку. Всі вони,
обрані народом, репрезентували не народ, а олігархічно-кримінальні клани від іх зародку. Нинішній президент
Порошенко, який сам є олігархом, всупереч Революції гідності генерує абсолютну владу кланів і на догоду цій нечисті офіційною політикою держави утверджує тотальне
пограбування зубожілих українців. Цілком очевидно, що
однією з нагальних політичних реформ має стати скасування посади Президента України і перехід до парламентської республіки зі сталою системою політичних партій з
класичними ідеологіями”.

Українська влада за всіх часів і президентів намагалася маніпулювати інформацією
Наша пошта (Листи друкуються а авторскій стилістиці)

Шановний Олександр Олександрович!
Звертається до Вас житель міста Оріхів, Запорізької області, безпартійний, 1961 року народження.
Я постійно голосував за Вас і за Соціалістичну партію України.
Перехід Вас і СПУ в команду януковича обнулив і Ваш особистий рейтинг
і СПУ. Щоб я Вам порадив зробити з новою вашою партією "За правду і
справедливість":
1. Вам потрібна нова сильна команда впізнаваємих і молодих людей. Запросіть до лав своєї партії генерала
Миколу Маламужа, Смішка, Огризка,
Віктора Шишкіна, Інну Богословську,
Євгена Кириловича Марчука....і молодих талановитих людей.
2. На пресконференціях Ви особисто визнайте, що співпраця з тодішнім януковичем була Вашою помилкою.
3. При своїй партії зробіть антикри-

зовий штаб, з отого списку людей,що я
Вам написав у пункті один і пропонуйте публічно і непублічно рішення які
могла б нинішня влада прийняти по
тому чи іншому питанню, тобто впливайте на владу і життя країни. Прорекламуйте в своїй газеті, куди б люди
могли б надсилати свої пропозиції до
антикризового штабу.
4. Ви повинні простими термінами пояснити людям, що ваша
партія має намір будувати Україну

справедливу, заможню, європейську, національного, а не інтернаціонального типу, з економікою по типу
"шведського соціалізму"...
5. Обов’язково співрацюйте з якимись близькими партіями, ну наприклад з партією Анатолія Гриценка...
6. Засудіть партію КПСС з її гулагами, голодоморами, репресіями....
7. Засудіть нинішніх керівників
Росії і їх агресивну політику проти
України. Пропонуйте шляхи повернення Криму, Донбасу.
При таких кроках вашої нової партії
я впевнений буде гарний результат.
Якщо можливо, напишіть мені
коротенького листа. Дякую!
З повагою і надією
Сергій Маршал.

Кілька уточнень.
1. Ні я, ні СПУ (тогочасне) в «команду
Януковича» не переходили. Коаліцію
створили ми за моєю ініціативою, щоб
не допустити погодженої Ющенком
і Януковичем коаліції «на двох». Це
припинило спікеріаду (3,5 місяці), дало
змогу повернути борги учителям (> 4
млрд. грн.), почати фінансування закону про дітей війни.
Ясно, що це не задовольняло
В.Ющенка, Ю.Тимошенко та інш. Розпочалось шельмування соціалістів і
мене. Стався фактичний парламентський переворот. «Перемогу» святку-

вали згадані двоє, створивши свою
коаліцію. Що з того вийшло, всі знають. Нас у парламент не пропустили,
«підправивши» протоколи комісій за
вказівкою Ющенка.
А ярлик «зрадництва» (кого? Ющенка, якого через пару років «зрадив»
увесь народ?) експлуатується до сьогодні. Однопартійці ж, хто втратив
посади і статусні переваги, схоже, затаїли невдоволення. Та Бог з ними, хоч
багато з них справді зрадили. І партію,
і мене, і… Вас.
2. Згаданих Вами запрошувати
до партії не будемо, всі вони «різно-

шерстні», купи не триматимуться.
Але співпрацювати з усіма будемо.
Є спільний для всієї України проект. Він озвучений і в газеті і в інш.
виданнях. Читайте. Постараємось
наші пропозиції популяризувати, бо
за ними – мир і розвиток економіки,
власне, відродження України.
3. Відносно «засудження» тих
чи інших, – його і без нас вистачає.
Крім того, свої оцінки я зробив теж
не раз. Дивіться, наприклад, книгу
«До булави треба голови», вона є на
моєму сайті.
З повагою Олександр Мороз

***
	Сергію Маршалу

уважаемый Александр Александрович!
Уважаемый Василий Петрович!
Согласен подписаться
под каждым словом в
Вашем обращении к
людям в спецвыпуске
газеты «За правду и
справедливость». Хочу
поделиться и своими
мыслями по поводу политической и экономической ситуации в нашей стране.
Я на год старше А.А. Мороза, к тому же ещё и
чернобылец-ликвидатор.
Поэтому понимаю, как не
просто в таком возрасте
взвалить на свои плечи
такую ношу, возглавив
Партию. Прежде всего,
желаю здоровья, и ещё
раз здоровья. В Украине
сегодня нету к кому прислонить голову простому
человеку. Я уже давно
ничему не удивляюсь, видел в жизни многих негодяев, но то, что творят
сегодняшние правители,
не укладывается в голове
нормального человека.
Думаю, что такой опытный и серьёзный политик,
как Александр Александрович понимает, откуда
всё началось, и почему
Украина оказалась в нынешней ситуации. Прошу
прощения, что отнимаю
ваше время, но всё-таки
выскажу своё мнение.
Русский историк Андрей Ильич Фурсов, директор института русской
истории, называет то,
что сейчас происходит во
всём мире, «психо-исторической войной». На

мой взгляд, существует
некая глубоко законспирированная группа влиятельных лиц, которая
на протяжении столетий
руководит (или пытается
руководить) мировыми
политическими процессами. Эти лица (и лица ли?)
абсолютно безжалостные
существа. Это «они» развязывают войны, устраивают мировые финансовые кризисы, создают в
тайных лабораториях новые смертоносные вирусы, финансируют закрытые науки. Поддерживают
фирмы, типа «Монсанто»,
в стенах которой выводят новые генетически
модифицированные организмы. Основное направление «Их» деятельности
– уничтожение человече-

ства. «Оставим на планете пятьсот миллионов человек!» – таков их лозунг.
Многие думают, что это
транснациональные корпорации. Нет! Кто «они»,
знают только посвящённые. Во всяком случае,
ротшильды и рокфеллеры
целуют руки английской
королевы, а не наоборот.
Давайте обратимся к
«Плану Даллеса». Внимательно прочтите его и вы
увидите, что почти все его
пункты практически уже
выполнены. Конечно, этот
план, только тезисы. Настоящий план разработан
блестяще подготовленными специалистами. И последний, главный пункт
по истреблению человечества, вошёл в решающую фазу. Это «Они» раз-

валили Советский союз,
это они в эту минуту стирают с лица Земли его обломки, в том числе, нашу
Украину.
Я сегодня подписался на
газету «За правду и справедливость» и думаю сагитировать ещё несколько
человек. А.А. Мороз мой
давний симпатик. Морозу
я верю. Остальные обманщики. Александр Александрович, до тех пор,
пока не будет узаконена
ответственность за такого
рода политические преступления, (имею ввиду
обман электората) до тех
пор наши мечты не сбудутся. Времени уже нет.
Но дай вам Бог здоровья
и везения.
С уважением Иван
Смирницкий, Сумщина

***
P.S. Посылаю для газеты рассказик
«КАРТОШЕЧКА». Будем считать, что
произведение народное.
Я стояла в очереди в кассу и услышала
впереди себя шум. Оказалось, что какая-то
бабушка просила взвесить и продать ей одну
картофелинку. Кассирша объясняла ей, что
они продают картофель расфасованную в
пакеты по два и больше килограммов, а одну
картофелину она продать не может. Не положено. Старушка отошла в сторонку и залилась слезами. Денег на пакет картофеля у неё
не было. Очередь тревожно загудела.
Когда я оказалась у кассы, то купила
пять килограммов картофеля, немного
рыбы, бутылку постного масла, килограмм
сахару и полкило печенья. Купила батон и
нарезанный ржаной хлеб. Сложила всё в
пакет и пошла догонять бабушку. Старушка

стояла у выхода, прислонясь к стене. Слёзы продолжали течь по морщинам её измождённого лица.
– Вот, – сказала я, – возьмите. Поняв в
чём дело, старушка ещё сильнее залилась
слезами и прильнула ко мне.
– Спасибо тебе, деточка. Внука у меня
убили недавно в АТО. Вызвали в военкомат
и отправили. А на той неделе сообщили,
что он погиб. Сын погиб в Афганистане,
невестка нас давно бросила. Мы с внучеком кое-как перебивались. Он дворником
работал. А теперь я вот одна. Сил работать
у меня уже нет, а пенсию позавчера почти
всю отдала за газ. Не ела ничего два дня. И
в квартире холодно. Боюсь топить. Опять
всю пенсию отберут за газ…
Я отвезла бабушку домой. Дала ей сто
гривен. Вы бы видели её глаза! А когда возвращалась домой, меня душили слёзы.
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Часто народные средства оказываются не только дешевле
но и безопаснее, чем купленные в аптеке лекарства

ДОМАШНІЙ КЛУБ

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ

готовим сами

ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

▸ Суточное потребление жидкости
не менее 2 литров.
▸ Отказ от алкоголя. Допускается
потребление небольшого количества красного натурального
вина.
▸ Перед первым приемом пищи, за
20 минут, следует выпить стакан
воды, в который можно добавить
лимонный сок и немного меда.
▸ Потребление воды следует прекратить за 30 минут до приема
пищи. Во время приема пищи
старайтесь не запивать еду. После еды пить воду рекомендуется через 40 минут.
▸ Частота приема пищи в день
должна быть не меньше пяти раз.
▸ Кушать следует не позже, чем за
три часа до отхода ко сну. В это

▸

▸

▸
▸
▸

время допускается питие зеленого чая, воды или кефира с минимальной жирностью.
Берегитесь пустых калорий при
потреблении чая и кофе. Наслаждайтесь напитками без сахара,
молока или сливок.
Картофель следует практически убрать из своего рациона.
Вареный и запечённый продукт
допускается не чаще 2 раз в неделю.
Богатые глюкозой виноград и
бананы следует потреблять не
более 2 раз в неделю.
В неделю можно проводить максимум два разгрузочных дня,
разнесенных во времени.
Если Ваше похудение приостановилось, и вес стоит боле двух

ОТ МОШЕК
И КОМАРОВ
▸ Противные насекомые улетают даже при
слабом запахе гвоздики,
поэтому несколько капель гвоздичного масла
(продается в аптеке), нанесенные на кожу, избавят вас от их докучливого
присутствия.
▸ Особое зелье. 10 капель отвара гвоздики,
смешанные с 1 ст. ложкой
какого-нибудь одеколона, нанести на незакрытые участки тела. Для
приготовления
отвара
гвоздику (5 г), которую
можно купить в магазине
или супермаркете, залить
200 мл воды (1 стакан) и
прокипятить на слабом
огне в течение 15 минут.
▸ Комаров и мошек отпугнет ватка или кусочек
ткани, смоченные эфирными маслами аниса, базилика и эвкалипта. Их
так же можно капнуть в
открытый огонь либо на
горячую
поверхность,
если в доме есть печь или
камин.
▸ Корень полыни – тоже
весьма
эффективное
средство от летающих насекомых. Залейте горсть
сушеных корней (продаются в аптеке) 1,5 л воды,
дайте прокипеть и настояться, а затем ополосните
лицо.

месяцев, примените читинг,
призванный «обмануть» организм.
▸ Ведите активный образ жизни, делайте зарядку, применяйте видео
комплексы для домашних тренировок.
▸ Лучшее время для занятия спортом — с пяти до восьми часов
вечера.
▸ Всегда завтракайте.
▸ В обед обязательно потребляйте
жидкую пищу, салаты и легкое
нежирное мясо.
▸ Перекус в послеобеденное время
— полдник можно провести с кефиром, йогуртом или овощами.
▸ Ужинать следует легким салатом, кисломолочной продукцией и небольшим количеством
тушёных овощей.
▸ Для фруктов следует отвести первую часть дня.
▸ Полностью откажитесь от жареной пищи.
▸ Для заправки салатов используйте натуральное масло, сметану
либо йогурт.
▸ Полностью необходимо забыть о
потреблении сладостей, мучной
сдобной выпечки, конфет и сладкой газированной воды. Уберите из своего рациона майонез,
соленые орешки и чипсы. Можно
съесть немного черного шоколада в первой половине дня.
▸ Дробите приемы пищи.
▸ Уменьшайте величину столовых
приборов – ложек вилок и тарелок.

Бабушкина аптеке

НАТУРАЛЬНЫЕ ДОМАШНИЕ СРЕДСТВА ОТ КАШЛЯ
Часто проверенные домашние средства оказываются не только дешевле
и безопаснее, но и эффективнее, чем купленные в
аптеке лекарства. Поделюсь очень хорошими рецептами от кашля.
▸ В черной редьке вырезать
сердцевину и заполнить ее медом, оставить на ночь. Утром
можно начинать использовать
выделившийся сок. Принимать
его следует для лечения кашля
любого происхождения трижды в
день по 2 ч. л.

▸ При сухом кашле выпивать на
ночь стакан теплого молока, в котором разведена 1 ст. л. меда. На
грудь приложить компресс, пропитанный смесью из 1 ст. л. уксуса, 1 ст. л. оливкового масла и 1 ст.
л. камфоры.
▸ Брусничный сок с медом или
брусничный сироп облегчает отхождение мокроты. Принимать
его следует 3-4 раза в день по 1 ст.
л. Лучше всего сочетать его с приемом «чая» из сушеных плодов и
листьев малины или земляники.
▸ Еще один рецепт для смягчения кашля: смешать 2 ст. л. меда
и 2 ст. л. водки, добавьте сырой

прекрасно лечит и хронический
бронхит.
Нарежьте молодых побегов сосны (половину кастрюли), залейте
водой на три четверти и дайте настояться 3-4 дня. Затем кастрюлю
поставьте на медленный огонь
и кипятите полтора часа. Когда
остынет, процедите через несколько слоев марли.
Смешайте стакан отвара со стаканом сахарного песка и варите
2 часа также на медленном огне.
Получится масса, похожая на мед.
Принимайте три раза в день перед едой по 1 ст. ложке. И никакие
антибиотики не понадобятся.

яичный желток. Принимать перед
едой по 1 ч. л. трижды в день.
▸ При сухом кашле хорошо помогают ингаляции, для которых
нужно заварить стаканом кипятка
1 ст. л. следующего сбора: листья
эвкалипта, цветки календулы и
корень солодки в равных пропорциях.
▸ Не забудьте и о таком средстве от кашля, как чай из сушеных
листьев черной смородины и липового цвета. Заваривать так же:
1 ст. л. сбора на стакан крутого кипятка. Употреблять в теплом виде
3-4 раза в день.
И еще один рецепт от кашля,

кроссворд
По вертикали:
1. «Лифт» на реке. 2. Оно всегда вечера мудреней.
3. Тарантас из аула. 4. Если есть теща, должен быть и
он. 5. Один из двух признаков, отличающих русалку от
обычной женщины. 7. Одна из трех, на которые можно послать. 10. Фольклорное Кукуево как населенный
пункт. 12. Разовое «вышвыривание» вредных веществ
в атмосферу. 13. Число, на которое нельзя делить.
14. Неплохое основание для брака. 15. Напиток под
воблу. 20. Последователь правдивого искусства.
21. Наказуемое любопытство. 22. Бабочка-главнокомандующий. 23. Наиболее обещающий политик. 24. Заячий музыкальный инструмент. 25. Провокатор цейтнота.
27. Ветроулавливатель на яхте. 28. Космическая тара.
35. «Летающая лавка». 36. Ножные колеса. 41. Удобрение,
витающее в воздухе. 42. Вещевой дуэт. 44. Деликатес от
рыбы-роженицы. 45. Консервная среда обитания для
кильки. 47. Начальная фаза полета самолета, число которых по статистике всегда больше числа посадок. 50. Сосуд, полный знаний. 51. Провальная оценка. 52. Короваплакса. 53. Заморская газировка.
ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
6. Лотерея. 8. Меню. 9. Труп. 11. Звонарь. 16. Ребус. 17. Авгий.
18. Обелиск. 19. Грош. 24. Боты. 26. Подкоп. 28. Телега.
29. Сари. 30. Салют. 31. Рига. 32. Ощип. 33. Раса. 34. Пион.
35. Кумир. 37. Беда. 38. Ананас. 39. Колода. 40. Этаж. 43. Нимб.
46. Герасим. 48. Шорох. 49. Озеро. 50. Чинарик. 54. Сага.
55. Обет. 56. Штурвал.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
6. Наиболее точный способ учета количества оптимистов. 8. Банкетные данные. 9. Наглядный результат
работы киллера. 11. Церковно-музыкальная специальность. 16. Загадочная картинка. 17. Царь, чья любовь
к лошадям довела до экологической катастрофы.
18. «Монументальная» повесть Василия Быкова.
19. «Ломаная» монета. 24. Переросшие галоши.
26. Побег с помощью лопаты. 28. Транспорт, заготавливаемый зимой. 29. Прикид индианки. 30. Огненный букет на праздник. 31. Столица со взморьем.
32. Перьевая ликвидация. 33. «Одноцветные люди».
34. Цветок среди частиц. 35. Объект охов-ахов фаната.
37. Пришла она - отворяй ворота. 38. Какой плод Игорь
Северянин искупал в шампанском? 39. Карточная общага. 40. Мера небоскребистости. 43. Зримый символ
святости. 46. Немой убийца спаниелей. 48. Звук, отсутствующий в «Подмосковных вечерах». 49. Лебединое
в балете. 50. Иное название «бычка». 54. Байка викингов. 55. «Честное пионерское», данное Богу. 56. Корабельная баранка.
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Кулич, который
получается всегда!
Ингредиенты: молоко – 500 мл,
дрожжи сухие – 11 г, мука – 1-1,3 кг,
яйцо – 6 шт., сливочное масло – 200
г, сахар – 250-300 г, изюм – 300 г, ванильный сахар – 1 ч. л. Глазурь: яичные белки – 2 шт., сахар – 100 г
Приготовление: Из указанного
количества ингредиентов получается
3 кулича высотой 11 см и шириной 17
см и 6 маленьких куличей высотой 7
см и шириной 6 см. Молоко немного
подогреть (чтобы оно было чуть теплым), растворить в нем дрожжи. Добавить 500 г муки, хорошо размешать.
Поставить в теплое место, накрыть
полотенцем. Опара должна увеличиться вдвое (на это потребуется около 30 минут). Отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром и
ванильным сахаром. Белки взбить со
щепоткой соли в пену. 3. В подошедшую опару добавить желтки, перемешать. Следом добавить размягченное
масло, перемешать. Добавить белки,
перемешать. Добавить оставшуюся
муку (муки может понадобиться чуть
больше или меньше, это зависит от
качества муки), замесить тесто – оно
не должно быть крутым и не должно
прилипать к рукам. Снова поставить
тесто в теплое место. Дать хорошо
подняться (на это потребуется 50-60
минут). Изюм замочить в теплой воде
на 10-15 минут, затем всю воду слить.
В подошедшее тесто добавить изюм,
перемешать и снова поставить тесто
в теплое место. Тесто должно хорошо
подняться. Форму смазать маслом,
выложить тесто на 1/3 высоты формы. Накрыть пленкой или полотенцем. Дать тесту еще раз подняться
уже в форме. Поставить в разогретую
до 100°C духовку, выпекать 10 минут.
Затем температуру прибавить до
180°C, выпекать до готовности. Чтобы
проверить готовность кулича, нужно
проткнуть его спичкой (или зубочисткой), если она сухая кулич готов. Для
глазури: белки взбить со щепоткой
соли в пену. Добавить сахар, взбивать
до устойчивых пиков. Готовые горячие куличи смазать глазурью и посыпать кондитерской посыпкой или
украсить цукатами.

Кулич быстрого
приготовления

9

10

Лучшие
пасхальные
куличи!

25

Ингредиенты: мука – 4 стак.,
яйцо – 3 шт., сливочное масло или
маргарин – 100 г, сахар – 1 стак., молоко – 1 стак., дрожжи – 50 г, соль – по
вкусу
Приготовление: Дрожжи разведите в теплом молоке, тщательно
смешайте с яйцами, растопленным
маслом или маргарином, сахаром,
солью и мукой. Тесто сразу выложите
в смазанные маслом формы (можно
предварительно добавить цукаты) и
поставьте на 3-4 часа в теплое место.
Выпекать при температуре 170-180°C
от 40 минут до 1 часа (в зависимости
от размера кулича). Готовность проверить деревянной палочкой.
Приятного аппетита!

По вертикали:
1. Шлюз. 2. Утро. 3. Арба. 4. Зять. 5. Чешуя. 7. Буква. 10. Село.
12. Выброс. 13. Ноль. 14. Расчет. 15. Пиво. 20. Реалист.
21. Шпионаж. 22. Адмирал. 23. Демагог. 24. Барабан.
25. Тугодум. 27. Парус. 28. Тюбик. 35. Качели. 36. Ролики.
41. Азот. 42. Пара. 44. Икра. 45. Томат. 47. Взлет. 50. Чаша.
51. Неуд. 52. Рева. 53. Кола.
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Если бы фашисты запустили свой новый реактивный истребитель в серию,
ход всей войны мог круто измениться

Х-файлы

Секретное оружие нацистов
По материалам:
«Тайны и феномены эпох.
От древних времён до наших дней»
Сегодня уже никто не оспаривает тот
факт, что в НИИ «Аненербе», а также в других секретных лабораториях Германии
работали многие талантливые инженеры
и ученые. Но какими дополнительными
материалами они пользовались, за
исключением новейших на тот период научно-технических разработок? По крайней мере, так ставят вопрос историки,
специалисты и даже уфологи.
Скажем, известно, что немцы нашли
и переправили в Германию древние
индийские манускрипты «Виманика
шастра» и «Самарангана сутрадхаран»,
в которых описывались совершенно
необычные технологии и образцы техники, имеющие, как полагают исследователи, внеземное происхождение.

Лучшие контактеры –
женщины

Если этому верить, то получается, что
Гитлеру помогали сами высшие силы.
А как иначе относиться к подробному
описанию огромного воздушно-космического корабля «Шакуна виманас», напоминающего своим внешним видом
современные космические корабли многоразового использования (типа «Шаттл»
и «Буран»)? Как утверждалось, он способен летать не только в пределах Солнечной системы, но и к звездам. Одним из
активных элементов его двигательной
установки была ртуть или ее пары.
В справочных данных из архивов Третьего рейха говорилось, что ученые «Аненербе» сумели расшифровать некоторые
древние оккультные ключи (магические
формулы, заклинания, специальные обряды), позволяющие установить контакт
с неизвестными источниками (немцы их
называли Умами Внешними, или Чужими).
Современные исследователи биолокационных методов хорошо знают, что самыми
лучшими контактерами являются женщины,
поэтому работа с «ключами» была поручена
женщинам-контактерам (в частности, упоминается имя Марии Отте). Сеансы связи с
Умами Внешними проводились в разных городах Германии в специально оборудованных и строго охраняемых помещениях, приближение к которым, пусть даже случайное,
грозило постороннему смертью.
Повторив в точности древние рецепты
вызова, контактеры начали получать информацию, которая заносилась на специально подготовленную для подобной
записи бумагу. В частности, это касалось
описания и чертежей летающих дисков,
имеющих летно-технические характеристики, значительно превышающие возможности немецкой и зарубежной боевой авиатехники того времени.
В рассекреченных архивах Третьего рейха
значились также сведения о принципах «закручивания тонких физических полей», позволяющих создавать летательные аппараты (ЛА). Из справочных данных следовало,
что одним из разработчиков ЛА был известный немецкий ученый доктор В. Шума. Им
был создан электродинамический аппарат,
использующий быстрое вращение отдельных элементов, в результате чего возникал эффект антигравитации, вызывающий
подъем ЛА в воздух. Чуть позже конструкцию отправили в город Аугсбург под Мюнхеном, где летные испытания продолжались.

Дисколеты общества «Врил»
В результате этих и других исследований техническое подразделение тайного
общества «Врил» СС-1 создало целую серию летающих дисков, внешне похожих
на современные НЛО дисковидной формы. Дисколеты этой серии имели диаметр
от 38 до 68 метров, неподвижную кабину
для экипажа вверху и нижнюю платформу для бортового вооружения, на которой
устанавливалась бронированная орудийная башня от танков «Тигр» или «Пантера». Вокруг неподвижной части вращался дискообразный корпус, приводимый
в движение несколькими реактивными
двигателями.
Вращающийся диск обеспечивал устойчивость аппарата в воздухе, горизонтальное движение создавалось ракетным
двигателем с жидким окислителем. Подъемная сила аппарата возникала благодаря специальному антигравитационному
блоку, в котором ртуть вращалась в разных плоскостях. В документах утверждалось, что 38-метровый дисколет за три
минуты набирал высоту 15 тысяч метров
и развивал в горизонтальном полете
на этой высоте сверхзвуковую скорость
2200 км/ч. Дисколет мог летать вперед и
назад почти без разворотов, неподвижно
зависать над землей и вести прицельный
огонь по наземным целям из танковых
орудий.
Следующим поколением летающих дисков была серия «Хаунебу». В этих аппаратах якобы были использованы некоторые
идеи и технологии древних индийцев,
а также «бездымные и беспламенные
двигатели» виднейшего австрийского
ученого в области движения жидкостей
В. Шаубергера. В разработке дисколетов
этой серии принимали участие четыре
опытно-конструкторских центра СС, подчинявшихся тайному обществу «Черное
солнце».
В своей книге «Немецкие летающие тарелки» военный историк О. Бергман описывает дисколет «Хаунебу-2» — военный
гиперзвуковой аппарат диаметром 26,3
метра, приспособленный к полетам в космическом пространстве с экипажем 9 человек (расчетная скорость до 21000 км/ч).
Американский исследователь НЛО В.
Терзийски утверждал, что дальнейшим
развитием этой серии стал боевой дисколет «Хаунебу-3», предназначенный для
борьбы с воздуха с морскими эскадрами.
Он имел гигантские размеры (диаметр 76
м, высота 30 м), очень мощное артиллерийское вооружение (4 орудийные башни, в каждой по 3 морских орудия калибра 270 мм). Терзийски даже утверждает,
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что этот дисколет мог выходить на околоземную орбиту и в марте 1945 года совершил полет вокруг Земли и приземлился в
Японии.
Непосредственными конструкторами
боевых дисколетов были трое немецких
ученых (Шривер, Митхе и Хабермоль)
и один итальянец (Белонцо). Их работы
были завершены перед самым окончанием войны. Но из-за наступления советских войск все образцы дисколетов были
срочно уничтожены. Впоследствии Хабермоль и Митхе попали в советский плен, а
Шривер и Шаубергер оказались в США.
Судьба Белонцо неизвестна. Вполне возможно, что работы над немецкими боевыми дисколетами в послевоенное время
продолжались и в СССР, и в США.

Третий рейхе и НЛО
Интересовались в Третьем рейхе и непосредственно феноменом НЛО. Для
его изучения в конце 1942 года в Германии было создано особое военное научно-исследовательское подразделение
«Зондербюро-Т13», которое проводило
научно-исследовательскую работу под
кодовым названием «Операция Уранус».
Вполне возможно, что ее результаты использовались при производстве боевых
дисколетов.
Опередив на полтора десятилетия советских и американских конструкторов,
немецкие ракетчики испытали в конце
войны межконтинентальную баллистическую ракету ФАУ-3 («Оружие возмездия»)
для обстрела Нью-Йорка и других городов
США. В книге «Альтернатива-3», изданной
за океаном, приводятся основные данные,
чертежи общего вида и описание конструкции немецкой орбитальной космической станции «Андромеда» огромных
размеров (длина более 100 м), внешне похожей на большой дирижабль. Если верить
книге, то в 1943 году «Андромеда», построенная на секретном заводе под Берлином,
была выведена на околоземную орбиту
как единая конструкция с помощью двух
антигравитационных магнитоэлектрических установок с ртутным рабочим телом.
В наше время такие станции собираются
на орбите только по частям.
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И здесь снова возникают вопросы, на
которые нет однозначных ответов. Что
общего между боевыми дисколетами Третьего рейха, виманами древних ариев и
индусов и современными НЛО? Был ли
немцами совершен захват потерпевшего
аварию НЛО, что послужило толчком к
созданию собственных дисколетов?
Документальными
свидетельствами
разработок боевых дисколетов в Третьем
рейхе можно считать два архивных фильма. Один из них был обнаружен в конце
1950-х годов среди трофейных немецких
кинолент. Это отчет о летных испытаниях
совершенно неизвестного ранее боевого
дисколета ФАУ-7. Второй фильм был показан на проходившем в Крыму в 1995 году
симпозиуме по НЛО. Это был трехчасовой видеофильм «УФО в Третьем рейхе»,
переснятый со старых
архивных кинопленок,
основой для которого
послужили материалы
«Аненербе».
Есть и другая гипотеза о том, что одна
из экспедиций могла
обнаружить потерпевшую аварию летающую
тарелку и вступить в
контакт с ее экипажем.
Скорее всего, это произошло в Гималаях.
Как видим, простор для полуфантастических и вовсе ирреальных версий здесь
безграничен, тем более что во всех этих
историях неясностей и путаницы и так
предостаточно.
С другой стороны, трудно отрицать очевидное: в сфере новейших технологий и
видов вооружений немцы значительно
обогнали своих основных противников.
Специалисты по военной технике и экономике указывают, например, что, имея
в конце 30-х годов всего 57 субмарин, за
4 года войны Германия сумела построить
на своих верфях более 1100 суперсовременных, по тем меркам, подводных лодок. И это при острой нехватке многих
стратегически важных для ведение войны
материалов.
Казалось бы, имей нацисты контакты
с внеземным разумом, они вполне могли
создать более совершенные виды оружия типа атомных подводных крейсеров.
Но надо учитывать, что немцы использовали те технологии, которые в условиях
войны и в максимально сжатые сроки
могла реализовать промышленность
рейха. Создать флот ядерных субмарин
в тех условиях было нереально, несмотря на то, что разработки такого оружия
Германия вела довольно успешно и, на
счастье союзников, просто не успела закончить работы.
Зато нацисты успели создать первый
реактивный истребитель, развивавший
скорость до 1000 км/ч, значительно превосходивший по скорости и вооружению
любые самолеты всех стран антигитлеровской коалиции. Как в 1945-м под беспрерывными бомбежками нацисты умудрились за считанные месяцы выпустить
2 тысячи новых боевых машин и успеть
использовать их в боях? Кроме того, Германия разработала принципиально новый тип авиационного двигателя, и многие западные эксперты уверены: если бы
фашисты запустили свой новый реактивный истребитель «Мессершмитт М-163»
в серию хотя бы во второй половине 1944
года, ход всей войны мог круто измениться благодаря их полному господству в
воздухе.
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