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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) 720-001

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. Так само Google зверху праворуч
є 9 маленьких квадратиків.
Натискаємо їх - висвічується меню,
в якому ви знайдете іконку YouTube.
Натискаємо на YouTube і виконуємо
пункт перший.

Кошмар
без
конца
К осени готовится новое повышение

3. Відкривши канал “За правду і справедливість”,
побачите червону кнопку з пропозицією підписатися.
Натисніть на цю пропозицію.
Підписавшись на канал, на Вашу почту Gmail
будуть автоматично надходити повідомлення
з новими відеороликами.

Країна зайвих людей
В Україні повітря просякнуте
атмосферою еміграції. Поїхати хочуть
мільйони…

коммунальных тарифов

Стор. 2

Александр Мороз:
“Подумайте, кто фактически
правит страной”

Стр. 3

ПЕРЕДПЛАТА

Когда прошлой весной произошел очередной скачок цены на газ, Гройсман буквально рвал на себе рубаху
и клялся: "Это в последний раз!" Последующий за этим отопительный сезон со всей наглядностью показал,
что установленная правительством тарифная "планка" непосильна для большинства украинцев – долги населения за коммуналку достигли рекордных показателей. Сейчас уже всем предельно ясно: люди попросту не
имеют возможности платить по счетам из-за бедности, а новое повышение тарифов может стать последней
каплей в чаше их терпения и привести к мощному социальному взрыву.
Читайте на стр. 4
ЩОТИЖНЕВИК
НА 8 СТОРІНКАХ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС

60003

УВАГА!

ДП «Преса»
збільшила
розцінки
на свої
послуги

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
на 1 місяць 11,02 грн.+1,48 грн. послуги пошти
на 3 місяці 32,04 грн.+3,38 грн. послуги пошти
на 6 місяців 66,12 грн.+4,10 грн. послуги пошти

Видавнича вартість газети не змінена – 2,00 грн один номер!

ЧНА ІДЕЯ!

ЦІАЛІСТИ
ДО ТИХ, КОМУ НЕ БАЙДУЖА СО

андра МОРОЗА
вало політичну партію Олекс
тру
еєс
зар
ії
тиц
юс
тво
ерс
ь”.
19 серпня 2016 року Мініст
“За правду і справедливіст
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

Ціна їх обіцянок
Сьогодні мільйони українських
пенсіонерів живуть в передчутті
"осучаснення" своїх мізерних пенсій…

Стр. 5

Пам'ять чи безпам’ятство?
Інститут національної пам’яті трактує
історію так, як заманеться.

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
067-100-12-62
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 0472-72-00-01
м. Черкаси 097-343-05-26
Чернівецька 067-576-57-63
Чернігівська 068-235-95-89
м.Чернігів 050-935-84-26
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“За правду і справедливість”

Голос з Facebook

В Україні повітря просякнуте атмосферою еміграції. Поїхати хочуть мільйони

Країна зайвих людей

В тему

Василь Цушко:
“Як організована влада,
так люди і живуть”

В Україні повітря просякнуте атмосферою
еміграції. Поїхати хочуть мільйони. Будьяка замітка на цю тему
приречена на популярність. Навіть онлайн
заходи збирають повні
зали.
Звичайно, хотіти – не
значить поїхати. Але
хотіти поїхати - означає
не бути щасливим на
цьому місці. А які перспективи у країни, коли
багато її мешканців нещасні?

Політична партія Олександра Мороза “За правду і справедливість” вважає недопустимим те,
що є в нашій країні: купка «достойників» жирує,
а переважна більшість населення злидарює.

Менше думаючих
людей - менше
проблем
Артур ОРУДЖАЛІЄВ
(Facebook)
Учора я виклав фотографію з американським
паспортом і мене привітало більше 50 чоловік.
Страшно подумати, але
громадянство іншої країни - мрія і недосяжне свято для багатьох.
Від'їжджають за грошима. Від'їжджають, що ще
гірше, не за ними, а не бачачи перспектив. Тільки у
моєму оточенні останнім
часом поїхали десятки
людей. І практично усі
вони добре заробляли.
Цього року точно поїдуть
ще декілька. Класних. Та
що там - офігенних.
Люди, яким розповідали "та кому ви там потрібні" в одній країні отримують візу для обдарованих
людей, в іншій їм дають
податкові пільги, у третій
влаштовують дітей в садок без черг і хабарів.
В Естонії працює цілий
напрям по хантингу (мистецтво по пошуку та підбору персоналу – ред.)
фахівців з України. Їм є
що запропонувати. Вони
проводять в Києві заходи,
купують рекламу, замовляють PR- публікації в профільних ЗМІ. У той самий
час в Україні - вводять
податок на бездіяльність
ФОПов і планують прибрати спрощену систему
оподаткування. Ту єдину,
яка дозволяє в цій країні
за 5 хвилин здати звітність і спати спокійно.
Нові державні мене-

джери і консультанти без
зупинки
розповідають
про якісь реформи і лібералізацію. А насправді
українцям
заборонено
купу всього: заборонено
користуватися послугами
іноземних банків, заборонено зберігати чесно
зароблену валюту і він
зобов'язаний продавати її
по заниженому курсу.
Заборонено
купувати
авто в Європі за нормальною ціною, адже він може
купити «Таврію» за ці гроші.
Прогресивні держави
давно зрозуміли, що найцінніший актив сьогодні
- люди. У світі йде божевільна війна за таланти.
Конкуренція просто нереальна.
Україна не те, що не намагається нікого притягнути. Вона не намагається
нікого утримати. Менше
думаючих людей - менше
проблем для політиків.
Все, що відбувається навкруги - геноцид держави
Україна по відношенню до
своїх громадян в чистому
вигляді.

Я збираю валізи
Люба ОРЄХОВА
(Facebook)
Можете не дружити зі
мною, відписуватися, не
розмовляти на вулиці при
зустрічі. Але я скажу. Я
від'їжджаю з цієї країни.
Не сьогодні і не завтра,
на жаль. Але так скоро, як
дозволять мені обставини

і моя працездатність.
Я чесно і довго терпіла,
і чекала "покращень". І
намагалася стати краще,
розпочинала з себе. Але
я не потрібна цій країні, ні
хороша. ні погана. І ви їй
не потрібні. Не країні, звичайно, можновладцям.
А я втомилася розмежовувати ці два поняття.
І реалиті-шоу "Залишитися в живих і трішки нагодованим" більше мене
не заводить. Я пережила
перебудову, дикі 90-ті,
дві революції. Я можу ще
багато що пережити і вижити. Але, мені 43 роки, і
виживати тупо набридло.
Хочу жити. Я хочу жити в
країні, де у чиновників не
буде колекції годинників
по 100 тис. у.о. штука.
Я хочу жити в місті, де
мер їхатиме на велосипеді на роботу і назад. Хочу,
щоб в старості своїй, будучи усміхненою бабусею,
я розсікала по Європі, а не
збирала пляшки, бо пенсія така.
Я не хочу більше бачити
цей калейдоскоп жируючих бариг, що наживаються на крові і смертях, на
війні, на убогості людей
похилого віку.
Знаєте, коли над тобою
давліє мерзота, яку не виправити, ні переробити,
але від неї можна піти. І я
піду. Підлість і нікчемність
нашого Гаранта і уряду - ті
ж гопники з підворіття.
АТО закінчилося через 2

тижні? АТО може і закінчилося, війна триває 4 роки.
Тарифи, збільшені в сім
разів. Закручені в м'ясо
гайки для ЧП. Поголівна
убогість. Під шум хвилі
з соц.мережами підняли
воду нам, незалежним, на
14%. Ввели пенсійну реформу. Зараз – збочення
з мед. реформою. Знаєте,
мене згвалтували в 14 років. Я пам'ятаю свій жах і
безпорадність досі. Те ж
саме я відчуваю зараз.
Тому я збираю валізи. Я
дуже люблю свою країну. Я
не поїхала в Америку, коли
мені запропонував фіктивний брак мій друг. Я не поїхала в Америку, коли мені
запропонував справжню
сім'ю мій коханий.
Я любила свою країну. В
ній мої друзі, мій улюблений Каштановий скверик,
мій старий єврейський райончик, могили моїх батьків. Мої радощі і смутки.
Зараз мене звідси видавили. Я збираю валізи.
Я ненавиджу і проклинаю тих, хто відкрив для
мене цю валізу. Тих, хто
обікрав усіх нас і продовжує успішно це робити.
З ідеологічними криками
"не хитайте човен". Вони
мені усі настільки огидливі, що більше немає
сил дихати з ними одним
повітрям. Найскладніше
- наважитися піти. Я вирішила. Я збираю валізи.
Тому що вони, ця мерзота,
вкрали у мене країну.

Справа на 100 мільярдів

Антикорупційне "свято", яке тривало менше доби
По матеріалах http://argumentua.com/
Екс-чиновники часів Януковича, затримані за підозрою у збитках
майже 100 млрд грн, мало чим відрізняються від наступників. Деякі
з нових фіскалів, як і попередники, "кришують" податкові майданчики, інші - "орендують" неіснуючі автомобілі. Але в переліку затриманих їх не знайти. Резонансна облава на два десятки колишніх
топ-податківців відбулася завдяки свідоцтву керівника ДФС Романа
Насірова. Але чому він здав тільки попередників?
Сім тисяч публікацій по затриманню 25 колишніх топподатківців налічила пошукова
система google за останній тиждень. ЗМІ не пам'ятають більш

резонансної події з моменту затримання глави ДФС Романа Насірова. Колишніх керівників обласних і районних структур ДФС, як
вже відомо, звинувачують в ство-

ренні мережі центрів конвертацій,
через які в роки президентства Віктора Януковича (2011 - 2014) злочинці відмили 100 млрд гривень.
Облава на підозрюваних або
"наймасштабніша спецоперація",
як охрестили цю подію журналісти, проходила із залученням двох
тисяч силовиків, бронетехніки і
вертольотів, а під час обшуків у
екс-чиновників вилучили мільйони доларів, про кращий відеоряд
телеканалам тільки і мріяти. Проте, антикорупційне "свято" три-

Є показник, що оцінює рівень справедливості в країні.
Якщо статки 10% найбагатших в країні в 6-10 разів більші,
ніж статки 10% найбідніших, то така країна благополучна,
стабільна. Приклад Швеції, Данії, Австрії та інших показує,
що це справді так. А в Україні згадане співвідношення
найгірше в Європі – більше, ніж 50 (!). Причому, таке розшарування виникло за короткий період – приблизно за
двадцять років, що свідчить про несправедливість, про
неправильно організоване життя в країні, неправильну
систему влади.
Досвід показує: як організована влада, так люди і
живуть.
Тому наші цілі:
▸ змінити систему влади, перемістити її туди, де живуть
і працюють громадяни, під їхній постійний контроль;
▸ всю повноту влади – органам місцевого самоврядування, переглянувши бюджетне і податкове законодавство, створити умови, щоб в населених пунктах, районах і
областях керували обрані, а не призначені;
▸ розмежувати бізнес і владу, чого вимагає і Конституція;
▸ ввести майнову (а не політичну) люстрацію;
▸ запровадити диференційоване оподаткування (більший дохід = більший податок).
Ці та інші заходи будуть ефективні при відновленні і
розвитку економіки країни, стимулюванні власного виробництва.
Сьогодні Україна – фактично колонія з сировиною відсталої економіки, де колоністи – власні олігархи, котрі
владою і є.
Що ж стосується виїзду молоді з України, особливо високоосвіченої , то це національна трагедія. Це - наслідок
злочинних дій влади: злодійська приватизація, ліквідація
виробництв і галузей, без яких Україна втратила свій економічний і науковий потенціал, а люди залишились без
роботи.
Вихід єдиний – відновлення економіки, створення народногосподарського комплексу, який потребуватиме
продукції сировинних галузей: металургії, енергетики,
буде попит на хімічні матеріали, деревину, на верстати,
техніку для села, на товари повсякденного вжитку. Тоді
буде попит на інтелект освічених людей. Першим кроком
має бути реалізація державної програми імпортозаміщення, починаючи від предметів побуту, товарів легкої
промисловості (взуття, текстиль, одяг), сприяння інвестиціям у виробничу сферу.

вало менше доби. Генпрокурор
Юрій Луценко вже звинуватив
Печерський суд Києва в зайвій
лояльності екс-фіскалів замість
взяття під варту один за одним
відпускали під заставу. Силовики
не вперше балують українських
телеглядачів реалиті - шоу із затриманням чиновників, саме тому
можна припустити, що повторно
наручники одягнуть далеко не всі
із затриманих фіскалів. Більшість з
підозрюваних в створенні мережі
конвертації чекає доля Олександра Кацубы, екс-заступника голови правління "Нафтогазу України".
Його кинули в СІЗО рік тому, майже за півмільярда збитків державі,
а в грудні обвинувачений пішов на

угоду із слідством. Після компенсації 100 млн гривень - суми, значно меншої від завданого збитку,
- Кацуба вийшов на свободу. Однією з умов були також його свідчення проти спільників і організаторів
злочину.
Гірший приклад можливого
розвитку подій ілюструє історія
екс-глави Державної служби по
надзвичайних ситуаціях Сергія
Бочковского. Два роки тому йому
наділи наручники перед телекамерами в прямому ефірі під час засідання Кабінету міністрів. Проте,
звинувачення досі розглядаються
в судах. Можна згадати і гучну
справу мера Вишгороду Олексія
Момота, якого звинувачували
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Нужна смена системы власти, начиная с изменений
в тексте действующей Конституции, с утверждения ее референдумом.

“За правду і справедливість”

Точка зору

Александр Мороз:

С точки зрения технологии оппозиционной деятельности, на мой взгляд, профессионально это делает «Оппоблок».

“Подумайте, кто фактически
правит страной”

«Новые лица» в
парламенте — это качество
или заигрывание с
электоратом?

Александр Мороз в канун третьего года президентства Петра Порошенко дал интервью интернет издательству «ПолитекА»:
"Случайный ли он президент, есть ли на сегодня в стране реальная оппозиция, насколько избирательная модель соответствует запросам и ожиданиям общества". С
точкой зрения лидера политической партии Александра Мороза “За правду и справедливость” редакция знакомит наших читателей.

Мог ли Янукович и каким
образом мог ли он сделать
так, чтобы Революция
Достоинства произошла
без человеческих жертв?
Безусловно, мог. Майдан приобрел
претензионный статус революции после трагических событий. А в конце ноября тринадцатого года протест, начатый
пользователями соцсетей, подходил к завершению. Янукович, глубоко не вникая
в суть происходящего, отстраненно царствовал, полагаясь на придворных. КМ
попытался убедить протестантов и общество в неприемлемости условий вхождения в ЕC, веским аргументом воспринимался и многомиллиардный кредит от РФ.
Правитель благодушно уехал на охоту,
а дворовые решили подсуетиться, зачистить Майдан в угоду хозяину.
Дальше Вы все знаете. Или почти все.
У меня не исчезает подозрение, что и
вспышка насилия 30 ноября, и чуть позже,
жертвы которой были задуманы заранее. Причем в них (с разной целью) были
заинтересованы и власть имущие, и те, кто
к власти стремился. Достоинство (гідність)
людей, членство в ЕС и др. – это камуфляж
явления. Суть его – борьба за власть, как
источник обогащения и, как средство достижения целей, поставленных внешними
кукловодами властей. В «сухом остатке» это так и выглядит. Поэтому, частые
ссылки нынешних чиновников и депутатов на «Революцию Гидности» все больше
вызывают у людей раздражение. В чем
«гідність» воплощена?
Но вопрос в другом. Майдан спонтанно
(без желания и, тем более, инициативы
оседлавших его сцену) пришел к требованию возвратиться к Конституции – 2004,
испохабленной Януковичем (кстати, по
рецепту Ющенка). Это требование становилось главным, тем более, что вопрос
досрочных президентских выборов был
уже согласован.
В те дни, я подготовил предложение с
которым обратился к лидерам всех фракций парламента и к президентскому окружению. Речь шла о разрешении конфликта
путем простейшей процедуры: 50 депутатов готовит обращение к КС о том, что он
вроде бы «ошибся» в 2010 году, появились
якобы новые обстоятельства, надо отменить его антиконституционную авантюру
и возвратиться к редакции Основного Зав здирстві 1 млн євро. Зараз звинувачувальний акт передали до
суду, але керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Назар Холодницький вважає, що
справа безперспективна.
Схоже, від затриманих 25 фіскалів правоохоронні органи чекають
того ж - свідчення проти головних
бенефіціарів схеми. Згідно з фабулою кримінального впровадження, ідеологами створення мережі
центрів конвертацій виступають
екс-президент Віктор Янукович,
екс-прем'єр Микола Азаров, і ексголова фіскалів Олександр Клименко (усі ховаються в Росії). Інші
кримінальні справи проти цих
осіб просуваються повільно, а на-

кона 2004-го года. Обращение депутатов
надо направить в КС, а вслед за этим майдановской колонной пройти к КС и потребовать соблюсти конституционные нормы.
Советовал не бить окна, не жечь резину…
КС за полчаса исправит свою «ошибку» и…
Майдан добьется главной цели.
- А зачем он обращается ко всем, а не
только к оппозиции?, – была реакция
одного из сладкозвучных завсегдатаев
сцены на площади Независимости.
Подобная реакция была и у тогдашней
власти.
Одни хотели кровью зафиксировать
«точку невозврата», другие – показать
протестующим «кузькину мать».

Держава (власть) отказывается заниматься охраной здоровья людей; повышает
пенсионный возраст; закрывает глаза на
уничтожение лесов; разворовывание янтаря; служит бизнесменам, выкручивая
руки населению тарифами и ценами… А
еще война, страданиям людей не видно
края.

Власть и бизнес в Украине чуть ли не синонимы. А
бизнес, как известно, полукриминальный. Подумайте,
кто фактически правит страной. Вот почему ситуация
на грани катастрофы.
Вышло то, что вроде бы расследуется
уже три года. Сложность в том, что погибли и митингующие, и беркутовцы. В
Одессе – трагедия с обратным знаком.
Сомневаюсь, что люди скоро узнают
правду. К сожалению, такая традиция в
суверенной Украине.

В четверг – три года
президентства Порошенко.
Достижения. Поражения. И
в принципе — он случайный
президент или нет?
Достижения и поражения руководителя
отражаются в качестве жизни населения.
Результаты настолько удручающие, что
о достижениях заикнуться могут лишь
угодники президента. Они используют
разве что аргумент «безвиза», который
ничего хорошего не сулит подавляющему
большинству населения.
Это объективно, как и небывалый исход украинцев из Украины. По анализу
статистических данных (о потреблении
хлеба, например) в Украине сегодня около 25 млн. населения. Рискуем пройти рубеж потери государственности, учитывая
явно неконституционные усилия по «добровольному» объединению громад и
превращению земли в товар. Территория
сознательно зачищается от украинцев.

передодні Інтерпол навіть зняв з
міжнародного розшуку ряд ексчиновників, у тому числі, Віктора
Януковича. Отже, свідчення затриманих податківців проти колишніх
топ-керівників країни в обмін на
лояльність правоохоронних органів буде взаємовигідні для усіх сторін цієї історії. Проте, затримання
колишніх податківців важко назвати історією успіху, як намагаються
представити це суспільству керівник МВС Арсен Аваков і головний
військовий прокурор Анатолій Матіос - головні ньюсмейкери "найбільшої спецоперації".
В першу чергу, через складнощі
знайти відмінності між діючими
керівниками обласних і районних
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Все это в пассиве главы державы. Что в
активе – поищите.
На своей должности президент не случаен, поскольку его избрали. Но это уже
вопрос к избирателю. И к условиям, в
которых он реализует свое избирательное право.
Демократичных условий нет. Здесь корень зла. Вывод – надо менять систему
власти. (Это отдельная тема.)

Есть ли на сегодня
в стране реальная,
а не декоративная
оппозиция?
После жульнического вытеснения социалистов с парламента и блокирования доступа их к СМИ у нас оппозицией
называются конкуренты действующей
власти (претенденты на власть).
Они задействуют наши лозунги, бывшие
сущностью нашей политической силы:
«Построим Европу в Украине!», «Нет –
превращению земли в товар!», «Сохранить в руках государства стратегические
объекты и отрасли!», «Передать власть
избранным, а не назначенным!», «Права
и власть – громадам!», «Защитить права
врача и учителя!» и т.д.
Будут ли эти лозунги воплощаться в жизнь
при смене власти? – в этом суть вопроса.

управлінь ДФС від їх попередників: стан нинішніх не занадто відрізняється, а про їх зв'язок з податковими майданчиками знають
навіть в правоохоронних органах.
По-друге, звертають на себе увагу слова прокурора Матіоса, який
повідомив, без свідчень керівника
ДФС Романа Насірова, силовики
не змогли б провести спецоперацію. Іншими словами, Роман Насіров, який зараз підозрюється в
інших злочинах, розповів слідчим
про корупційні схеми у фіскальних
органах і причетних до них.
Але чомусь були затримані тільки ті, хто "кришував" так звані податкові майданчики до його приходу в ДФС?

В последние годы часто эксплуатируется
тезис по поводу прихода во власть молодых.
Правильный тезис. Но с одним уточнением:
перед приходом в структуры власти человек
должен показать себя в практическом деле,
дать примерный результат. Комментировать, рассуждать о чем-либо могут многие,
но уметь организовать, понимать цель и
двигать к ней многих, при этом уважать людей, им служить… – это другое свойство, оно
присуще не всем.
С другой стороны, приобрести деловой
опыт можно в соответствующих условиях.
Где они в Украине? У нас дело подменяется демагогией, правда – измышлениями,
реформы – имитацией, работа – только
прислуживанием. Воспитываются не казаки, а «козачки» (роль Т.Шевченка в детстве). Достойного и ответственного политика такая среда не производит.
Отсюда и результаты.

Насколько избирательная
модель соответствует
запросам и ожиданиям
общества?
Избирательную систему надо менять
в корне. Открытые списки – лишь часть
необходимой системы.
Александр Барабаш – депутат нескольких каденций ВР подготовил проект, наиболее близко подходящий к
потребностям Украины. Этот проект в парламенте рассматривать боятся, поскольку
сам законодательный орган сформирован
на основе закона, сутью своей означающий сговор с использованием оплаченных
преференций. Кто сомневается, посмотрите в Интернете расходы из «общака» под
контролем добросовестного кассира из ПР.
Еще раз повторю, нужна смена системы
власти, начиная с изменений в тексте действующей Конституции, с утверждения
ее референдумом. В переходных положениях Основного Закона следует предусмотреть императивный (обязательный)
порядок выдвижения людей во власть.
Ведь и нынешняя Конституция не допускает депутата, госслужащего заниматься
прибыльной деятельностью. То есть такие
не могут даже регистрироваться в ЦВК.
А как на самом деле? Государство, его
институты – прислуживают крупному бизнесу. Отсюда все беды, население нищенствует, а 643 «достойника» прячут нечистые
доходы в оффшорах. И очень многие из них
(если не все) с властными полномочиями.
Власть и бизнес в Украине чуть ли
не синонимы. А бизнес, как известно,
полукриминальный. Подумайте, кто фактически правит страной. Вот почему ситуация на грани катастрофы.
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“За правду і справедливість”

Сейчас уже всем предельно ясно: люди попросту
не имеют возможности платить по счетам из-за бедности

Резонанс

Кошмар без конца

К осени готовится новое повышение коммунальных тарифов
Александр Полуянов
Когда прошлой весной произошел очередной скачок цены на газ, Гройсман
буквально рвал на себе рубаху и клялся: "Это в последний раз!" Последующий за этим отопительный сезон со
всей наглядностью показал, что установленная правительством тарифная
"планка" непосильна для большинства
украинцев – долги населения за коммуналку достигли рекордных показателей. Сейчас уже всем предельно ясно:
люди попросту не имеют возможности
платить по счетам из-за бедности, а новое повышение тарифов может стать
последней каплей в чаше их терпения
и привести к мощному социальному
взрыву.

гривен. Для жильцов типичных городских
многоэтажек, (где из газовых приборов
есть только плита), эксперты называют
сумму в 200-250 гривен в месяц.
С абонплатой за отопление еще страшнее:
- При транспортировке тепла от ТКЭ
до потребителей есть важный нюанс –
это потери, которые могут составлять до
40%... В этой связи, в абонплату (тариф
на транспортировку) поставщики тепла
максимально постараются включить и
теплопотери, что выльется в огромные и
необоснованные суммы для потребителей… Вводить абонплату можно только
после того, как поставщики тепла смогут
минимизировать потери при поставке,
- считает энергетический эксперт Юрий
Корольчук.
В одном эксперты единодушны: введение абонплаты в любом случае приведет
к увеличению коммунальных платежей,
а в соответствии с Бюджетным кодексом,
субсидии на абонплату не распространяются.

Газ и отопление

Вода

По словам экспертов, летом в Верховной Раде попробуют протянуть законопроекты, связанные с очередным повышением тарифов. Самым волнующим
моментом во всей этой эпопее станет повышение стоимости газа, что "паровозом"
потянет за собой стоимость отопления и
горячей воды и без того, самых разорительных статей наших платежей.
Во-первых, к газовому тарифу добавляется еще до 2,5% торговой наценки облгазов, соответствующее постановление
еще в марте принял Кабмин. Речь идет о
том, что облгазы будут покупать голубое
топливо у "Нафтогаза" по одной цене, а
продавать со своей наценкой. Соответственно, по разным регионам цены будут
немного отличаться в зависимости от аппетитов того, или иного облгаза.
Но самое главное, что "благодаря"
международным кредиторам и усилиям
наших реформаторов, цена газа у нас теперь устанавливается по принципу "импортного паритета". Иными словами, мы
должны платить за газ по мировым ценам
(которые, естественно, устанавливаются в долларах и зависят от курса валют),
плюс затраты на транспортировку, распределение и наценки, не считая массы
коррупционных и прочих составляющих.
О последних можно говорить долго, мы
же в данном случае, напомним лишь один
штрих: только за последний год, когда
большинство украинцев отдавали за газ и
тепло последние копейки, зарплаты руководства Укргаздобычи увеличились в 15,5
раз (с 2 до 31 млн грн), а зарплата главы
"Нафтогаза" Коболева выросла почти до 2
млн гривен в месяц.
И вот, до 1 июля Минэнерго должно
обнародовать окончательную стоимость
природного газа, которая явно будет
выше прогнозированной (в бюджете на
этот год ее заложили на уровне 245 долларов за кубометр). По расчетам экспертов,
если пересчитать цену газа, как товара
с учетом обновленных показателей, то
тысяча "кубов" обойдется уже не в 6879
грн (как сейчас), а примерно в 8 тыс. грн.
А если учесть еще наценку, расходы на
транспортировку и распределение, то выйдет около 9 тыс. грн/тыс. куб. Более того,
в 2018 году стоимость импортного газа
может и вовсе добраться до убийственной отметки в 11 тыс. грн.
Дело в том, что наша страна взяла на
себя обязательство пересматривать цены
на газ и тепло, если стоимость импортного газа превысит текущую цену на 10%.
Поэтому пересмотра тарифов не избежать.
По словам соучредителя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, в
случае, если голубое топливо подорожает
на 23% (как это прогнозируется), то тарифы на тепло увеличатся примерно на 1517%. И это при условии, что доллар будет
держаться в нынешних рамках.

Как уже сообщалось, недавно в ряде
городов и регионов Украины подорожала
вода (во Львове – на 27%, в Киеве – на 15%
и т.д.), однако эксперты утверждают, что
это всего лишь легкая разминка.
Судя по всему, вода будет дорожать и
дальше в силу разных причин. Во-первых,
водоканалы столкнулись с ощутимой потерей былых прибылей, из-за тотальной
(почти поголовной) установки счетчиков.
"Как показывает практика, реальное
потребление воды по счетчику может составлять 2-2,5 кубометра, хотя до установки счетчика поставщик насчитывал по 8
кубометров. И сейчас поставщики попытаются компенсировать меньшие объёмы
более высокой ценой", — отмечает глава
правления Общественного комитета защиты прав человека Николай Козырев.
Более того, наши граждане сейчас считают каждую копейку и трижды думают,
прежде чем принять ванну или затеять
стирку.
Помимо этого, на росте цен сказываются и повышения минимальной заработной платы, удорожание электроэнергии,
доля которой в структуре тарифа очень
высока.
Свою лепту в космические тарифы вносит и общая изношенность коммуникаций, с каждым годом на их восстановление требуется все больше денег. Затраты
на амортизацию также влияют на платежки украинцев.
"Водоканалы несут потери на уровне примерно 40-50%. Ведь их основные
фонды изношены на 60-70%. А если в
стоквартирном доме протекает, скажем,
десять бачков с водой, то это тоже перекладывается в итоге на конечного потребителя", — говорит аналитик "Публичного
аудита" Максим Котенко.

В этой связи напомним, что с 1 мая правительство приняло решение о снижении
социальных норм, по которым рассчитываются субсидии. Поэтому даже те, кто
получают госпомощь на оплату ЖКХ, во
время следующего отопительного сезона
заплатят значительно больше.

Электроэнергия
Тем временем, не насытившись апрельским подорожанием электроэнергии с
1,29 до 1,68 гривен, "энергетические вампиры" Украины придумали новую схему
отъема денег у населения. Речь идет о законе "О рынке электроэнергии". В чем его
суть?
Ранее, вся вырабатываемая в стране
электроэнергия покупалась по разным
тарифам у её производителей (ТЭС, АЭС,
ГЭС, солнечные и ветровые станции) госпредприятием НЭК "Укрэнерго", а затем
продавалась потребителям по единому
(усредненному) тарифу через облэнерго.
Но вот власти увидели в этой схеме "пережитки проклятого социализма", и решили
ее подвергнуть "рыночным реформам",
убрав из неё НЭК "Укрэнерго". В то же время, облэнерго со временем трансформируются в более независимые от государства частные энергокомпании.
Основной посыл реформ – дать возможность производителям электроэнергии самостоятельно торговать ею "по рыночным ценам", самостоятельно выбирая
своих клиентов.
Что же это принесет маленькому украинцу, которого уже откровенно "колбасит"
от всех этих реформ? Ранее монополия
на рынке электроэнергии позволяла государству самолично манипулировать тарифами: да, они регулярно повышались,
но все же остаются еще очень далекими
от "европейских". С переходом же энергосистемы Украины на рыночные рельсы большинство аналитиков считает, что
самое дешевое электричество АЭС и ГЭС
будут продавать оптом за границу, в Евросоюз: при себестоимости в 2-3 евроцента
его там "загонят" в несколько раз дороже!
Вторым по значению и привлекательности покупателем станут украинские промышленные предприятия, берущие электроэнергию оптом. А вот для населения
останется самое дорогое электричество
тепловых, солнечных и ветровых станций – кстати, все они принадлежат частным компаниям (в основном ахметовский
ДТЭК).
То есть реформа энергорынка Украины приведет к тому, что тарифы для населения будет устанавливать не НКРЭКУ,
а олигархи, получившие полную свободу
действий.
Еще один сюрприз в энергетической

сфере связан c намерениями властей заменить уголь из РФ и неконтролируемых
регионов Донбасса более дорогим углем
из США, Австралии и ЮАР. Страшно даже
себе представить, насколько дороже
обойдутся Украине морские перевозки
через пол планеты, чем железнодорожные поставки угля из России и Донбасса.
Естественным результатом станет дальнейшее резкое удорожание ЖКХ.

Абонплата за все
Только-только утих скандал, связанный
с абонплатой на газ, как снова "обухом
по голове": стало известно, что Украина
обязалась перед Международным валютным фондом (МВФ) с 1 августа 2017
года ввести абонплату за отопление. При
этом напомним, что абонплату за газ с повестки дня тоже никто не снимал, ее лишь
отложили, но не отменили. Более того,
введение абонплаты за потребленные
энергоносители (газ, тепловая энергия и
электроэнергия) уже требует не только
МВФ, но и Евросоюз… "Это было одно из
обязательств Украины… Если будем идти
в Европу и дальше, абонплата будет для
всех энергоресурсов - тепла, газа и электроэнергии", – считает эксперт Дмитрий
Марунич.
Так, на днях посол ЕС в Украине Хуго
Мингарелли призвал Верховную Раду
принять пакет законов, необходимых для
создания Фонда энергоэффективности и
получения финансирования от ЕС для его
работы. В этот пакет входит и закон о коммерческом учете коммунальных услуг,
(который помимо всего прочего, предусматривает и введение абонплаты).
То есть, по сути, с осени тарифы на газои теплоснабжение будут состоять из двух
составляющих частей: первая – собственно плата за количество потребленного
тепла (оплачивается в отопительный период) или газа, а вторая – плата за то, что
дом подключен к услуге газоснабжения
или централизованного отопления. Такая
абонплата выплачивается ежемесячно в
течение всего года. Во что это обойдется
украинцам?
На этот вопрос невозможно дать однозначный ответ, ведь многое будет зависеть от объемов потребления каждого
конкретного абонента, уровня потерь
каждого теплогенерирующего предприятия и дома, и т.д. Поэтому ограничимся
лишь самыми приблизительными подсчетами. Так, по оценкам директора "Института города" Александра Сергиенко, если
абонплату за газ все-таки введут, то в год
это будет стоить украинцам дополнительно 70 млрд гривен. Для сравнения: сейчас общая задолженность населения за
услуги ЖКХ составляет порядка 25 млрд

Резюме
На сегодняшний день общий долг потребителей и государства (за субсидии)
перед поставщиками коммунальных услуг
уже достиг 50 млрд грн. А с очередным
увеличением тарифов задолженность будет только расти. Не нужно быть аналитиком, чтобы понять: когда объективные
оценки финансового положения населения и экономики свидетельствуют, что
дальше повышать тарифы уже некуда, а
нам предлагают именно такой путь – это
похоже путь в пропасть. Судя по всему,
именно туда нас и ведут нынешние власти.
Интересно, что все свои драконовские
нововведения власти объяснят "нормальной европейской практикой", абсолютно не
учитывая суровые украинские реалии. При
этом никто из "отцов нации" почему-то даже
не заикается о нормальной европейской
зарплате и нормальном европейском рынке
коммунальных услуг – при наличии которого все наши поставщики (во главе с НКРЭКУ)
уже давно сели бы за решетку.
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Обіцяне підвищення пенсій - піар уряду перед виборами

Ціна їх обіцянок
Олександр Градов

Сьогодні мільйони українських пенсіонерів живуть в передчутті "осучаснення" своїх
мізерних пенсій. Їх зрозуміти
можна, адже безпросвітна бідність може довести до відчаю
кого завгодно, а потопаючий,
як відомо, хапається навіть за
соломинку.
Проте, експерти стверджують,
щоб уникнути гіркого розчарування, краще не мріяти і не
сподіватися на щедрість уряду
у будь-якому випадку, краще
жити не стане. Спробуємо розібратися.

Знаємо ми ваші
підвищення
Презентація пенсійної реформи
стала однією з головних і найбільш
обговорюваних подій останніх
тижнів. Щоб обгрунтувати необхідність цього кроку, прем'єр-міністр
Володимир Гройсман привів красномовну статистику: переважна
більшість (8 млн.) пенсіонерів живуть за межею бідності, отримуючи мінімальні виплати у розмірі
1312 грн, а середня пенсія по країні
складає 1820 грн, а існуюча система не дозволяє їх збільшити. Люди,
що "вийшли на пенсію з кожним
роком стають тільки бідніше", - заявив прем'єр, пояснивши цю думку
тим, що пенсії в країні підвищуються значно рідше, ніж зарплати.
У одному можна погодитися
з прем'єр-міністром ці цифри не
просто мізерні, вони ганебні. Не
дивно, що уряд при кожній слушній нагоді обіцяє підвищити добробут пенсіонерів країни. Не обійшлося без обіцянок і цього разу:
за словами Гройсмана, пенсійна
реформа осучаснить пенсії, і нові
правила дозволять збільшити розмір мінімальної пенсії з 1312 до
3764 грн вже з 1 жовтня.
Здавалося б новина позитивна
в усіх відношеннях, але загального тріумфу в народі щось не
спостерігається. Причина проста, в основній своїй масі люди
вже повністю розчарувалися у
владі і не вірять їх обіцянкам.
- Знову вони щось там хімічать,
а в результаті все одно обдурять!, упевнено заявляє знайома пенсіонерка Валентина Михайлівна.
- Моя дочка теж раділа, коли
з 1 січня мінімалку підняли, а в
результаті тепер отримує на 130
гривень менше! Ось так вони і
нам піднімуть, можете не сумніватися!

“За правду і справедливість”

Суспільство
Практика вже багато разів
показувала: для зростання цін,
інфляції і девальвації частенько
досить навіть не самої емісії і номінального зростання доходів, а
усього лише їх очікування.

Кому і як піднімуть

- Кожного разу, коли тільки
оголошують про якесь підвищення зарплат або пенсій, ціни
відразу змінюються, ділиться
спостереженнями її подруга
Алла Миколаївна. - Ось перед
травневими святами пішла скупитися на ринок, а там вже все
подорожчало - м'ясо, риба, крупи, цукор. Не утрималася, висловила продавщиці все, що думаю,
а вона мені у відповідь: "Вам же
пенсію на 65 грн підняли, так що
ж ви хочете?!" Але, по-перше,
тоді ще навіть не підняли (справа була у кінці квітня), а по-друге,
особисто мені і після 1 травня не
підняли ні на копійку. А по-третє,
навіть, якщо комусь підняли на
65 грн, то той же самий набір
продуктів став дорожчий на 100150 гривень. Страшно уявити,
що буде з цінами, якщо пенсії
виростуть втричі! Те, що жінки
висловили простими життєвими
спостереженнями, економісти
повністю підтверджують і теоретичними викладеннями.

Порожні папірці
Розпочнемо з цін. Азбучна істина економіки свідчить, коли на
руках у населення збільшується
кількість грошової маси, то ціни
на товари і послуги автоматично
підвищуються і відразу "зжирають" цей економічно необґрунтований "надлишок". Відповідно,
рівень життя людей при такому
"підвищенні доходів" майже не
підвищується, а у тих, кому нічого не додавали - різко знижується. І у випадку з "осучасненням"
пенсій експерти практично одностайні: уряду, швидше за все, доведеться надрукувати "порожні"
папірці, які можуть вилитися для
українців в послаблення національної валюти і зростання цін.
За розрахунками уряду, на пе-

рерахунок пенсій в 2017 році знадобиться додатково в 11-12 млрд
гривень. Але де ж їх узяти?
- Ось це і є найважливіше питання, на яке, на жаль, відповіді доки немає. Останнім часом
уряд, готуючи презентації, не
утрудняє себе серйозними розрахунками і скрупульозною підготовкою документів. Замість
них країні показують "веселі
картинки". Досить намалювати
бабусю з пакетом грошей і усім
стає ясно пенсії виростуть, гроші
на це є!, гірко іронізує директор
економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.
- Якщо врахувати, що цього
року дефіцит Пенсійного фонду
складає 141 млрд. грн, то підвищення пенсій навіть на 200-1000
грн є досить великим навантаженням для бюджету. І щоб
залатати цю діру, влада може
удатися до друкування грошей.
Це у свою чергу призведе до інфляції і нового падіння гривні, говорить аналітик " Телетрейд"
Сергій Шевчук. За його словами,
"щедрість" українського уряду з
лихвою окупиться і девальвацією української валюти по відношенню до долара.
В той же час економіст Андрій
Мартинюк нагадує, що в Україні
ціни ростуть не лише з об'єктивних,
але й суб'єктивних причин.

Правда, чиновники заспокоюють: на початку року мінімальна
зарплата зросла в два рази, проте різкого і тотального зростання
цін вдалося уникнути. Так, мовляв, буде і з пенсіями. Але економісти пояснюють: у випадку
із зарплатами так сталося тому,
що насправді їх зростання було
"дутим". Досить привести дані
соціологічних досліджень виявляється після цієї "тріумфальної перемоги" уряду, три чверті
українців взагалі не помітили
підвищення зарплат, а у кожного четвертого з тих, хто помітив,
зарплати не зросли, а впали!
- Швидше за все, аналогічну
картину ми спостерігатимемо і з
пенсіями, - вважає Василь Юрчишин. - Їх "осучаснення" приведе
до того, що частина малозабезпечених пенсіонерів отримають
добавку в декілька гривень до
своєї пенсії, а ті, хто отримують
середні пенсії і вище, у кращому
разі не отримають нічого. Так що
ці зміни носитимуть символічний і косметичний характер. А
враховуючи зростання цін і тарифів – це мінімальне збільшення
пенсій, по суті є не зростанням і
не осучасненням, а індексацією.
- Уряд планує підняти лише базу
розрахунку пенсій, - пояснив президент Українського аналітичного
центру Олександр Охрименко. Тобто, зараз за базу розрахунку
пенсійних виплат береться прожитковий мінімум, а тепер запропоновано узяти середню заробітну
плату. Але при цьому в уряді умовчали, що це буде не саме середня
зарплата, а тільки її база розрахунку. Це дві великі різниці, і саме
тому, реальне підвищення пенсій
буде досить скромним. Тільки 8%
українських пенсіонерів отримають дійсно істотну надбавку до
пенсії у розмірі 1000 грн і більше,
2,5 млн. пенсіонерів отримають
надбавку від 20-40 до 500 грн, а

До речі
Як відомо, за українським законодавством доходи громадян повинні
регулярно індексуватися на рівень інфляції - проте нинішня влада цю вимогу довгий час ігнорувала.
Фахівці підрахували: якщо узяти навіть офіційні (явно занижені) показники інфляції за 2014, 2015 і 2016 роки (43,3%, 24,9% і 12,4%), то в цілому
це складає 80,6%.
Неважко вирахувати, що якби уряд "європейських реформаторів"
просто дотримувався законів, то і без всяких реформ мінімальна пенсія
на даний момент вже б складала не 1312 гривни, а як мінімум на 80% більше - 2361 гривну, а середня - в межах 2700 - 2800 гривен.
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більше половини (60%) не отримають взагалі нічого.
А от презентація була красивою. Вона усіх заплутала і змусила повірити в міф про триразове
зростання.
Експерти вказують і на інші
"гріхи" пенсійної реформи:
- За фактом доплати багатьом
зведуться до нуля, адже додаючи копійки, урізуються доплати за ту ж вислугу років. Чи ще один
момент: формально пенсійний
вік не збільшують, але вийти на
оплачувану пенсію тепер можна
буде із стажем 25 років, замість
нинішніх 15-ти! Дивлячись на ці
цифри, створюється враження,
що пенсійний вік планують довести до середньої тривалості
життя, щоб взагалі нікому не
платити! Але при цьому так піаряться і так квапляться (терміново з грудня на жовтень переносять "підвищення стандартів"),
що практично не залишається
сумнівів, дозріли до дострокових виборів, - вважає економіст
Олександр Дудчак. На його думку, так званим "осучасненням"
пенсій українська влада прагне
поліпшити свої електоральні позиції серед пенсіонерів.

З небес на землю
При цьому експерти одностайні: штучні підвищення пенсій нічим не забезпеченими "папірцями" не приведуть до поліпшення
життя людей - швидше, навпаки.
А для того, щоб дійсно збільшувати пенсії, в першу чергу необхідно проводити відповідні реформи в усіх галузях економіки,
що ведуть до зростання зарплат.
І тільки в умовах здорової економіки, коли українці матимуть
гідні доходи, почнеться реальне,
а не дуте зростання пенсій.
- Якщо не робити ніяких кроків
до розвитку економіки, то будьяка пенсійна система працювати
не буде. В той же час нинішній
стан економіки все більше і більше заганяє підприємців в тінь,
оскільки, працюючи в легальному полі, більшість з них просто
розоряться. Проте уряд не запропонував ніяких нових інструментів по "вибілюванню" ринку
праці і створенню нових робочих
місць, що сприяло б зростанню
відрахувань до Пенсійного фонду і зниженню тим самим його
дефіциту. Близько половини трудящих в Україні не платять податки, і саме в детінізації економіки, необхідно шукати джерела
для зниження дефіциту Пенсійного фонду, - заявив член Політвиконкому політичної партії
Олександра Мороза “За правду і
справедливість” Федір Влад.

Про що мовчить телевізор

Комуналка: що, де, коли?
Україна кілька тижнів тому підписала угоду з МВФ про співпрацю. В результаті країна отримала черговий кредитний
транш і узяла на себе ряд зобов'язань.
Під документом підписалися
Президент, члени уряду і глава
Нацбанку. Вже в серпні цього року
в Україні повинні ввести абонентську плату на опалювання. Фактично, платити за тепло доведеться
круглий рік.
Вже незабаром українці
платитимуть по двох тарифах.
"Ми застосуємо тариф на розподіл газу і опалювання на основі потужності, це дозволить перенести
деяку частину вартості на літні мі-

сяці", - говориться в документі.
В Україні вже намагалися ввести абонплату на газ кілька місяців
тому. Тоді виявилось, що українцям, які використовують газ тільки
для підігрівання їжі, платити довелося б більше. Крім того, на той
момент субсидія не поширювалася
на абонентську плату. Нацкомісія,
що здійснює держрегулювання
в сферах енергетики і компослуг
(НКРЕКП) своє рішення призупинила. До кінця квітня Кабмін підготу-

вав грунт для повторного введення
абонплати - вніс зміни в постанову
про спрощену систему надання
субсидій : знижка на комуналку з
травня цього року поширюється
і на доки ще недіючу абонентську
плату.
Абонплату і на газ,
і на опалювання планують
ввести до кінця серпня.
Сума абонплати на газ залежить
від типу лічильника і міської інфраструктури. Більшість українців
встановили газові лічильники G4
(вони враховують 85% від усього
об'єму споживання). У НКРЭКУ розрахували: кияни з таким приладом
обліку повинні заплатити абонплату 67,2 гривень, без лічильника

- 44,8 гривень. У Харкові абонплата може скласти 88,8 гривень з лічильником і 59,2 гривень без нього.
Середня по Україні абонплата 90 гривень. Найдорожче в Закарпатській області, 204 гривні з лічильником і 136 гривень без нього.
Наступний опалювальний
сезон виявиться
для українців дорожче.
По-перше: норми споживання
газу на опалювання скоротили з
5,5 до 5 кубів на квадратний метр
(а субсидія нараховується тільки на
норму); по-друге: для тих, хто сам
опалює своє житло, субсидія почне
покривати витрати на тепло тільки
з 15 жовтня по 15 квітня. У опалювальному сезоні 2016/2017 субсидія

на опалювання для усіх призначалася з 1 жовтня по 30 квітня.
Фактично, опалювальний сезон
скоротили на один місяць.
Якщо почати опалювати будинок
або квартиру раніше 15 жовтня або
закінчити пізніше за 15 квітня, за
використані енергоресурси доведеться платити за повною ціною.
Якщо уряд, як вказано в меморандумі про співпрацю з МВФ, знову перегляне нормативи, розмір
субсидії скоротиться, а суми в платіжках українців - виростуть.
До речі, за підрахунками Міністерства соціальної політики, цього
року з 15 мільйонів українських сімей "знижку на комуналку" оформлять приблизно 9 мільйонів.
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“За правду і справедливість”

правда історії

Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно,
не уважать оной есть постыдное малодушие.
А.С. Пушкин

Пам'ять чи безпам’ятство?
Ганнадій Савосін,
народний депутат
України V скликання

Друга світова ще тривала, а фашистська Німеччина і далі розробляла свої антислов`янські
плани. Згодом А. Далес, директор ЦРУ, в 1945 році розглянув план створення «кордону проти більшовизму та
панслав`янізму. Свою програму він виклав на одному із
таємних засідань масонської
організації. Вони стали відомі
всьому світу, як програма «холодної війни».
Ось деякі фрагменти із цього
зловісного документу:
«Закінчиться війна… і ми кинемо все, що маємо, все золото…
ресурси на оболванювання та
обдурювання людей…»
«Ми знайдемо своїх однодумців, своїх спільників і помічників
в самій Росії».
А далі він планував те, що сьогодні втілюють у життя «помічники», на яких він розраховував в
кінці ХХ століття.
«Хамство і нахабство, лють
і зрада, пияцтво і наркоманія,
хижацький страх один перед одним та безсоромність, зрада, націоналізм та ворожнеча народів,
перш за все до російського народу – все це ми будемо спритно та
непомітно культивувати, все розквітне махровим квітом.»
Друга світова війна мала великий вплив на долю всього
людства. Це розуміли ініціатори
«холодної війни» А відтак фальсифікатори історії з США, Англії
після війни все робили, щоб світ
визнав ці країни, а не СРСР тими,
що зіграли вирішальну роль в перемозі над фашистською Німеччиною. Чи не це простежується в
сьогоднішній Україні?
День Перемоги у Великій Вітчизняній війні останнім часом
в Україні стає приводом для поширення фальсифікацій з боку

влади та її «ідеологів», підтримки
різного ґатунку інсинуацій щодо
подій війни. Провідну роль в цьому «процесі» відведено інституту національної пам’яті. Його
представники заздалегідь розгорнули дискусію з приводу відзначення в Україні свят 8 березня, 1 травня і особливо 9 травня.
Вятрович та його компанія, не
маючи права законодавчої ініціативи, підготували законопроект, почали його поширювати та
обговорювати в засобах масової
інформації, залучаючи окремих
депутатів, державних посадовців, а також різноманітних «активістів». В їхніх виступах не було
об’єктивного аналізу причин,
ходу та підсумків другої світової
війни, принижувалась роль Радянського Союзу у знищенні фашизму. По-суті, така пропаганда
та ще пов’язана із загарбницькою
політикою В. Путіна, призвела до
провокування подальших подій,
що відбулись в державі. Відчуваючи, чим можуть закінчитись
подібні вигадки про 9 травня,
влада змушена була вжити жорстких заходів, щоб не дозволити
вільному волевиявленню більшості громадян України. В окремих місцях вони спрацювали, в
більшості – ні!
За інформацією «силовиків»
цього дня на вулиці вийшло понад 600 тис. українців, які виступили проти брехні, розгорнутої
владними
декомунізаторами
щодо ролі Радянської України у
Великій Вітчизняній війні. Прикуплені «патріоти» по-суті зраджували тих, хто віддав життя за
свободу і незалежність України
в боротьбі з німецько-фашистською навалою. Ставленням до
ветеранів вони проявили своє
невігластво.
Саме в цей же час на TVекранах регулярно демонстру-

Наша довідка:
Дивізія СС «Галичина» була іноземним військовим формуванням у
складі військ СС нацистської Німеччини. Ті, хто добровільно вступав у
цю дивізію, клялися на вірність нацистській Німеччині та Гітлеру, брали в
руки німецьку зброю, одягали однострої нацистів одержували німецькі
нагороди і воювали на боці нацистської Німеччини не тільки проти Радянського Союзу, але й проти військ Коаліції, включаючи США, та Велику
Британію.
Організація СС була визнана злочинною та засуджена Міжнародним
трибуналом у Нюрнберзі.
А тому всілякі заходи, які стосуються відзначення та героїзації членів
цього нацистського формування є порушенням Закону України про заборону розповсюдження нацистської ідеології та символіки.

Панічний страх у нинішньої влади викликало те,
що багато учасників заходів, присвячених Дню
Перемоги, вийшли з портретами своїх рідних і
близьких – учасників Великої Вітчизняної війни,
загиблих у боротьбі із фашизмом, отже і за
свободу та незалежність України.
ються фільми про участь США,
Англії та їх сателітів у другій
світовій війні. Фактично представники українських медіа за
настановами розгорнули пропагандистську роботу, спрямовану на відверту фальсифікацію
історії Великої Вітчизняної війни.
Один «мудрий» керівник газети
Хмельницької міської ради наголосив, що це «не наша війна»,
за тим пов’язує свої нісенітниці
із путінською Росією. Не на здорову голову він каже: «…хто підтримує Путіна і тих, хто наївно
сподівається відсидітися десь у
закутках? Такі люди досі не дають собі звіту, що росіяни готові
знову повторити «подвиг дідів»,
тобто пройтися війною по Європі, і це аж ніяк не є божевільною
фантазією Кремля, який нині
лякає світ ядерною потугою, не
надто переймаючись клятвами
про вічну дружбу…»
Отак стараються лакеї чинної
влади, забуваючи, що згідно ст.
15 Конституції України суспільне
життя в Україні засновується на
принципах політичного, економічного та ідеологічного різноманіття. Згаданий пан завжди
був демонстративним «прихильником» Європи і, навпаки,
ненавидів радянську владу, яка
йому дала освіту, забезпечила
роботою. До речі, він порівнює
радянську владу із владою Путіна. Лукавить пан, бо Путін такий
же буржуа, як і наші керманичі.
І вони разом втягнули до війни
між собою сусідів, котрі в час тієї
війни були в одних окопах. Така
дійсність.
Понад 30 тис киян 9 травня вийшли на вулиці столиці з
портретами загиблих воїнів-визволителів. Це викликало злобу
у «патріотично налаштованих»
активістів, які намагались зупинити урочисту процесію. Але ні
димові шашки, ні залякування
гранатометом, ніщо не змогло
зупинити людей.
Нагадаю: 7 млн. воїнів, 4 мільйони з яких загинули на фронтах,
2,5 млн. українців нагороджено

орденами та медалями, понад
5 млн. знищених окупантами
мирних жителів, 700 зруйнованих міст та 25 тис. сіл, мільйони
сиріт та людей без даху над головою. Такими є важкі наслідки
для України у другій світовій війні, хід якої намагаються переписати вятровичі та йому подібні.
Світ оцінив внесок в перемогу
України, Білорусії, вони стали засновниками ООН. Однак нашим
«активістам» потрібно інше, що
якраз визначено в нормах так
званого «законів про декомунізацію».
Війна закінчилась там, звідки вона розпочалась. На вівтар
перемоги були покладені великі жертви і тому спекуляції навколо них – справа аморальна,
блюзнірська. Захищаючи Батьківщину, честь та гідність нашої
країни, воїни виконали святу місію – звільнили народи Європи
від фашистського полону, а деякі
народи від повного знищення.
Саме тому, на всіх зібраннях, політичні та державні діячі завжди
наголошували, що велич цього
подвигу повинна жити в пам’яті
вдячного суспільства.
Наші ж «євроінтегратори» почали співати під музику фальсифікаторів; намагаються стерти із
календаря свято 9 травня – День
Перемоги, перенести його відзначення за європейським календарем, аби ще раз довести
свою «європейську приналежність»! Ось чому у Дніпрі та інших
містах виникали «питання» до
тих, хто в цей день одягав гвардійську стрічку, мав символіку
радянської держави – переможця, як це було у Хмельницькому. І
головне, не з боку правоохоронців, а з боку так званих «активістів», у яких нездорова сверблячка до всього радянського і своя
занадто специфічна символіка,
на яку чомусь ніхто від влади не
звертає уваги. Чи правоохоронцям вже не дозволений контроль
за виконання законодавства?
Хіба, не стаття 3 Конституції
України зобов’язує державу за-

безпечити права і свободи людини з будь-яких, не заборонених
законом, ідеологічних переконань? Невже закони, прийняті
Верховною Радою з «декомунізації», забороняють пам’ятати, аналізувати на громадському рівні
великий період в історії України?
Невже, все вирішує лише інститут
національної пам’яті, який один
трактує історію, розставляє все
по «своїх» місцях. Отже, він і став
провокатором подій 9 травня під
дахом вищої влади. В інституті,
між іншим, добалакались до того,
що в п. 5 частини 2 ст. 1 Закону
про декомунізацію забули про
символи дивізії СС «Галичина».
Інститут національної пам’яті
закони трактує так, як йому заманеться: символіці дивізії СС
«Галичина» так, гвардійським
стрічкам – ні!
Панічний страх у владців викликало те, що багато учасників
заходів, присвячених Дню Перемоги, вийшли з портретами своїх
рідних і близьких – учасників Великої Вітчизняної війни, загиблих
у боротьбі із фашизмом, отже
і за свободу та незалежність
України. До них в деяких містах
не випадково «приєднались» і ті,
хто себе вважає «патріотами»,
нащадками тих, хто стріляв у
спину визволителям, можливо
послідовники Бандери і Шухевича, щоб в знак «примирення»
влаштувати бійки з ветеранами.
Та й Президент, 9 травня знову
вніс «новації», згадав про «Безсмертний полк» як ініціативу Путіна, хоча насправді це ініціатива
якраз громадян України, яка вже
не перший рік реалізується в
країні.
Спостерігаючи за ходою громадян до місць вічної Слави, (де
останнім часом лише на декілька
годин запалюються Вічні Вогні на честь воїнів-переможців),
бачу реакцію на ганебні вигуки
та погрози, переконуюсь, що
більшість нашого народу залишаються вдячними тим, хто їх
визволив від фашистської навали. І думаю: невже наші «євроінтегратори» не розуміють, що визволивши Європу тяжкою ціною,
ми, наша держава, заслуговуємо
на більш достойне місце, ніж жебракування та зради, зради своєї пам’яті, зради своєї історії?
А поки-що на екранах телебачення, найняті молоді працівники студій, питають у громадян:
«Що для вас важливіше – святкувати 9 травня, чи саджати картоплю?» Стає моторошно за таке
святотатство...
І на останок. Днями депутати
Верховної Ради України, які повернулись після місячної перерви, вирішили розколихати іще
раз суспільство. Спочатку ухвалили закон про умовно, гвардійську стрічку – «неймовірно важливий» для злиденних людей.
Потім взялися за законопроекти,
що регулюють державо-церковні
відношення у країні. Ці наміри
викликали відповідну оцінку навіть у Ватикані, там викликали
посла України для пояснень,
чому одні церкви намагаються
перевести під керівництво держави, а церкви Московського
патріархату намагаються заборонити? Нагадаю, Конституцією
церква відділена від держави.
А те, що суперечить Основному
Закону, не може навіть реєструватись як законопроект.
Може досить, панове, гратися
із вогнем?
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Хороший и здоровый сон – гарантия отличного самочувствия

ДОМАШНІЙ КЛУБ
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Полезные советы

КАК БОРОТЬСЯ С БЕССОННИЦЕЙ
Усталость одолевает настолько сильно, что кажется
стоит головой дотронуться до подушки и моментально провалишься в объятия Морфея. Тяжелый рабочий
день, масса домашних дел, а еще хочется поговорить с
любимым человеком, почитать книжку, собрать пазл с
сыном, довязать шапочку дочери… И такой круговорот
каждый день, что под вечер остается только усталость и
невероятное желание отоспаться.

Наконец-то, все уснули. Можно
отдыхать. Но… уснуть не получается, мысли одолевают, а если
даже и не думаешь ни о чем, то
все равно не спится… Бессонница.
Наверное, в мире нет такого человека, который хотя бы однажды
не испытал на себе бессонницу.
Обычно она наступает в результате слишком перегруженного
эмоциями дня, нервного срыва,
стрессовой ситуации, страха и т.д.
Все эти проблемы носят психоэмоциональный характер. Человек
попросту не может справиться со
своими эмоциями, с внутренним
состоянием, в результате чего организм перевозбужден.
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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В
КАЧЕСТВЕ ПОМОЩНИКОВ
ПРИ БЕССОННИЦЕ
Почитайте публикации диетологов и гастроэнтерологов, прислушайтесь к советам старшего
поколения, и вы откроете для себя
мир народных средств, которые
незаменимы в тех или иных си-
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ТЕПЛЫЙ ДУШ ИЛИ ВАННА
Если вы принимаете ванну, добавьте в воду несколько капель
ароматических масел и морскую
соль. Теплая вода способна творить чудеса: она не только смывает всю пыль и грязь с тела, но
еще помогает организму рассла-

ПРОВЕТРИТЕ КОМНАТУ
ИЛИ ОСТАВЬТЕ
ПРИОТКРЫТЫМ ОКНО
Спать в проветренной комнате, либо с открытым окном – невероятное удовольствие. Свежий
воздух обволакивает, сочетание
легкой прохлады и тепла постели
расслабляют. В таких условиях сон
будет крепким и здоровым.

ОТКЛЮЧИТЕ ПОТОК
МЫСЛЕЙ

Запомните одно правило: все

Как понизить давление
в домашних условиях

Гипертония развивается на фоне сужения просвета
стенок мелких сосудов, артерий, в результате чего
нормальное движение кровотока нарушается, а накапливающаяся в суженных местах кровь начинает
давить на стенки сосудов. Чем чаще и сильнее сокращается сердце – тем выше давление человека.

12

24

туациях. К таким чудодейственным продуктам питания можно
отнести бананы, стакан теплого
молока с медом либо щепоткой
корицы, травяной либо зеленый
чай, миндаль, небольшая порция
овсяной каши с кленовым сиропом, маленький кусочек хлеба из
цельно зерновой пшеницы и т.д.

Свежий воздух помогает расслабиться и «проветрить мысли». Чтобы подышать чистым
вечерним воздухом, лучше выбирать места, где нет обильного
трафика, например, парк, сквер,
берег возле водоема и т.д.

Бабушкина аптека

10

14 15

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГУЛКА

Что делать, если бессонница присутствует в вашей жизни чаще, чем хотелось бы этого? Советуем. познакомиться
с эффективными методами и
средствами, которые помогут
наладить режим дня и прогонят
бессонницу из вашей жизни.

кроссворд
1

биться, снимает мышечные спазмы, нормализует и успокаивает
нервную систему.

47

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Сказочник, обувший кота. 7. Что пионер может проделать одной рукой, а государство только при помощи пушек? 10. Второй по величине город в Испании. 11. Зверь, от
которого ни шерсти, ни молока. 12. Плоды "любви" у пчел. 13. Насильственно удаленный
из рода человек. 14. Основная функция системы "Google". 17. И она прекрасна, когда на
душе весна. 20. Мак на булочке. 24. Тот, кто верит, что человек произошел от обезьяны.
25. Согласно энциклопедии языка Шекспира, это слово встречается в произведениях
Шекспира 2259 раз, но лишь один раз оно встречается в названии шекспировской пьесы. 26. Какой болезнью страдал Понтий Пилат? 27. Официальный письменный допрос
каждого в советские времена. 28. Кайф по-русски. 29. Шоу, впридачу к хлебу. 30. Дорога над бездной. 31. Занятие до седьмого пота, от которого лошади дохнут. 32. Время
для насыщения театральных зрителей. 36. Название какого животного произошло от
английского "hamster" – "запасать"? 39. Автор картины "Девочка с персиками". 42. Заспиртованный при жизни. 43. Название этого острова в переводе с японского означает
"главная область". 44. Этого венгерского архитектора прославили не его проекты, а его
игра. 45. Дама, уверенная, что ее должно быть много. 46. Что не зарастет к памятнику
нерукотворному? 47. Рюмка повышенной вместимости.
По вертикали:
1. Какой автомобиль согласно своему названию, обязан подобрать любого попутчика? 2. Раньше на Руси был весьма распространен ивовый промысел: из ивы делали
дуги, полозья саней, коромысла, колеса; ивовые прутья и кора широко использовались
для плетенья, а какой товар из ивы был самым ходовым? 3. Наружность. 4. Дефект моста. 5. Прения, обсуждение вопроса. 6. Кавалерист. 7. Этот фольклорный герой поставил рекорд по длительности пребывания под водой. 8. Процесс создания колокола. 9.
Всяка живность, дрожащая по Достоевскому. 15. Московский район с самым высоким в
столице сооружением. 16. Студенческий грант на полугодие. 18. Обрусевший эгоизм.
19. Свежее веяние. 20. Аргумент в пользу своей правоты (разг.). 21. Часть поверхности
шара. 22. "В поле - метелкой, в мешке - жемчугом" (загадка). 23. Имя немецкого мыслителя Швейцера. 33. Название этого химического элемента произошло от имени гнома,
подсовывавшего горнякам вместо медной руды пустую породу. 34. Соревнование, в
котором победил капитан Врунгель. 35. Обувь, в которую садится человек, которого
"обули". 36. Переходная стадия от смеха к коликам в животе. 37. Под каким именем мы
знаем Норму Джин Бейкер-Монтерсон? 38. Переведите на голландский "помещение".
39. Крем для лица на основе косточек. 40. Ловец водоплавающих. 41. Искусство пения.

Повышенное давление возникает при недосыпании,
нервном напряжении, стрессе и неправильном питании. Чаще всего давление повышается при длительном стрессе и при употреблении большого количества
соли. Если давление не очень высокое 130/70, то это
уже звонок о том, что у вас развивается гипертония.
Как понизить давление в домашних условиях? Есть
множество факторов, которые влияют на частоту сокращения сердца: курение, кофе, чай, стресс, острые
эмоции, вредные привычки. Не стоит сразу бросаться
к таблеткам, если Вы почувствовали себя неважно. От
всех этих медикаментов в организме возникают плохие
последствия, которые вылезут Вам боком в старости.
Высокое давление можно понизить, выпивая чашку
зеленого чая, также этот чай предотвращает атеросклероз. Данный чай нормализует давление и приводит кровяные сосуды в норму.
В список понижающих давление продуктов входят:
орехи, ягоды и чеснок. А также бананы и молоко. При
добавлении в пищу специальных витаминов, давление можно сбить.

Рецепт настойки от давления
Одно из самых эффективных средств народной
медицины от повышенного давления, готовиться оно
на основе аптечных настоек.
Для приготовления лечебного средства вам потребуется: взять по 4 части настойки валерьяны, пиона и
пустырника, 2 части настойки эвкалипта и 1 часть настойки мяты; все эти компоненты нужно смешать в пузырьке
из темного стекла и поставить настаиваться в теплое
место на 2 недели; после этого средство готово к применению; его следует употреблять по 1 ч.л. несколько раз в
день, запивая большим количеством воды.

Свекла справится
Снижение давления
может происходить и при
помощи свекольного сока. Его можно употреблять в
чистом виде. Но следует отметить, что действует оно
также сильно, а потому может сбить давление ниже
нормы. А этого также допускать нельзя. Поэтому принимать свекольный сок лучше в сочетании с медом.
Эти ингредиенты смешивают в равных количествах, а принимают полученное средство по 1 ст.л.
каждые 3-4 часа на протяжении 21 дня. Для повышения
эффективности данного напитка, в него можно добавить
сок лимона или моркови. Но только в этом случае принимать средство от давления следует по 1 стакану несколько раз в день. Курс лечения также составляет 21 день.

решения, планы, задачи нужно
закончить до того, как легли в
постель или оставить эти мысли новому дню. Если все-таки не
удается полностью отключить
поток сознания, сконцентрируйтесь на чем-то приятном и спокойном, помечтайте об отдыхе
на берегу теплого моря или о
путешествии в таинственные и
невероятно прекрасные горы.

ЛЕГКИЙ УЖИН
Не стоит переедать или употреблять тяжелую пищу. Ощущение тяжести в желудке не дает
возможности расслабиться и
уснуть. Либо перенесите время
трапезы на более ранее время,
либо ужинайте легкой пищей.
Приятных сновидений и пусть
бессонница не «стучится» в
ваше сознание, ведь хороший и
здоровый сон – гарантия отличного самочувствия и крепкого
иммунитета!
готовим сами

НЕОБЫЧНАЯ ОКРОШКА

Одно из традиционных блюд летом – это окрошка. Предлагаем определиться: на кефире, минеральной воде, квасе или воде с уксусом, а
также взять на вооружение три нестандартных
рецепта окрошки.

Окрошка с говядиной и жареным
картофелем
Ингредиенты
Отварная говядина – 200 г.,
картофель – 2 шт., перепелиные яйца – 8 шт., редис
– 4 шт., зелёный лук – 2 пера, укроп – 2-3 ветки., огурец – 2 шт., кефир – 500 мл., минеральная вода– 0,5
л., нежная горчица – 2 ч. л., сливочный хрен – 3 ч.л.,
соль, чёрный перец – по вкусу.
Приготовление: Редиску, огурцы и варёную
говядину нужно покрошить небольшими брусочками, мелко нарезать укроп и зелёный лук, перемешать в миске. Картофель, нарезанный мелкой
соломкой, обжаривается в растительном масле.
После, его следует выложить на салфетку, чтобы
стекло масло.
Блюдо готово: овощную смесь с мясом раскладываем по тарелкам, добавляем картофель, а также порезанные пополам перепелиные яйца и заливаем
«бульоном», сверху можно украсить блюдо зеленью.

Грибная окрошка

Ингредиенты
Солёные грибы – 400 г., картофель – 250 г., квас – 1,5 л., огурцы – 200 г., сметана
– 100 м, зеленый лук – 10 г., морковь – 50 г., горчица
– 10 г., яйцо – 2 шт., укроп – 1/2 пучка., сахар – 1/2
ч.л., соль, перец – по вкусу.
Приготовление: Отварите картошку, морковь
и яйца, нарежьте их мелким кубиком, добавьте нарезанный зелёный лук, укроп, огурцы и редис. Не
забудьте про салат, горчицу, сметану, перец, сахар
и соль. Промойте в дуршлаге солёные грибы, выложите их на бумажное полотенце, дайте воде стечь.
Порежьте кубиками. Смешайте с овощным салатом,
залейте квасом и перемешайте.
Разлейте по тарелкам и подавайте к столу с чёрным
хлебом.

Окрошка с рыбой

Ингредиенты
Красная рыба – 500 г., квас –
1,5 л. – 1,5 л, зелёный лук – 4 пера. ук – 4 ст. л., огурцы – 3 шт., сметана – 150 г., яйцо – 2 шт., соль, перец,
зелень – по вкусу.
Приготовление: Отварите рыбу, очистите от
кожи и костей, и порежьте. Очистите от кожуры
огурцы, мелко нарежьте, смешайте их с нарезанным зелёным луком и яйцами. Добавьте туда горчицу, сметану, соль, перец, зелень, перемешайте.
Разведите квасом и подавайте к столу. Осталось
определиться с тем, чем же ее заправить.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Перро. 7. Салют. 10. Барселона. 11. Козел. 12.
Детва. 13. Изгнанник. 14. Поиск. 17. Осень. 20.
Обсыпка. 24. Атеист. 25. Любовь. 26. Мигрень.
27. Анкета. 28. Балдеж. 29. Зрелище. 30. Виадук.
31. Работа. 32. Антракт. 36. Хомяк. 39. Серов. 42.
Алкоголик. 43. Хонсю. 44. Рубик. 45. Толстушка.
46. Тропа. 47. Бокал.

По вертикали:
1. Пикап. 2. Розги. 3. Облик. 4. Прогиб. 5. Дебаты. 6.
Конник. 7. Садко. 8. Литье. 9. Тварь. 15. Останкино.
16. Стипендия. 18. Себялюбие. 19. Новшество. 20.
Отмазка. 21. Сегмент. 22. Пшеница. 23. Альберт.
33. Никель. 34. Регата. 35. Калоша. 36. Хохот. 37.
Монро. 38. Каюта. 39. Скраб. 40. Рыбак. 41. Вокал.
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Только единицы знают о том, что в 1914 году произошло открытие,
способное перевернуть наше представления о происхождении человечества.

Х-файлы

Исчезнувшая Лемурия:
миф или реальность?
http://tainy.net/
Ежегодно по всему миру исследователи
истории или случайные люди обнаруживают артефакты, не вписывающиеся
в классическую историческую парадигму. Подобные находки ставят под
сомнение официальную историю всего
человечества. Такие открытия довольно сильно смущают представителей
официальной исторической науки,
поэтому в своем большинстве их стараются не показывать широкой публики,
пряча в глубоких подвалах и запасниках различных архивов и музеев.

Однако, есть и такие артефакты, существование которых скорее похоже на
сказку, чем на реальность. Подобные
вещи становятся предметом секретных
исследований и про их существование
становится известно исключительно по
случайному стечению обстоятельств.

Находка тысячелетия
Дата 1 сентября 1914 год вошла в мировую историю, как начало одной из наиболее кровопролитных войн в истории
человечества, получившей наименование
Первая мировая война. Большинство населения планеты знают про эти трагические страницы истории. Однако, только
единицы знают о том, что в этом же году
произошло открытие, способное перевернуть наше представления о происхождении человечества.
В январе 1914 года в газете под названием «Новое время» были опубликованы
результаты экспедиции русской исследовательской миссии, которая проводила
исследования в Средиземном море возле
островов Лесбос, Родос и Крит. Согласно
отчетам, опубликованным в вышеназванной газете, были обнаружены таинственные таблички, изготовленные из неизвестного материала, а также саркофаг
без каких-либо надписей. Необходимо
отметить, что ажиотаж в отношении этих
находок в научной среде был очень сильным. Тем не менее, дальнейшее исторические события, то есть война и революция
на несколько десятилетий вычеркнули из
среды научных интересов эти находки.

Новый след таинственных
артефактов

Особое внимание ученые начали уделять загадочным табличкам, поднятым
со дна Средиземного моря, лишь в 1930
году. Необходимо отметить, что советским ученым наконец-то удалось определить состав металла, из которого были
изготовлены артефакты. После длительных анализов, был сделан вывод, что

таблички состоят из
чистейшего титана.
Данный факт вызвал
не только удивление,
но и огромное количество вопросов. Ведь
металл титан был открыт лишь в 1825 году и только к началу
1920 годов голландские ученые смогли
достичь высокой прочности металла,
устойчивости кристальной структуры и
минимизировать количество различных
других компонентов.
Вопрос относительно датировки находок вызвал немало споров в научной
среде. Практически идеальное состояние
табличек вводил в заблуждение многих исследователей. Ведь доподлинно известно,
что металл в активной соленой среде быстро теряет свои свойства. Но с этими табличками этого, по каким-то неизвестным
причинам, не произошло. Еще большую
загадку представляли собой знаки, изображенные на артефактах. Лучшие криптологи и лингвисты пришли к заключению
о том, что подобной лингвистической системы не существует и все знаки – это беспорядочный набор символов.

Лемурия: миф или
реальность?

Спустя 10 лет советским ученым удалось расшифровать текст, высеченный
на артефактах. В 1940 году был окончен
полный перевод всего текста, исходя из
содержимого, следует, что артефакт доказывал существование таинственной Лемурии. В надписях говорилось, что в саркофаге похоронен один из величайших
жрецов, постигший тайну вечной жизни
и бессмертия и он оживет, когда придет
время, чтобы открыть эту тайну всему
человечеству. Интересно, что в правительстве страны заинтересовались этим,
казалось бы, нелепым текстом.
При НКВД была создана специальная
группа, возглавляемая генералом Нифёдовым О.А., который должен был заниматься изучением возможностей получения бессмертия для руководства страны.
Все разработки в данном направлении
были под строжайшей засекреченностью.
К сожалению, на сегодняшний день, неизвестно насколько далеко продвинулись
советские ученые и специалисты секрет-
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ных служб НКВД, но достоверно известно,
что буквально спустя полгода генералу
Нифёдову было пожаловано новое армейское звание.

Секретная лаборатория
во Львове

В срочном порядке в городе Львове начались проводиться масштабные подземные постройки в катакомбах под городом. Масштабы постройки специальных
объектов достоверно неизвестны, но из
рассекреченных архивов НКВД (КГБ), следует, что в данном строительстве принимало участие более 70000 осужденных.
Именно в этих подземельях и специальных лабораториях, происходило исследование загадочного саркофага, который
ученые пытались вскрыть.
На данный момент доподлинно неизвестно, смогли ли ученые продвинуться в своих
исследованиях, но в феврале 1941 года генерал Нефёдов срочно покидает Львов и отправляется в Москву, где встречается лично
с самим Иосифом Сталиным и в течение 4
часов беседует с ним один на один. Из чего
можно сделать предположение, что результаты исследования Нифёдова удовлетворили Иосифа Виссарионовича.
Спустя несколько месяцев начинается
Вторая мировая война, город Львов захвачен немецкими войсками. Среди описей
трофеев и захваченных ценностей нет упоминания о саркофаге. В списках военнопленных не значится фамилия Нифёдова.
Возникает вопрос, что произошло с
таинственным артефактом, и куда подевался человек, отвечающий за исследования и хранение этой реликвии? Про
эвакуацию не может быть и речи, ведь
Жуков Г. К. в своих мемуарах сообщает,
что первые бомбы упали на Львов с 5:00
утра 22 июня 1941 года и в дальнейшем город ежечасно подвергался авиационным
налетам вплоть до того момента, как 29
июня 1941 немецкие войска захватили город. В столь напряженной боевой обстановке вывозить грузы особой важности,
руководству исследовательского центра,
было крайне тяжело. Исходя из создавшейся ситуации, можно сделать вывод,
что артефакты остались во Львове.

Организация «Наследие
предков» присвоила
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артефакт?

Картину происходящего можно восстановить по мемуарам ефрейтора одного
из пехотных подразделений немецкой
армии, входивших в состав группировки
армии «Юг». Карл Шмидт вспоминает, что
их подразделение входило в состав штурмовой роты, и было наиболее боеспособным во всей дивизии.
В разгар боевых действий по захвату
центра города его подразделение получает приказ, непосредственного от полковника Баунса, вернуться на окраину города
и там дожидаться новых распоряжений.
Ефрейтор вспоминает, что как только их
подразделение было переброшено на занятую окраину города, им были выданы
противогазы и отдан приказ зачистить
подземные катакомбы, которые перед
этим были обработаны газом «Зарином».
Под городом немецким войскам было
оказано ожесточенное сопротивление,
несмотря на то, что отравляющие газы
были использованы еще несколько раз,
сопротивление не удавалось сломить. Использование огнеметов и ручных гранат
было строжайше запрещено командованием, поэтому немецкие войска несли ощутимые потери. Из воспоминаний
рядового Вильгельма Бенцлера следует,
что немецким войскам противостояли
хорошо вооруженные и подготовленные
отряды НКВД, которые всеми силами
старались остановить продвижение противника вглубь катакомб. Особое сопротивление было оказано пехотным частям
Вермахта на подземной станции, когда
немецкие солдаты атаковали эшелон, готовящийся к отправке.
Как только подземная станция была отбита у советских солдат, немецкие войска
получили приказ остановить наступление
и занять оборону. Вильгельм сообщает,
что через некоторое время появился высокопоставленный рейх канцелярии в
коричневой партийной форме в сопровождении охраны из солдат СС. Они обследовали вагоны и спустя некоторое время извлекли и понесли на поверхность
предмет напоминающий гроб. Вильгельм
уловил едва заметную особенность экипировки загадочной группы солдат, у всех
присутствовали небольшие вещи зеленого цвета, а главный среди них имел перчатки зеленого цвета.

Что же произошло?
Некоторые западные и отечественные
исследователи «Аненербе» и оккультных практик Третьего Рейха, такие как
Оноприенко А.Я., Бейджент М., Брюсов
В., Воронин Д.Г. считают, что артефакт
попал в руки нацистов и уже в «Аненербе» продолжались исследования этого
таинственного саркофага. К сожалению,
дальнейшая судьба этого загадочного
предмета неизвестная, смогли ли ученые
из Рейха открыть его, и что было в нем
обнаружено навсегда останется загадкой
для человечества.
Достоверно известным остается только
одно, что саркофаг и титановые пластины существовали, к ним был проявлен
необычайный интерес со стороны руководителей СССР, что артефакт старались
защитить от немецких войск, но уничтожать не осмелились. В тоже время командование Вермахта, не считаясь с потерями, стремится захватить саркофаг и для
его транспортировки приезжает высокопоставленный чиновник. В тоже время,
почему лабораторию для исследования
содержимого саркофага было необходимо строить так близко к границе другого
государства? Вопросов остаётся очень
много, и мы будем надеяться, что в ближайшем будущем получим ответы на них.
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