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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.

Свободу цінам!

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.

22 червня, рік 1941.
Поважати правду про Велику
Вітчизняну війну

Держава з 1 липня 2017 р. вже не регулюватиме
ціни на продовольчі товари

Стор. 2

Олександр Мороз:
“Влада пов’язувати свою
власну(персональну) долю з долею
народу не збиралася і не збирається”

Відповідну постанову нещодавно прийняв Кабінет Міністрів України. Як завжди, все загорнуте в "реформаторську упаковку": зниження адміністративного тиску на бізнес, розвиток конкуренції і так далі. Тепер у
виробників і торговців будуть повністю розв'язані руки - вони можуть формувати ціни за власним розсудом,
"залежно від попиту і пропозиції на ринку". Що це принесе простим українцям?

ПЕРЕДПЛАТА

Читайте на стор. 4
ЩОТИЖНЕВИК
НА 8 СТОРІНКАХ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС

60003

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

УВАГА!

ДП «Преса»
збільшила
розцінки
на свої
послуги

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

ЧНА ІДЕЯ!

ЦІАЛІСТИ
ДО ТИХ, КОМУ НЕ БАЙДУЖА СО

Стор. 4

Не жизнь, а песня!
Чиновники ударили языками по
украинской бедности

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

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
099-506-02-51
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”

Велика Вітчизняна війна 1941- 45 років була найтяжчим із випробувань,
пережитих народами СРСР, в їх числі – українцями

Держава

Поважати правду
про Велику Вітчизняну
війну
Звернення
Політичної ради партії “Олександра Мороза “За правду і справедливість”
до громадян України з нагоди 76–ї річниці початку Великої Вітчизняної війни

Велика Вітчизняна війна 1941- 45 років
була найтяжчим із випробувань, пережитих народами СРСР, в їх числі – українцями. В тій війні, як стверджують чесні історики, вирішувалась доля не лише
першої в світі соціалістичної держави,
а й майбутнє цивілізації, прогресу і демократії. Німецький фашизм, котрий
розв’язав другу світову війну, ставив
за мету встановити своє панування над
світом. На шляху фашистської навали
став Радянський Союз, усі народи союзних республік, гасло «Все для фронту,
все для перемоги!» стало нормою життя радянських людей.
Сьогодні історія світової та Великої Вітчизняної війни не випадково опинилася
в епіцентрі суспільно-політичних процесів
та ідеологічної боротьби. Спостерігається
це і в Україні. Ведеться цілеспрямована
фальсифікація правди про війну. Під керівництвом по-суті чужої (за діями) для
України влади першу скрипку серед фальсифікаторів ведуть «знавці історії України» з інституту національної пам’яті. З подачі влади вони фактично приватизували
всю історію держави, дають вказівки що і
як оцінювати, відзначати, засуджувати чи
святкувати, нібито посилаючись на архіви, які лише вони і трактують.
Брехливі, провокаційні «твори» Резуна та інших авторів видаються великими
накладами і прирівнюються до шкільних
підручників. В той же час відверті спогади
воєначальників Жукова, Василевського,
Штеменка та інших знайти у книгарнях
важко (тут теж попрацювала влада разом
зі згаданим інститутом).
Недавні травневі події стали підтвердженням наслідків провокативної пропаганди. Саме тому з особливою гостротою
є необхідність подавати людям інформацію про війну без «корекції» тих, хто нещадно критикує радянську владу, але
продовжує користуватись результатами її
діяльності. Окремі «знані» діячі стверджують: «Це була не наша війна». Можливо й
так, якщо їхні натхненники періоду війни
цілили у спини тих, хто захищав Вітчизну.
Та Перемогу здобули справжні патріоти, що стали на захист Вітчизни. Нехай
це викличе зрозумілу реакцію у нинішніх
анонімних «активістів», але в перші дні війни в армію влилось, наприклад, 47 відсотків складу тільки Хмельницької обласної
організації комуністів. Для населення це

був приклад громадянської позиції. Жителька обласного центру М.І.Рудківська в
своїй заяві про добровільний вступ до лав
Червоної армії писала: «Я – домашня господарка, мені 43 роки. Але ж в ті дні, коли
кровожерливий Гітлер напав на нашу священну і недоторкану землю, я не можу сидіти вдома. Хочу віддати все своє уміння,
що набула на курсах сандружинниць. Як
мій син, лейтенант, допомагатиму Батьківщині трощити гітлерівську зграю.»
22 червня 1941 року сумна дата в нашій історії. Нагадаємо усім людям (і авторам різних інсинуацій) дещо з незаперечних фактів.
Фашисти нанесли радянському народові колосальну шкоду. Окрім жертв війни
(близько 27 млн. воїнів і мирних громадян), гітлерівці розграбували, зруйнували
та спалили 1710 міст та селищ, більше 70
тис. сіл, 32 тис. промислових підприємств,
98 тис. колгоспів, знищили 65 тис. км. залізничних шляхів, підірвали або викрали
16 тис. паровозів, 428 тис. вагонів. А загальна сума матеріальних втрат СРСР в
результаті фашистської навали склала 2,6
трлн. крб. в тодішніх цінах, тобто близько
3 трлн. доларів.
Сьогодні дехто з наших (не зовсім здорових на голову) громадян жалкує, що ми
не потрапили під владу Німеччини. Не зайвим буде повторити для них деякі позиції
плану «ОСТ», який був частиною відомого
плану «Барбароса»:
▸ на всій території, окупованій по лінії

Архангельськ-Волга, повинні залишитись
14 млн. місцевих жителів;
▸ після закінчення війни число німецьких переселенців на окупованій території
для німецької колонізації повинно складати 4550 тис. чол.;
▸ 65 відсотків українського та 75 відсотків білоруського населення повинно
зникнути з лиця землі;
▸ знищити росіян як народ, роз’є днати
його, перетворити їх на расово-неповноцінних, тупих людей, управління якими не
принесе багато клопоту.
«Для нас – підкреслювалось в плані, –
важливо ослабити цей народ до такої міри,
щоб він не був спроможним заважати нам
встановити… владарювання у Європі.»
Фальсифікація історії війни здійснюється на користь тих сил, які сьогодні не шкодують грошей, щоб зафіксувати в умах
нинішніх поколінь людства «факт», – виграли війну США та Великобританія. А про
Радянський Союз, який вирішив долю війни, згадується лише мимохідь. Не випадковою є статистика: за рахунок маніпуляції свідомістю близько 50% американців
впевнені, що в роки Другої світової війни
СРСР не був союзником США.
Останнім часом активізували свою роботу по фальсифікації історії Другої світової і
«новітні» політичні кола України, що імітують прагнення до Європи, одночасно силкуються перекрутити причини війни та ціну
Перемоги, щоб таким чином догодити своїм

західним хазяям. Особливо в цьому сенсі
докладають зусиль «декомунізатори», радикали різних спрямувань, які шельмуванням
минулої історії намагаються замаскувати
нинішню ситуацію в Україні, небезпеку рукотворної катастрофи для держави. Це ж і
для нинішніх фальсифікаторів говорив свого
часу Ф.Рузвельт – президент США: «На полях Росії вирішується доля війни»; «Подібних
досягнень могла добитись тільки армія, яка
володіє вмілим керівництвом, міцною організацією, відповідною підготовкою і перш за
все бажанням перемогти ворога».
Сьогодні наші «євроінтегратори» добалакатись до того що, мовляв, Нюрнберг засудив
нацизм, а «Нюрнбег-2» засудить комунізм.
Це втовкмачують в голови співгромадян,
особливо молоді, ті, хто маніпулює фактами
історії, хто насправді ненавидить свій народ,
свою Батьківщину. Вони намагаються взяти
реванш, за поразку їхніх духовних предтеч в
роки Великої Вітчизняної війни.
«Старшому поколінню потрібно заборонити приймати рішення за молодих людей, – стверджують вони, – потрібно дати
чіткі орієнтири для молоді, яка хоче жити
у Європі». Як це схоже на «положення»
програми післявоєнного керівника ЦРУ
США А.Даллеса: «Головну ставку будемо
робити на молодь, станемо розкладати,
розтлівати її. Ми зробимо з них циніків,
пошляків, космополітів».
Біда нинішньої України в тому, що саме
таку лінію і проводить нинішня влада
України, її вищі органи. Що це, як не зрада? Зрада пам’яті тих, хто віддав життя за
свободу і незалежність Вітчизни.
Майже три чверті століття пройшло з
часу, коли чобіт німецького солдата ходив по
українській землі. Змінилась карта Європи,
змінились держави, змінилася держава Німеччина, змінився світ. Не змінилися лише
наміри тих, хто поширює псевдо історичні
«свідчення» про Велику Вітчизняну війну,
насаджує настрої ненависті, провокує протистояння на мовній, етнічній та релігійній
основі.
Відзначаючи чергову дату початку
страшної війни, не забуваймо, що правда
про неї зберігається в свідомості мільйонів і мільйонів українців, рідні яких лежать
в братських могилах у кожному селі і місті
нашої України, в країнах Європи.
Політична рада партії
“Олександра Мороза
“За правду і справедливість”
20 червня 2017 р.

Про що мовчить телевізор
З ювілеєм!
20 червня 2017 року святкує ювілей

ЗАБУРМЕХА ЛІЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Голова Ради Волочиської районної організації
Політичної партії «Олександра Мороза
«За правду і справедливість»
Із ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий!
Ми щиро Вас поздоровляєм!
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм!
І довгі, довгії літа...
Рада Хмельницької обласної організації
ПП «Олександра Мороза
«За правду і справедливість»

Хочуть “наїхати” на бізнес
Комітет ВР з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності може рекомендувати парламенту ухвалити в першому читанні скандальний законопроект №6482
про внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу і інших законів України (про призначення позапланових ревізій, перевірок).
У обнародуваному в понеділок
порядку денному засідання Комітету це питання доки не значиться,
але законопроект може бути розглянутий в "різному".
У кінці травня, відразу після обнародування на сайті Верховної Ради,
документ викликав шквал негативної критики не лише з боку захисників бізнесу, але і самих народних депутатів, що представляють, зокрема,

Комітет ВР з питань податкової і митної політики. Проте, "дивовижна трійка" - автори законопроекту нардепи
Антон Геращенко, Тетяна Чорновол і
Михайло Гаврилюк, за неофіційними
даними, відкликати його не збираються. Але цей документ не гідний
навіть того, щоб обговорювати його
в сесійному залі в попередньому порядку.
Автори законопроекту пропонують доповнити Кримінальний процесуальний кодекс (КПК) нормою,
згідно якої по клопотанню слідчих
і прокурорів слідчі судді призначають позапланові податкові перевірки і ревізії в ході кримінального
виробництва. А це відкриває необмежені можливості для рейдерства і корупції.

Декомунізація:
в Києві знесуть Арку
дружби народів
На сьогодні в Києві налічується 10 пам'ятників і
18 пам'ятних знаків, які підлягають демонтажу згідно із законом про декомунізацію, в список включена Арка дружби народів. Про це розповів директор
Українського інституту національної пам'яті Володимир Вятрович.
"За підрахунками Інституту, за станом на 15 червня 2017 року в Києві залишаються не демонтованими 10 пам'ятників і 18 пам'ятних знаків", - сказав
Вятрович. Зокрема, скульптура авторові роману
"Як загартовувалася сталь" Миколі Островському,
радянському військовому діячеві Михайлу Кирпоносу, кінна статуя Щорсу і скульптурна композиція
екіпажу бронепоїзда "Таращанець".
Серед пам'ятних знаків відмітимо барельєф
"Більшовикам 1918" в Печерському районі, барельєф Леніну на ст. м. "Театральна", а також пам'ятну
дошку міністрові оборони СРСР Андрію Гречко.
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Влада пов’язувати свою власну(персональну) долю з долею народу
не збиралася і не збирається.

Діалог

(вони поміняються місцями, але
порядок збережеться). Люди, знаючи, що канал державний, розумітимуть позицію влади щодо
різних обставин державного чи
суспільного життя. Вони можуть
погоджуватися чи ні з тлумаченнями, пропозиціями, розпоряЧи може Україна зміцнити свою репутацію дженнями тощо, але вони задовольнятимуть своє конституційне
та імідж у ситуації системної кризи?
право на одержання об’єктивної
інформації.
Замість передмови
При сучасних комунікативних
можливостях цей канал можна
Молодий докторант предмебуло б використовувати для затом наукового інтересу вибезпечення зворотного зв’язку,
брав комунікативні можлипроведення опитувань, консульвості держави. А вони мають
тацій, згодом – виборів і рефебезпосередній стосунок до
рендумів. Це мало би важливе
суспільно-політичного життя.
значення для консолідації суспільТим і пояснюється зміст наства, для виховування у кожного
шої з ним розмови.
почуття причетності до
Олександр Мороз
загальних справ, відповідальності за їх зміст.
(Закінчення, початок в
Біда в тому, що багато кризових
Чому такі можливос№24(28)від 14.06.2017 р.)
ситуацій, і це очевидно,
ті не використовуються
нав’язуються владою для
тепер? Бо у влади і на– Чи можете Ви навести прикларозколювання суспільства. Разроду різні інтереси, –
ди вдалого формування іміпо-раз, свідомо, проголошуючи
влада, боячись народжу та репутації органів дерду, їх маскує мовчанжавної влади за останні роки?
при тому тиради про єдність,
ням, своєю закритістю.
Не можу, прикро. Тому підтверпатріотизм і, не червоніючи,
Розпочалося це ще за
дження нульові рейтинги гілок
про свої «здобутки».
часів президентства
влади, її структур і посадовців. У
Складається враження, що
Л.Кучми, коли найрозних дія підмінена піаром. Але піар
влада діє на замовлення,
повсюдженіша (з усіх
безплідний, він може посприяти
що пов’язувати свою
країн світу) проводова
лише утвердженню зла.
радіомережа цілеспрявласну(персональну) долю з
мовано руйнувалася,
– Чого саме не вистачає вітчиздолею народу вона не збиралася
навіть без пояснення
няному сектору інформаційі не збирається.
такої «ініціативи».
ної безпеки для побудови
ефективної кризової комуніВдалі приклади.
– Чи повинні, на Вашу думку, у
кативної стратегії?
1994 рік. Загострення сепарапрактиці державного антиНе вистачає, найперше, прикризового врегулювання існукладу позитивної дії влади. Адже тистських настроїв у Криму, вивати «темники»?
позитивна стратегія не може ви- користання для цього ролі і можПри функціонуванні державноникати на пустому місці, вона по- ливостей президента автономії.
винна демонструвати приклади Парламент невідкладно розгля- го інформаційного каналу (канауспіху, перспективу намірів, оцін- нув ситуацію, ухвалив закон про лів) позиція влади не потребує вику досягнутого. Все це, на жаль, скасування посади президента, користання якихось «орієнтирів»
відразу поставивши до відома для ЗМІ, – «свої» канали пояснюлише побажання. Поки-що.
Верховну Раду Криму. Криза ло- ють позицію влади.
При відсутності демократії як
– Скажіть, як загалом, Ви оці- калізована в зародку.
1996 рік. Ухвалення Конститу- такої, «темники» – інструмент
нюєте рівень комунікативної взаємодії вищих органів ції всупереч бажанню і зусиллям впливу. А при зрощенні бізнесу і
державної влади з громад- президента. Вдалося консолідува- влади (як у нас) можна говорити,
ти парламент, знайти об’єднуючі що всі ЗМІ працюють за «темниськістю?
Комунікативна взаємодія вищої мотиви для груп з різними, іноді ками». Відмінності інформаційних потоків залежать лише від
влади з громадськістю відсутня. протилежними поглядами.
В обох випадках чинниками інтересів власника каналу. Тому
Саме взаємодія, бо такою не можна вважати інформаційні повідо- були правдивість аналізу, пояс- в коментарях, навіть однієї події з
млення про візити, перерізання нення перспективи, повага до по- різних ЗМІ, можна зрозуміти чий
інтерес там виражається.
стрічок посадовцями на незна- зиції кожного.
Невдалих прикладів, на жаль,
чних об’єктах, співання гімну де
більше. Анексія Криму, кровопро- – На Вашу думку, як можна
слід і де не слід.
подолати
комунікативний
Взаємодія – це врахування лиття в Києві і Одесі, війна, провал
бар’єр у відносинах між надумки громадян і конкретні кро- (поки-що) ідеї будівництва Європи
селенням тимчасово окупоки влади для її реалізації. Інколи в Україні, офшоризація економіки,
ваних територій та органами
– продумане переконування гро- банківські авантюри…
влади України?
мадян у необхідності певних дій.
Біда в тому, що багато криНайперше, слід було не допусУ нас же переконування застосо- зових ситуацій, і це очевидно,
вується тоді, коли владці прагнуть нав’язуються владою для розколю- тити появи такого бар’єру ще до
вчинити чергове зло («добровіль- вання суспільства. Раз-по-раз, сві- військових дій на Донбасі та до
не» об’єднання громад, продаж домо, проголошуючи при тому ти- анексії Криму. Відповідні оргаземлі, фальсифікація свята Пере- ради про єдність, патріотизм і, не ни влади на те не зважали, помоги…). Люди відчувають нещи- червоніючи, про свої «здобутки». кладаючись на нібито однорідрість, брехню і «взаємодія» вили- Розколювання суспільства здій- ність інформаційного простору,
вається в протест.
снюється з мотивів мовних, релі- сформованого іще в радянські
Потрібно інше. Найперспектив- гійних, політичних, територіаль- часи. Насправді, кожна держава
ніше – референдуми з життєво них, тлумачення історичних фактів зобов’язана турбуватись за функважливих питань. Це навіть не і ситуацій. Складається враження, ціонування власного інформаційврегульовано законом (крім Все- що влада діє на замовлення, що ного простору, за донесення відукраїнського, писаного під інте- пов’язувати свою власну (персо- повідного сигналу з державного
рес президентської «вертикалі»). нальну) долю з долею народу вона каналу.
Тепер треба цей промах долати,
Відкриті обговорення проблем з не збиралася і не збирається.
будуючи по периметру відповідухваленням завдань для влади,
навіть TV-шоу з такими наслідка- – Чи вважаєте Ви, що держава ної території необхідні інженерні
ми, регулярні вотуми довіри до
повинна мати у своєму розпо- споруди, використовуючи супутвлади та її представників. Покирядженні один або декілька никовий і та інші зв'язки.
Головне ж при тому безпосещо це лише побажання.
телеканалів або радіохвиль
для більш ефективної комуні- редні комунікації при задоволенні життєвих потреб окупованих,
– Чи можете Ви пригадати прикації з населенням країни?
клади вдалого та невдалого
Це необхідно поза всяким сум- адже вони – наші громадяни
подолання кризових ситуацій нівом. Нехай цей канал комуні- (пенсії, водопостачання, продов нашій державі? Наведіть по кації буде одностороннім, без вольство…). Це дуже важливий
декілька прикладів.
використання його опозицією інформаційний канал.
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ЗАЯВА

Ще один крок
до краху
ЗАЯВА
Політвиконкому Політичної партії «Олександра
Мороза «За правду і справедливість» від 12 червня
2017 року
Прийняття у першому читанні Верховною Радою України Закону «Про державні фінансові гарантії надання медичних
послуг та лікарських засобів» фактично зупиняє дію ст. 49
Конституції України щодо безоплатного надання медичної
допомоги, доступної для всіх громадян. Що парламент не мав
права розглядати закон, котрий суперечить Конституції, –
одна справа. Уявімо, що перед цим він вніс відповідні зміни
до Основного Закону. Але введення принципу «співоплати»
послуг чи лікарських засобів, які не потрапили до «державного гарантованого пакету», або перевищують встановлений
урядом тариф, відкриває безмежний простір для викачування грошей з кишень пацієнтів, здатних платити, і закриває
надання послуг для мільйонів, не платити здатних (близько
80% населення), знімаючи ніби відповідальність держави за
охорону здоров’я людей.
Прикриваючись поширеним аргументом «…все одно платять», розробники закону (отже і депутати) не враховують те, що вони запозичають справді хороші механізми системи охорони здоров’я, але які
в інших країнах складалися на основі принципово іншого порядку і
впродовж багатьох років та десятиліть. Система медичного страхування дозволяє там накопичувати такі позабюджетні кошти, котрі справді
гарантують пацієнтам відчуття свого незалежного права на допомогу,
а медичним та іншим установам – розуміння свого обов’язку перед
пацієнтами, і за його – обов’язку – забезпечення медичний працівник
отримує високу заробітну плату. Така система могла бути створена і в
нас, для цього слід було витратити років 10-15. Ніна Марковська – народний депутат в ІІІ скликанні, потрібний законопроект пропонувала.
Проект «не пройшов», бо всі розуміли, що закон передбачає, створення
необхідного фінансового фонду як наслідку ефективно діючої економіки, високої зайнятості людей і нормальної оплати праці. Всього цього в
незалежній Україні не було, а влада діяла послідовно в протилежному
напрямку: ні виробництва, ні зайнятості, ні зарплат.
Балачки про те, що «гроші тепер підуть за пацієнтом» та інші благоподібні сентенції не переконують людей, бо вони бачать, – нічому «ходити». Коли виробництво мертве, а економіка будується на сировинному
експорті, де суб’єктами ділової активності є десяток-другий «сімей», що
функціонують загалом поза інтересами суспільства і держави (збуваючи сировину та іншу продукцію низької переробки, зокрема, вщент
вирізаючи ліси), ховаючи крадене в офшорах, то на чому можуть базуватись державні гарантії? В підсумку «співоплата» нібито звільнить
державу від відповідальності, «спеціалісти» пояснять, що «державні гарантовані пакети» послуг та їх «деталізовані описи» і відповідні тарифи
в чергове потребують наперед відомої корекції, і невідворотно зведуть
співоплату до повної оплати пацієнтом.
Обґрунтувати це буде неважко, бо в обіг медичних послуг та засобів
все більше залучається імпорт, який залежить від зовсім інших, ніж у
нас, вартісних складників. Коли вже для пояснення комунальних тарифів притягнули за вуха «Роттердам», то що казати про фармацію та інше,
що є не нашим товаром (як газ), а має реальну вартість за кордоном і
поступає до нас за валюту при постійно падаючому курсі, котрий зовсім
не захищається вітчизняним товарним виробництвом?
До тих пір, поки не запрацює наша економіка, будь-які реформи в соціальній сфері по-суті будуть регресивними, спрямованими проти людини. Влада не може цього не знати. Але складається переконання, що
вона і діє навмисно супроти інтересів народу та держави, шукаючи весь
час хитрих пояснень щодо своїх намірів. Ось неконституційно здійснюється «добровільне» об’єднання громад, затим закриваються дільничні лікарні (безцеремонне порушення Конституції), перепрофілюються
інші медичні установи. Пояснення – доцільність, ефективність тощо. Так,
доцільність, але ж вона рукотворна, владою організована, – немає людей, бо вони тікають від безробіття, не маючи надії на завтрашній день.
По-суті, насильно звільняється від людей територія, не випадково появляється безглуздий лозунг влади: «Землі – волю!». Від кого волю?! Від
нещасного власника державного акта на пай? Що так буде, ініціатори
оборудок із землею (Л.Кучма та його лизоблюди і послідовники) попереджались давно. Одначе, не від пайовика намагаються звільнити землю. Звільнити від держави, від народу! Кому це не зрозуміло?!
Так, ті ж самі «достойники» збагатяться ще більше, місця в інших країнах вони собі вже приглянули, а то й пригріли. Там вони далеко заховають свої вишиванки та забудуть патріотичні гасла. А на землю (отже і на
країну) прийде новий хазяїн.
Така здійснюється схема. А, здавалось би, що простіше: державна власність на землю (це світова тенденція), сплата користувачами земельної
ренти, поява тим самим фондів, достатніх для забезпечення медицини,
освіти, культури для нормального життя людей на своїй землі.
Невже всього цього ми не бачимо?
Політвиконком партії «Олександра Мороза «За правду і справедливість» звертається до співгромадян: "Не будьте байдужими! Під ваше
мовчання владою нищиться держава, сучасне і майбутнє кожного з вас.
Зробіть хоч невеликий крок для згуртування незгідних зі злочинною
політикою влади: передплатіть нашу газету, передавайте іншим правду
про дійсність в Україні!"
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Задумана владою лібералізація цін неприпустима в нинішніх умовах

Резонанс

Свободу цінам!

З 1 липня 2017 р. держава вже не регулюватиме
ціни на продовольчі товари
Олександр Полуянов
Відповідну постанову нещодавно прийняв Кабінет Міністрів України. Як завжди, все
загорнуте в «реформаторську
упаковку»: зниження адміністративного тиску на бізнес,
розвиток конкуренції і так далі.
Тепер у виробників і торговців будуть повністю розв’язані
руки - вони можуть формувати ціни за власним розсудом,
«залежно від попиту і пропозиції на ринку». Що це принесе
простим українцям?

Димова завіса
Нагадаємо, що цьому рішенню
передував так званий «пілотний
проект» (з 1 жовтня 2016 року),
відповідно до якого було тимчасово призупинено державне
регулювання цін на соціально
значимі продукти харчування.
Зроблено це було нібито в якості
експерименту, щоб простежити,
чи відіб’ється відсутність контролю на вартості товарів. Як і слід
було чекати, експеримент уряду
виявився «вдалим»: за версією
Мінекономрозвитку,
призупинення державного цінового регулювання не вплинуло на динаміку цін на споживчому ринку.
Щоб викрити цю брехню, навіть
не треба бути експертом, досить
просто хоч іноді ходити в магазини і стежити за цінами, які останній час нестримно росли. З цього
можна зробити висновок, що
насправді «пілотний проект» був
усього лише «димовою завісою»,
щоб рішення про відміну державного регулювання цін не виглядало таким цинічним грабунком
населення, яким воно являється
насправді.

Тепер ніякого контролю не буде
навіть теоретично.
Коментуючи дії уряду, незалежні експерти відмічають: задумана
владою лібералізація цін неприпустима в нинішніх умовах. «Це
злочинно робити, коли криза посилюється, а реальні доходи громадян і їх купівельна здатність катастрофічно падають», - відмітив
в зв’язку з цим економіст Валерій
Полехін. На його думку, в таких
умовах держава повинна контролювати усі соціальні напрями, у
тому числі і ціни.
- Потрібний баланс у стосунках
виробника, продавця і покупця. У
країнах з розвиненою економікою
і політичною системою існують
запобіжники будь-яким недобросовісним діям з боку виробників
або торгівлі. А за ситуації, коли
більшість українців працюють за
їжу, самоусунення держави небезпечне, - вважає генеральний
директор Української асоціації
постачальників торгових мереж
Олексій Дорошенко.

Вперед, до дикого
ринку

Проте, мільйони українців хвилює просте питання: чи погіршить

Для довідки:
До цього часу держава повинна була стежити, щоб на 15 груп продуктів
першої необхідності торгова надбавка не перевищувала 15%. Це: борошно,
хліб і макаронні вироби, крупи, цукор, яловичина, свинина і м’ясо птиці, яйця
курячі. А також варена ковбаса, молоко, сир, сметана, масло вершкова, олія
соняшникова. Окрім цього, для 13 груп товарів застосовувалося обов’язкове
декларування при зміні оптово-відпускних цін (для приборкування апетитів
виробників). Це: борошно пшеничне усіх сортів, борошно житнє, крупи, яловичина, свинина і м’ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені (окрім вищого
сорту), молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване в плівку), сир жирністю до 9%, сметана з вмістом жиру до 20%, масло вершкова з вмістом жиру
до 72,5%, яйця курячі, цукор-пісок, олія соняшникова.

це нововведення і без того ахове
положення з цінами? Думки експертів із цього приводу розділилися. Одні вважають, що держава
де-юре відмінила те, що де-факто
і так вже не існувало, тому нічого
страшного не станеться. Більше
того, знищується годівниця для
різних перевіряючих органів, які за
відповідну мзду закривали очі на
різні спекулятивні схеми, і по суті
ні на що не впливали.
Проте, більшість експертів дотримуються іншої думки.
- З одного боку, ринкова економіка дійсно потребує договірних
цін, а не в тих, які контролюються державою… Але з іншого боку,
приймаючи таке рішення, держава
повинна впливати на усі чинники,
що впливають на зростання вартості товарів. А такими чинниками
є, передусім: зростання вартості
енергетичних ресурсів, вартість
нерухомості, розмір заробітної
плати і так далі. Якщо держава
довіряє ринку і «відпускає» ціни,
то при цьому вона усіма силами
повинно «затиснути» всілякі чинники зростання вартості виробництва. Але держава нічого не
зробила, щоб ринки були збалансовані, щоб витрати були стабільними, а не зростали щокварталу.
Тобто, держава накручує газові і
різні енергетичні витрати, а потім
дивиться, якою ж буде ціна? Безумовно, при такому розкладі ціни
будуть зростати, зросте інфляція, і
падіння рівня життя українців продовжиться. Усе це тільки погіршуватиме економічну ситуацію. Тому,
така «позиція страуса» - голову в
пісок, нічого не бачу, неприпустима для держави. Українцям не потрібна така державна машина і її
регулювання», - підкреслив прези-

До нас їде ревізор

В Україні починається новий етап перевірок
одержувачів субсидій і соціальної допомоги
Олександр Михайлов
В уряді вже не приховують, що до
наступного опалювального сезону
кількість субсидіантів повинна різко
скоротитися, а більшості з тих, хто
залишиться, виплати будуть істотно
урізані. Цьому сприятимуть і номінальне підвищення зарплат (пенсій),
і скорочення норм споживання, а також масштабні перевірки одержувачів
державної допомоги.

А може, вони і справді бідні?
Про верифікацію в Україні говорять вже
давно, але поки що це не принесло уряду
очікуваних результатів. Ще минулого року
Павло Розенко (на той момент міністр соціальної політики) зареєстрував в парламенті

законопроект, який припускав створення
соціальної інспекції. Проте, згодом цей документ відкликали.
Відзначився на цьому терені і Мінфін - в
2015 році там створили спеціальний відділ,
який зайнявся верифікацією усіх одержувачів соціальних виплат. Фактично, міністерство збирало інформацію про українців з різних джерел (у тому числі банків, податковою
і так далі) і зіставляли її. За рахунок верифікації уряд планував заощадити п'ять мільярдів бюджетних гривень, проте на ділі вдалося заощадити всього 102 мільйони (0,02%).
Також знайшли усього лише 59 пенсіонерів
(з 12 мільйонів), які незаконно отримали пенсії. Проте, в уряді як і раніше упевнені, що
українці масово приховують свої доходи, в
результаті оформляють субсидії, отримують

дент Центру ринкових реформ,
колишній міністр економіки
України Володимир Лановий.
І нагадав, що на початку 2017
року головними чинниками зростання цін стало нічим не обгрунтоване підвищення мінімальних
зарплат до 3200 гривень (це по
будь-кому разі треба "відбивати" –
за рахунок покупців), дорожчання
комунальних послуг, а також підвищення податків і зборів (унаслідок підвищення «мінімалки»).
- Зараз це буде дикий ринок, час
від часу відбуватимуться спекуляції на тих або інших продуктах і, думаю, що сезонні коливання цін на
продукти будуть ще більшими, ніж
вони були до цього. Фактично держава розписалася в тому, що вона
не в змозі управляти своєю економікою, не в змозі впливати на ринок яким-небудь чином, - заявив
економіст Всеволод Степанюк.
Звертає на себе увагу і те, що в
цьому питанні влада йде за своєю улюбленою схемою : спочатку
самі своїми діями (чи бездіяльністю) доводять ситуацію до повної
катастрофи, а потім пропонують
« реформи», покликані цю катастрофу узаконити. Ми це бачимо
на прикладі пенсійної, земельної і
медичної «реформ», те ж саме зараз відбувається і з цінами.
- Два роки тому був ліквідований державний орган, який займався контролем цін на товари.
Так, він був дуже корумпованим,
але натомість нічого не було запропоновано, хоча відомо, що замість одного механізму слід пропонувати інший, ефективніший. В
результаті, впродовж двох років
ціни росли скаженими темпами.
Безпідставно, помічу. Немає причин, які б змусили товар вирости в
ціні в два рази. Думаю, що ніхто не
забув рекордне зростання цін на
гречку або курячі яйця. Відповідь
держави на питання, хто на цьому
заробив, досі відсутня. Ніхто від
виробників останні 2,5 роки не вимагав надання яких-небудь звітів
або декларацій про ціни, тому що
не було державного органу, який
би мав такі повноваження. Але
жадоба деяких недобросовісних
компаній все-таки ще стримувалася тим, що регулювання могло
бути повернене – до цього часу
теоретично Кабмін мав вплив на
цю ситуацію. Тепер же кожен з нас
має шанс стати жертвою зловживань з боку виробників, які можуть
нещадно завищити ціни на базові
продукти харчування. Нікому немає діла до благополуччя кінцевого покупця. Ціни на багато наших

соціальну допомогу і користуються пільгами. У результаті, соціальні витрати вже перевищили усі допустимі норми - тільки минулого року на соцзахист було витрачено 258
мільярдів гривень, що складає третину (31%)
від загального бюджету країни.
За версією чиновників, цьому сприяють і
недоробки в законодавстві: досі в країні так
і не створений єдиний реєстр пільговиків і
пенсіонерів, а в населених пунктах досі ведуть паперову документацію. Якщо виявляється, що людина неправомірно отримувала
субсидію, пенсію, або будь-яку іншу соціальну допомогу, повернути гроші можна тільки через суд. А для працівників соціальних
служб, які незаконно призначили цю допомогу, або українців, які неправомірно отримували від держави гроші, ніяких штрафів і
санкцій законодавством не передбачено.

Друга спроба
Цього року може стартувати новий етап
верифікації одержувачів субсидій і інших ви-

продуктів досягли межі - цін Європи. Іноді вони навіть перевищують
ціни в сусідній Польщі, - говорить
Олексій Дорошенко.

Експерименти над
людьми

За статистикою українці в середньому проїдають більше 50% своїх
доходів. Для порівняння: європейці
витрачають на харчування 15-20%
усіх витрат, а в найбільш благополучних країнах Європи - не більше
10-12%. При цьому, якість раціону
середньостатистичного українця і
європейця не можна навіть порівнювати. Більше того, на практиці
багато наших співгромадян витрачають на їжу практично усі гроші,
які у них залишаються після сплати
комуналки. При цьому соціологічні
дослідження показують, що при
номінальному збільшенні витрат,
українці стали купувати їжі менше,
і гіршої якості.
«Люди і хотіли б витрачати на
харчування більше, але не мають
такої можливості, оскільки вимушені жорстко економити, щоб хоч
би по мінімуму вистачило на «комуналку», ліки і інші життєво необхідні потреби», - говорить соціолог
Олена Бахматюк.
- Рішення уряду про відміну державного регулювання цін на товари першої необхідності, зокрема
продукти харчування - ганебний
експеримент над людьми. Ці дії
влади призведуть до ще більшого
зубожіння українців, і вдарить по
найменш захищених соціальних
шарах. Адже йдеться про продукти першої необхідності, які нічим
замінити : борошно, крупа, цукор,
молоко та ін.
Від неконтрольованого зростання цін на такі товари страждають,
передусім, малозабезпечені українці, які не мають достатньо засобів, щоб забезпечити собі гідне
життя.
На жаль, за даними ООН, в
Україні більше 80% людей знаходяться за межею бідності. До того
ж продовжують зростати не лише
ціни на продукти харчування, але
і на ліки, а також тарифи на комунальні послуги. Незважаючи на
це, уряд вирішив остаточно відмінити регулювання державою цін
на товари першої необхідності. А
це приведе до ще більшого зубожіння українців. Такими кроками
влада ще глибше заганяє наш народ у прірву, і фактично залишає
його без коштів для існування, заявив заступник Голови партії
“Олександра Мороза “За правду
і справедливість” Василь Цушко.

дів соціальної допомоги (матерів-одиночок,
незаможних, переселенців та ін.). Для цього
в міністерствах фінансів і соціальної політики готують два нові законопроекти, які дозволять ефективніше перевіряти добробут
громадян.
Головне нововведення - поява ревізорів
(соціальних інспекторів), які зможуть ходити
по сім'ях і перевіряти, чи дійсно вони потребують допомоги від держави. Інспектор має
право "ініціювати дослідження соціальним
аудитором матеріально-побутових умов сім'ї,
яка звернулася по соціальну допомогу" та "відвідувати одержувачів соціальної допомоги за
адресою їх проживання". Соціальні інспектори
працюватимуть в органах соціального захисту
на місцях. Для цього створять цілу структуру на
чолі з регіональними керівниками, яких призначить держсекретар Міністерства соціальної
політики. Якщо Верховна Рада підтримає ці ініціативи, то соціальні інспектори запрацюють з
2018-го, і обійдуться бюджету приблизно в 50
мільйонів гривень.
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Как известно, чтобы ложь выглядела правдоподобно,
ее нужно приукрасить какими-то деталями.

Реалії

Не
жизнь,
а
песня!
Чиновники ударили языками по украинской бедности
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ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА
БОЛЬШЕ НЕТ
Михаил Мищишин,
https://www.facebook.com

Собственно, его нет, начиная с
2014 года, когда мы сами из лучших революционных побуждений
уничтожили Украину. Лучшее
враг хорошего. А сейчас уже нет
ни хорошей, ни плохой Украины.

Александр Градов
Жизнь в Украине чем дальше, тем больше напоминает сюжет известной французской песенки «Все хорошо, прекрасная маркиза». Для тех, кто не слышал, расскажем:
маркиза, находящаяся в отъезде, звонит в своё поместье, чтобы узнать о состоянии
дел. Сначала ей сообщают, что никаких проблем нет, кроме «пустяка» — погибшей
лошади. Но в ходе дальнейшего разговора маркиза узнаёт, что причиной смерти лошади стал пожар в конюшне, которая сгорела вместе с поместьем. А причиной этого
пожара стало самоубийство мужа маркизы, узнавшего о своём разорении: застрелившись, он уронил горящие свечи. Песня заканчивается словами: «А в остальном,
прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!».
Чтобы хоть как-то отвлечь внимание народа от плачевного состояния экономики
и позорного уровня жизни, власти время
от времени развлекают людей очередными фантазиями Госстата. Если верить этому одиозному органу, то экономика у нас
демонстрирует уверенный рост, теневой
сектор стройными колоннами выходит в
официальное поле, а доходы населения и
вовсе взбухают, как тесто в кадке.
Чтобы в этом убедиться, достаточно послушать самого социального министра Андрея
Реву (на фото). По его словам, в середине
2016 года рост средней заработной платы на
2017 год прогнозировался в правительстве
на уровне до 5900 гривен, однако уже сейчас
этот показатель достиг 6600, а до конца года
он достигнет отметки в 7100 гривен.
- Сейчас средняя заработная плата 6600
гривен в месяц. А размер фонда оплаты
труда в июле 2016 на 2017 год по оптимистическому сценарию прогнозировали на
уровне 666 млрд гривен, а по пессимистическому – 656 млрд гривен, сегодня же
этот прогноз составляет 769 млрд гривен,
- заявил министр соцполитики.
То есть, все идет даже лучше, чем планировалось.
Как известно, чтобы ложь выглядела
правдоподобно, ее нужно приукрасить
какими-то деталями. С этой целью сообщается, что в первом квартале 2017 года
женщины получали в среднем на 27%
меньше, чем мужчины – 5612 гривен против 7160 гривен у сильного пола.
- Повышение уровня среднемесячной
зарплаты с 5988 до 7104 гривен - это
очередное популистское заявление, информационный вброс от Кабинета Министров. Оно свидетельствует о приближении очередной избирательной кампании.
Поэтому правительство практически каждую неделю выдает подобные популистские, привлекательные для населения
новости… Только рост экономики может
влиять на увеличение среднемесячной
заработной платы. Но макроэкономические показатели у нас падают. Ведь сейчас правительство ухудшило рост ВВП с
3% до 1,8%. При таком ВВП реальный рост
зарплаты можно ожидать на уровне 3%, а
не 15%, как прогнозирует правительство.

С экономической точки зрения увеличивать такими высокими темпами среднюю
зарплату можно только благодаря инфляционному эффекту. Мы уже что-то подобное проходили в начале 90-х, когда из-за
инфляции все украинцы были номинально миллионерами,- заявил в этой связи
глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. И добавил, что средние зарплаты можно повышать даже до
17 000 гривен, однако это не будет означать рост покупательной способности лишь рост инфляции.
С ним согласен и Сергей Малиновский, председатель совета Черкасской
областной организации партии “Александра Мороза “За правду и справедливость”:
- Все дело в том, что эти данные статистики невозможно проверить, поскольку
мы не располагаем информацией, какие
зарплаты получают руководители высших ступеней и даже среднего звена. Вообще, такой обобщающий показатель, как
средняя зарплата по Украине – уже давно
стал одним из инструментов статистических манипуляций. Конечно, есть сферы
деятельности, где зарплаты соответствуют указанным цифрам, и даже намного

их превышают. Однако, на чисто бытовом
уровне, если ориентироваться на зарплаты своих знакомых, – такие данные выглядят явно завышенными. Вообще, без реального роста экономики нельзя говорить
о реальном повышении доходов. Либо
должен произойти какой-то значительный технологический рывок, благодаря
которому резко бы повысилась производительность труда. Ни роста экономики,
ни технологического рывка в Украине не
наблюдается, поэтому такое повышение
среднего размера зарплаты будет лишь
разогревать инфляцию. Ничем не обоснованный рост номинальных зарплат может
негативно повлиять на ценовую ситуацию
и курс валют. Даже, если власти какое-то
время будут искусственно сдерживать
курс доллара, то в один прекрасный момент этот «гнойник» неизбежно прорвется со всеми вытекающими последствиями: обвалом гривны, ростом цен и
тарифов, и как следствие – еще большим
обнищанием населения. Причем, как всегда более других пострадают самые уязвимые слои, - говорит Сергей Петрович.
Из всего этого можно сделать только
один вывод: будучи не в силах реально
улучшить ситуацию, украинские власти
решили бороться с бедностью с помощью приписок, виртуозных манипуляций
цифрами и самой беспардонной лжи (тем
более, что ее нельзя проверить). В такой
стране как Украина – с чудовищным расслоением общества по уровню доходов,
вообще некорректно говорить о каких-то
средних показателях. Это как в присказке: если один ложками лопает красную
икру, а пятеро других – жуют сухой хлеб,
то «в среднем» по статистике все они едят
бутерброды с красной икрой.

Кто больше
Говоря о рекордном повышении зарплат, власти традиционно выделили две наиболее
многочисленные и социально значимые категории работников – учителей и медиков. По
версии чиновников, в этих сферах зарплаты будут расти опережающими темпами, как это и
положено в развитых, цивилизованных странах.
Так, глава украинской медицины Ульяна Супрун, рассуждая о прелестях грядущей медицинской реформы, отметила: врачи будут получать от 10 до 25 тысяч гривен и даже более,
все будет зависеть от количества пациентов и других факторов.
Министр образования Лилия Гриневич была более сдержана, выданный ее ведомством
указ, предусматривает увеличение заработной платы учителям до 10 тысяч гривен.
- Три минимальные зарплаты, – таким должен быть базовый должностной оклад учителя. Это – нижняя прослойка среднего класса. Это оплата, которую можно сравнивать с
доходами педработников в Европе. Конечно, не в абсолютных цифрах, а в относительных
показателях. Такая зарплата дает учителю возможность самовозобновляться и личностно
развиваться, — отметила Гриневич.
Что же касается минимальных зарплат, то в этом году (после двукратного повышения до 3200
грн) ее больше поднимать не будут. Однако, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана,
уже к январю 2018-го ее могут проиндексировать – в соответствии с законом «О государственных
социальных стандартах», где сказано: минимальные доходы украинцев должны расти как минимум на уровень инфляции. Если взять официальный прогноз Нацбанка (что цены за год якобы
вырастут всего на 8%), то минималка должна повыситься как минимум до 3456 гривен.

Физически существуют земля, люди,
чиновники, граждане... Ходят в школу
дети. Общественники размахивают
национальными флагами. Президенты
и министры толкают речи... Но государства нет.
Это видно по тому, что права украинцев защищать некому, и с любым украинцем кто угодно может поступить как
угодно. Украина не может защитить
свою территорию. Отстаивать свои
интересы на внешней арене. Нам это
не положено. Но нам положено защищать Европу и поддерживать США в их
борьбе с Россией. Этим мы, собственно, сейчас и занимаемся.
Когда государство Украина возродится и возродится ли вообще, - не
известно. Но в системе координат, государство Украина вроде как должно
быть. Но его нет. Думаю, что его нет
именно потому, что его и не должно
быть по замыслу владельцев украинских революционеров.

Украина не может
защитить свою
территорию. Отстаивать
свои интересы на
внешней арене. Нам это
не положено. Но нам
положено защищать
Европу и поддерживать
США в их борьбе с
Россией. Этим мы,
собственно, сейчас и
занимаемся.
А что должно быть на месте Украины?
Квазигосударство с внешними атрибутами государственности. Такой вариант устраивает всех.
Власть квазигосударство Украина
устраивает потому, что можно не сильно напрягаться на службе, и тырить
себе потихоньку. Олигархов такая
ситуация устраивает потому, что они
грабят и истощают химеру, которая не
в силах им вломить по первое число и
заставить развивать страну и ее народ.
Запад слабая Украина устраивает
потому, что сильная страна под боком
ему не нужна. Западу нужна сырьевая,
ресурсная и человеческая украинская
база. России Украина, как государство,
также не нужна - и по той же причине,
что и Западу.
Может быть, государство Украина
нужно украинцам? Тоже нет. Иначе бы
мы не уничтожали остатки своей итак
хиленькой государственности на Майданах. Вместо государства нам нужен
безвиз с Европой, как возможность
чкурнуть на Запад подальше от олигархов, которые нас грабят.
На нелегальной работе на Западе можно заработать больше, чем на
легальной работе в Украине. Круг замкнулся. Государство Украина не нужно никому, в том числе, и украинцам.
Поэтому его и нет. Вместо него существует фантом, химера, как внешнее и
удобное оправдание любых действий
тех, кто именует себя патриотами, в
отношении других украинцев. Все логично.
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“За правду і справедливість”

Придет время, когда на карте Киева будет восстановлена
историческая справедливость.

Cвідок історії

«Благодарность» за подаренную
жизнь от Виталия Кличко
Александр ФИДЕЛЬ,
http://www.2000.ua/
«Тот, кто спас одну жизнь, как будто спас целый мир» — эта надпись
выгравирована на израильской медали «Праведник народов мира». Ею награждаются те, кто в период Второй
мировой войны способствовал спасению евреев.
Смысл этой цитаты из Талмуда, думаю, понятен: речь идет не только о
бесконечном внутреннем мире одного
человека, но и о том, что каждая спасенная жизнь может дать милиарды
новых жизней в своих потомках. Это в
полной мере относится и к истории, которую узнали журналисты «КП в Украине», в свое время побывавшие в селе
Вильшана (Ольшана) Черкасской области, которое считается малой родиной
братьев Кличко.

Прославленным боксерам в местном
музее посвящен отдельный зал, в котором
помещено огромное пышное генеалогическое древо рода Кличко. Современную
историю рода исчисляют столетием, —
знают истории прадедов Ерофея и Петра
и, конечно же, деда братьев — Родиона
Кличко.
— Родион был сыном бедного крестьянина Петра Кличко, — показывает на генеалогическом древе заведующая музеем
Людмила Тимошенко «листик» деда спортсменов. — Он был единственным из этой
линии Кличко, кто как говорится, выбился
в люди: окончил школу милиции, получил
должность начальника паспортного стола, что по тем временам было очень высоким постом. Женился на очень красивой
и умной девушке Тамаре (в девичестве Тамара Яковлевна Этинзон. — Авт.), которая
приехала в село работать учительницей
украинского языка.
— Это бабушка наших боксеров-чемпионов, — уточняет Людмила Тимошенко. —
Люди вспоминают, что она была активисткой: вечера организовывала, пела, играла
на гитаре. Но, увы, ее очень сильно сломила Великая Отечественная война. Во время оккупации Тамару Кличко арестовали
фашисты вместе с ее двухлетним сыном.
Она по национальности была еврейкой.
Родиону удалось каким-то немыслимым
образом выкупить ее у оккупантов, а вот
сына спасти не удалось — его убили.
Но на этом страдания Тамары Кличко

не закончились, чтобы спасти жену, Родион два оккупационных года прятал ее от
всех в старой отеческой хате.
«Во время оккупации Родион Петрович
шил и чинил обувь. Так что, когда к нему
в дом приходили заказчики, он прятал
жену в сундуке на печи, —вздыхает Людмила Тимошенко. — Она была миниатюрной женщиной, так что легко помещалась
в сундук, Родион сделал там специальное
отверстие, чтобы жене было легче дышать…»
Но сколько могло продолжаться такое
существование? Ведь рано или поздно нашлись бы «добрые люди»… Представьте,
каково оно — в течение двух с лишним лет
ждать каждый день разоблачения и неминуемой гибели (ведь с укрывателями евреев оккупанты также не церемонились)?
Конец физическим и моральным страданиям супругов Кличко положила Красная
армия. 28 января 1944 г. юго-западнее
Вильшаны состоялось соединение войск
1-го и 2-го Украинских фронтов под командованием Николая Ватутина и Ивана
Конева, и образование кольца в районе
Звенигородки. В ходе боев было освобождено от оккупантов и родное село Кличко.
Мы можем только представить чувства,
которые испытали в тот день Родион и
Тамара Кличко, когда с плеч свалилась
многопудовая ноша страха, что не нужно больше контролировать каждое свое
слово и даже каждый вздох, когда пришло осознание, что выжили, что впереди

Правда очі коле?

Свобода слова - найгірший ворог для
нинішньої влади
Сергій Січень
15 червня 2017 р. голова СБУ Василь Грицак виступив з пропозицією внести до Кримінального Кодексу України зміни з метою оцінки "усіх форм і методів гібридної війни". За його словами, "адекватна відсіч ворогові вимагає рішучих спільних
дій, поєднання сили права і сили громадської думки, як зброї
проти російської агресії в інформаційному просторі". Що ж
насправді ховається за цією зовні патріотичною заявою?
Одночасно шеф СБУ пропонує
українським журналістам укласти
так званий "Акт інформаційної єдності в протистоянні ворогові":
- Російська пропаганда є зброєю,
за допомогою якої супротивник намагається зруйнувати нашу віру у
свободу слова і демократію. Відповіддю на цю пропаганду повинен
стати бойкот усім представникам
п'ятої колони РФ в інформаційному просторі України. Вони повинні стати персонами нон-грата на
вітчизняних інформаційних ре-

сурсах - для прихильників "путінського російського світу" повинен
залишитися тільки "кисельовськосоловйовський майданчик".
Тут час поставити два питання: про
яку російську пропаганду йде мова, і
хто є представниками п'ятої колони
РФ в інформаційному просторі України? Якщо врахувати, що російських
газет у продажу немає, телеканали
давно заборонені, і навіть російські
сайти заблоковані, то перейдемо відразу до другого питання.
Немає ніякого сумніву, що "п'ятою

целая жизнь, что наконец, можно просто
пройтись по улице!
И разве о воинах Красной армии, их
командирах нельзя сказать: «спасшие
целые миры»? Не только тех, кого спасли
от нацистского рабства и гибели, но и их
бесчисленных потомков, за саму возможность которых появиться на свет, достичь
того, чего они достигли, советские воины,
включая Николая Федоровича Ватутина,
отдали самое дорогое, что у них было, —
собственные жизни?
И вот благодарность от одного из спасенных. 2 июня 2017 г. Киевсовет принял
решение о переименовании проспекта
Генерала Ватутина. Среди поддержавших решение был и киевский городской
голова Виталий Кличко, внук Родиона
и Тамары Кличко. Кличко и К0 назвали
магистраль именем Романа Шухевича,
украинского командира специального
разведывательно-диверсионного батальона абвера «Нахтигаль» (немецкие командиры – обер-лейтенант Ганс-Альбрехт
Герцнер и обер-лейтенант Теодор Оберлендер, политический руководитель,
осуществлявший связь между личным составом и немецким командованием), приданного 1-му батальону полка «Бранден-

колоною Кремля" за версією Грицака
є опозиційні журналісти і видання,
що критикують політику нинішньої
влади. І якщо ініціативи СБУ втіляться
в життя, то цим самим буде поставлений жирний хрест на більшості українських видань, які ще користуються
популярністю і довірою у народу. Ті,
що залишаться, публікуватимуть переважно репортажі в стилі "Що? Де?
Коли"? (погоджені з СБУ), поради домогосподаркам, інтерв'ю з чиновниками, прес-релізи силових структур і
іншу дурницю. А "найгостріші" дебати крутитимуться переважно навколо питань про вклад УПА в перемогу
над фашизмом, способах національної вишивки, консервації огірків і допустимої довжини жіночих спідниць.
Будь-яка критика влади і навіть натяки про те, що "є у нас ще недоліки на
місцях" розцінюватиметься як ворожа
пропаганда, оскільки це може бути корисно супротивникові, а це означає, –
практично кожен може опинитися в
чорних списках "п'ятої колони". Приміром, хіба не скористається Путін інформацією про відсутність гарячої води

бург 800» майора Фридриха Вильгельма
Хайнца. «Хлопцы» батальона «Нахтигаль» в том числе приняли участие в чудовищном львовском погроме (от которого
даже немцам стало муторно).
Фраза из Талмуда, которой я начал этот
материал, имеет и продолжение: «Кто
отнимет одну жизнь, уничтожает целый
мир». Сколько «миров», сколько безвинных жизней уничтожили Шухевич и его
подручные?
Были бы у Тамары и Родиона Кличко
шансы выжить (а у их внука появиться
на свет), если бы возглавляемая Николаем Ватутиным и другими
военачальниками
Красная
армия не свернула шею Гитлеру?
И ладно бы, киевский мэр
был типичным представителем
отечественного политикума,
пошедшим во власть, дабы выбиться из грязи в князи, набить
карманы и потешить амбиции,
готовым ради этого, что называется, и мать родную продать.
Но Виталий Кличко пришел в
политику исключительно на
своем уже сделанном имени, заслуженном авторитете величайшего (без преувеличения) спортсмена.
Зачем ему это понадобилось? Амбиции,
жажда славы? Но разве не было у него
безупречной славы великого спортсмена, гордости и даже символа своей страны, своего народа, которая бы позволила
оставаться авторитетной, уважаемой и
влиятельной персоной?
Только вот слава любого политика не бывает однозначной (в хорошую сторону уж
наверняка). И чем далее, тем все более
ассоциируется уже Виталий Кличко не
столько с великим боксером, сколько с
феерически некомпетентным политиком.
А как показала история с «декоммунизацией» проспекта Ватутина, и полностью морально деградировавшим человеком.
Уверен, что придет время, когда на карте Киева будет восстановлена историческая справедливость. А вот память о том,
кто осквернил освобожденный Николаем
Ватутиным город, кто надругался над памятью собственных дедушки и бабушки,
останется. С такой славой Виталию Кличко продолжать свой жизненный путь, да и
остаться в истории. Что ж, такой выбор он
сделал сам!

в Києві? Відповідно, усі, хто говорив і
писав про це, є "путінськими агентами".
Особливо розчулює "Акт інформаційної єдності в протистоянні
ворогові". По суті, українському
журналістському співтовариству
пропонується доносити і переслідувати своїх колег - або орієнтуючись самостійно, або по наданих
СБУ інструкціях визначати - кого
саме зараховувати в "п'яту колону".
По суті, йдеться про легалізацію
того, чим у нас займалися ультраправі організації : від підпалів і
блокування студій неугодних телеканалів, - до побиття і вбивств опозиційних журналістів. Формально
вони діяли незаконно, але фактично їх дії майже завжди залишалися
безкарними. На розум мимоволі
приходить горезвісний закон Третього Рейху від 1933 року "Проти
зради німецькому народу і зрадницьких дій", який фактично скасував громадянські свободи, заохочуючи доноси на "ворогів нації".
З усього цього можна зробити
лише один висновок: заклики до

зачистки інформаційного простору силами СБУ і "пильних громадян" свідчать про те, що влада
вже не в змозі терпіти справедливу
критику у свою адресу, і готова за
допомогою сили усувати джерело свого роздратування. З іншого
боку, це і повне фіаско провладних
ЗМІ - вони більше не в змозі виправдовувати дії держави. Замість
них на поле виходять спецслужби.
Іншими словами, ми бачимо повний провал державної політики в області "агітації і пропаганди", що викликає прагнення остаточно "розв'язати
проблему" свободи слова.
І як після усього цього можна
сприймати слова Петра Олексійовича Порошенка, що заявив на пресконференції 14 травня 2017 р.: "Я
абсолютно переконаний, що такий
рівень свободи, який існує зараз, у
тому числі і для громадянського суспільства, є безпрецедентним. Ніколи
за усю історію Україна не мала такого
рівня свободи, у тому числі і відносно журналістів, і відносно громадських діячів"?
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Как оставаться бодрым и полным сил целый день?

ДОМАШНІЙ КЛУБ
Полезные советы

готовим сами

АНАЛОГИ КОФЕ

или РЕЦЕПТЫ БОДРОСТИ НА ВЕСЬ ДЕНЬ
Как оставаться бодрым и
полным сил целый день?
Мысли об этом хоть раз
приходили в голову
каждому. Не обязательно выпивать несколько
чашек кофе в день! Вот
несколько безотказных
способов, которые помогут вам стать энергичнее
и повысить свою продуктивность.

КАРТОШКА-ГАРМОШКА

КАРТОФЕЛЬ С НАЧИНКОЙ

Ингредиенты: картофель – 6 шт, лук репчатый
– 1 шт, петрушкa (по вкусу), ветчина – 150 г, масло
сливочное – 1 ст. л., соль (по вкусу), перец черный
(молотый, по вкусу), перец чили (молотый, по вкусу),
сыр твeрдый (тертый) – 50 г, мукa пшеничная – 1 ст. л.,
яйцо куриное – 1 шт, лук зелeный (по вкусу).
Приготовление: Картофель помыть и отварить
в кожуре. Петрушку и зеленый лук нарубить. Лук и
ветчину нарезать кубиками и обжарить на сливочном масле. Картофель очистить. Обжаренную ветчину и лук смешать с петрушкой, зеленым луком и
сыром. Картофель разрезать пополам, удалить мякоть и нарезать ее кубиками. Смешиваем картофель
с ветчиной и сыром. Все аккуратно перемешиваем,
солим и перчим по вкусу. Наполняем половинки картофеля полученным фаршем, соединяем половинки,
обваливаем их в муке, яйце, и опять в муке. Обжариваем во фритюре до золотистого цвета. Получаем
нежную картошку в хрустящей панировке.

КАРТОФЕЛЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Ингредиенты: картофель – 600-700 г, сливки
(10%) – 400 мл, любой сыр (гауда) – 150 г, соль – по
вкусу.
Приготовление: Все, что вам нужно сделать, это
начистить картофель и нарезать монетками. Слишком тонко не надо, а примерно миллиметра 4-5 будет
достаточно. Сливки довести до кипения, подсолить и
отправить туда картошку. Дать покипеть на мелком
огне в течение 5 минут и снять с огня. Сыр натереть
на крупной терке. В любую жаропрочную форму
выложить послойно, при необходимости досолить:
слой картофеля, слой сыра (оставьте горсть сыра для
того, чтоб потом присыпать сверху). Сливки же пока
не трогаем. При этом самым верхним слоем должна
идти картошка. Как только все слои будут выложены,
залить все это сливками. Форму накрыть фольгой и
выпекать в течение 20 минут при 180 градусах. После этого фольгу снять, посыпать сверху оставшимся
сыром и допечь еще минут 10-15. Все – картошка по
французски готова к употреблению.

ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ
Этот напиток — самая
популярная
альтернатива кофе. В нём также есть
кофеин, но в значительно
меньших дозах, так что
от него вреда никакого —
сплошная польза!
Доказано, что зелёный
чай повышает умственную
активность человека, а также положительно влияет на
его внимание и память. А
большое количество антиоксидантов в нём снижает
риск развития сахарного
диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

БОДРЯЩИЙ ДУШ
В любое время суток освежающие струи воды помогают взбодриться! Тем,
кто работает днём, больше
всего подойдёт утренний
душ, особенно контрастный.
Для тонизирующего эффекта не нужно ежедневно
пользоваться мылом — достаточно будет нанести
на мочалку пару капель
хвойного или апельсинового экстракта. После такой
процедуры вы окончательно проснётесь и почувствуете прилив энергии.

КОРОТКИЙ ПЕРЕРЫВ
Кажется, что чем чаще
ты прерываешься во время
работы, тем меньше успеваешь. Но исследования показали, что если периодически
делать небольшие перерывы
и отвлекаться от работы, то
это положительно влияет на
нашу продуктивность. А вот,
если долго концентрироваться только на одном деле,
то эффективность работы
снижается.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОКТЕЙЛЬ
Готовить такой напиток
очень просто: взбейте в
блендере 1 банан со стаканом молока и добавьте по
желанию 1 столовую ложку
овсяных хлопьев или 1 чай-

Так что делайте в течение
дня короткие перерывы
для разминки, прогулки
или для приятного разговора. После этого вы сможете
лучше сосредоточиться на
работе и выполните её быстрее.
Кстати, ритмичная музыка отлично тонизирует, так
что можно сделать и музыкальную паузу!
ЗАРЯДКА
Физическая активность
не только помогает взбодриться, но и повышает
нашу продуктивность в течение рабочего дня.
Конечно, лучше всего
регулярно посещать спортзал. Но, если нет много времени на тренировки — не
беда! Достаточно тратить
10-40 минут на зарядку,
чтобы ваша концентрация
возросла за счет притока
крови к мозгу. Если не можете на работе явно заниматься спортом, то хотя бы
разомнитесь и пробежитесь по лестнице пару раз.
МНОГО СВЕТА
Свет — это мощнейший
источник бодрости! Полумрак, наоборот, расслабляет и вгоняет в полусонное
состояние. А потому старайтесь максимально окру-

МАССАЖ МОЧЕК УШЕЙ
Попробуйте делать массаж мочек ушей. А вот шею,
спину, ноги трогать не стоит — это вас только расслабит и уж точно не настроит
на рабочий лад!
СМЕХ И ШОКОЛАД
А вы знаете, что если на
работе вы будете есть шоколад и устраивать себе
«весёлые моменты», то
ваша производительность
вырастет на 12 процентов?
Шоколад лучше выбирать тёмный: он содержит
эндорфины (гормоны счастья) и способен активизировать работу головного
мозга. Для смехотерапии
на работе подойдут маленькие смешные видео,
анекдот или веселый рассказ коллеги и т.п. Главное
— во всем знать меру!
ФРУКТОВЫЕ ПЕРЕКУСЫ
Бодрящим действием
обладают ягоды и фрукты
— яблоки, малина, апельсин, грейпфрут и другие.
Именно их и следует использовать в качестве
перекусов.
А вот выпечка и мясо, наоборот, утяжеляют и усыпляют наше тело, так что
эти блюда лучше включать
в основные приёмы пищи.
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Вотчина Бармалея. 4. И.о. сахара. 8. «Невелик ...
у эксгибициониста» (современная скороговорка). 11.
«Спасибо» официанту, передаваемое вручную. 12.
Волчий фюрер. 13. Твердая деталь мягкого места. 15.
Мягкотелый молоток. 16. Атака зимы на осень. 19. Медицинское «просветительство». 20. В эту страну хотел
попасть Колумб, но промахнулся. 22. Простейшие бразды правления. 23. Мечтательный последователь Томаса Мора. 27. Врач не для мужчин. 31. Борец за остроту
ножей. 32. Всемогущая валюта. 33. От какого чувства в
потолок плюют? 34. Газетное сочинение. 35. Его учить
- только портить. 36. Внутренний мир ватрушки. 37. Дерево, красившее Москву (песен.).
По вертикали:
1. Учебное пособие, которое «толкнул» Буратино.
2. То, что доктор прописал. 3. Женская прихоть. 5. Аксакал по возрасту. 6. Макси-снегопад. 7. На сцене - танец, на жаргоне - гонорея. 9. Кто исправляет «фефекты
фикции»? 10. Простейшее приспособление для раскочегаривания углей в самоваре. 14. Удачливый игрок,
которому не должно везти в любви. 15. Любое растение, у которого важны не «вершки», а «корешки». 17.
Именно на него гонят икоту. 18. Способ продать одну
картофелину по цене килограмма. 21. Место, где леса
обретают вторую жизнь. 24. Смертельно опасный знак,
присылаемый пиратами. 25. Пояс, делающий из живота
тайну. 26. Линейка-кривляка. 27. Вкусовое ощущение,
доминирующее на свадьбе. 28. Спринтер среди собак.
29. Текучка у завистника. 30. Птица мощностью в три
лошадиные силы.

Бабушкина аптека

Лечим больные суставы в домашних условиях
Боли в суставах ног знакомы многим из нас. Ранее считалось, что
заболевания опорно-двигательного аппарата – удел пожилых людей, однако в последние годы наблюдается стремительное “омоложение” таких недугов. И сегодня подобные проблемы есть у
каждого второго – третьего человека в мире.

▸ Корень аира (одна часть);
▸ мелиса, почки сосны и лист
эвкалипта (по две части каждого);
▸ душица, паслен черный и чабрец (по три части);
▸ фиалка (четыре части);

▸ зверобой и боярышник (по
пять частей).
▸ Семена льна (одна часть);
▸ ягоды можжевельника, хвощ и
тысячелистник (по две части);
▸ донник, корень девясила
высокого, зверобой и ландыш
(по три части);
▸ багульник (четыре части);

▸ череда (пять частей).
▸ Липа, мята, семена укропа (по
одной части);
▸ крапива, щавель конский, почки сосны (по две части);
▸ ромашка, хмель, зверобой, чабрец (по три части);
▸ багульник и фиалка (по четыре
части).
Для приготовления настоя
берут 2–3 столовых ложки сбора
и заливают 300–400 мл кипятка.
Принимать его желательно перед едой 2–3 раза в день.

Методы народной
медицины для снятия
боли в суставах

▸ горячий воск, намазанный
слоями, довольно быстро устраняет болевые ощущения;
▸ мазь из корня лопуха следует применять в бане не менее
двух раз в неделю;
▸ средство, приготовленное
из 50 г камфоры, 50 г горчицы,
100 г яичного белка, 500 мл
водки, необходимо втирать в
болезненные участки ежедневно
на ночь.

По вертикали:
1. Азбука. 2. Рецепт. 3. Каприз. 5. Старик. 6. Лавина. 7. Трепак. 9. Логопед. 10. Сапог. 14. Картежник.
15. Корнеплод. 17. Федот. 18. Чипсы. 21. Стройка. 24. Метка. 25. Корсет. 26. Лекало. 27. Горько. 28.
Гончая. 29. Слюнки. 30. Тройка.

Ингредиенты: 5-6 клубней картофеля, 5-6 полосок бекона, соль, перец.
Приготовление: Сырой картофель почистить,
сделать надрезы (не доходя до конца), с расстоянием
1 см. В надрезы вставить тонко нарезанный бекон.
Картофель немного посолить, поперчить, положить
в фольгу, фольгу завернуть. Выложить в форму для
запекания. Поставить в духовку. Запекать при температуре 180 градусов в течение 45-55 минут (время
приготовления зависит от размера и сорта картофеля). Готовый картофель посыпать зеленью.

ную ложку какао-порошка.
Получится вкусный, быстрый и низкокалорийный
завтрак, после которого не
хочется есть и спать долгое
время.

жать себя светом: днём открывайте шторы, вечером
включайте яркие лампы и
светильники.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Африка. 4. Ксилит. 8. Бицепс. 11. Чаевые. 12. Вожак. 13. Копчик. 15. Киянка. 16. Заморозок. 19.
Рентген. 20. Индия. 22. Вожжи. 23. Утопист. 27. Гинеколог. 31. Оселок. 32. Доллар. 33. Скука. 34.
Статья. 35. Ученый. 36. Творог. 37. Рябина.

РЕЦЕПТЫ ВКУСНОГО
КАРТОФЕЛЯ

Эффективные травяные
смеси от боли в суставах
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Неужели Никола Тесла, проводя опыт, мог отправить
невообразимо мощный поток электроэнергии в район Тунгуски?

Х-файлы

По материалам http://neveroytno.ru/

Небесное тело, известное нам как
Тунгусский метеорит на протяжении
столетия беспокоит загадкой своего
происхождения исследователей. За
это время появилось множество версий о том, что же взорвалось над районом Тунгуски, но ни одна из них, так и
не сыскала своего подтверждения.
Происшествие было зафиксировано
утром 30 июня 1908 года, когда около
10 минут восьмого, небо над Сибирью
вдруг осветилось багровым пламенем и "раскололось на две половины",
– сообщали очевидцы, – откуда со
свистом и грохотом в окружении синеватого холодного света выскочил
шарообразный объект.
Ошеломленные люди смотрели на этот
огромный светящийся объект, который
считанные минуты полета завершил ослепительной вспышкой со взрывом в небе
прямо над таежным лесом. Утро озарила
ярчайшая вспышка света, затмившая даже
солнечное сияние, и жуткий грохот ударной
волны разлетелся по окрестностям.
Ударная волна была настолько сильная,
что прокатилась по Сибири и ее селениям,
сбивая очевидцев с ног и выбивая в домах
стекла за сотни километров от эпицентра
взрыва. За первым ударом прошла серия
из десятка глухих взрывов — так это событие описали свидетели. Именно серия
взрывов, раздавшихся после основного.
Волна первого взрыва дважды обежала
земной шар, – это зафиксировали сейсмографы по всему миру. Подобное было,
когда Советский Союз провёл испытание
ядерной бомбы мощностью в 55 мегатонн. Деревья рвало и швыряло, словно
сухую травинку, даже земля тряслась в
испуганной лихорадке.

Гипотезы и предположения
Гипотез и предположений о том, что
взорвалось над небом Тунгуски множество. Поближе к научному пониманию —
это падение астероида или кометы. Но
есть и такая, имеющая право на жизнь:
мощный удар был нанесен рукотворной
молнией Николы Теслы!
Как известно, Никола Тесла является
признанным повелителем могучих электрических сил. Одни называли ученого
мистификатором, другие были уверены —
великий гений! Но все признают: гениальный ученый родившийся в Хорватии стоит на одной ступени с Леонардо да Винчи,
чей изобретательский гений нередко считают внеземного происхождения.
Переменный ток, политика электрификации мира, трансформатор, электрические моторы, радиоволны, будущее мобильной связи – всем этим мы обязаны
изобретательскому интеллекту Николы
Теслы. Но это лишь малая часть известных открытий учёного. Великое множество изобретений Теслы осталось сокрытыми, причем некоторые из них учёный
уничтожил сам, считая что мир к этому
еще не готов.

Удар электромагнитного
поля

За многолетнюю историю целенаправленных исследований места взрыва
Тунгусского метеорита, найти осколков
небесного пришельца так и не удалось.
Учёные склоняются к выводу, что ... не
было никакого метеорита, ничего не упало в районе Тунгуски. Ведь за все время
поисков на месте поваленных деревьев,
в эпицентре взрыва, не было обнаружено
ни единого кусочка хоть чего-то прилетевшего из космоса. Взамен этого иссле-

Так что же взорвалось
в небе Тунгуски?
Никола Тесла мог быть автором
Тунгусского взрыва

дователи видят деревья, сожженные не
только по стволу, но даже пострадавшие
под землей корни деревьев. Растения
претерпели сильные изменения на генном уровне. Подобная мутация вызывается жестким ионизирующим излучением, либо невероятно мощным разрядом
электромагнитного поля. В связи с этим
напрашивается вывод, что здесь свирепствовал мощнейший электромагнитный
разряд , а это объясняет и произошедшее
перемагничивание почвы.
"Вся небесная механика построена на
вращении объектов с высокими скоростями. Планеты, системы и галактики –
вращается все, и это создаёт и хранит нескончаемые запасы энергии", — указывал
Никола Тесла. Мы купаемся в гигантском
океане неисчерпаемых энергетических
ресурсов (космос, это огромная копилка,
был уверен ученый), нам лишь необходимо найти способ для получения нужного
нам количества.

Повелитель молний
В 1898 году, в горном районе КолорадоСпрингс строится здание – будущая лаборатория повелителя молний. Ведутся исследования и опыты. Результат экспериментов
фантастичен и невероятен – электричество
передаётся по земле абсолютно без проводов, – но как показала история, время этих
открытий еще не пришло.
Более впечатляющий, а для окружающих лабораторию населенных пунктов
зрелищный чрезвычайно пугающий был
запуск установки Тесла. Молнии грандиозных размеров вились вокруг башни
и разносились на десятки километров,
струясь длинными нитями повсюду! Во
время работы установки, над небом башни постоянно висел огромный световой
клубок, освещавший округу и брызжущий
во все стороны электрическими разрядами. Зрители, наблюдавшие невероятное явление бушующих в небе молний в
страхе цепенели. Между землей и ногами
людей скакали и сверкали разряды из
молний. Все окутывалось чудовищными
потоками электричества, волосы людей,
стоявшие дыбом, светились ореолом холодного пламени, железные предметы
светились аурой таинственного голубоватого света.
В 1899 году Никола Тесла достиг величайших результатов в накоплении мощности электрических сил. По сути он запланировал окружить планету единой
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беспроводной сетью. Телефонные переговоры, передача фотографий, да собственно все то, что мы сегодня ежедневно
делаем с помощью Интернета и возможностей мобильного телефона. Но даже
идея глобальной сети была не основной
целью ученого. Главное – это получение
дешевого беспроводного электричества
по всей Земле и для всего человечества.
Учёный был твёрдо уверен, для получения электрической энергии будет достаточно воткнуть в землю железный штырь,
и можно владеть неистощимым потоком
электрической энергии накопленной природой. Технологически это должно было
осуществляться устройством, настроенным в резонанс с передающими башнями. Однако, и это еще не все идеи гения,
решаемые даже для наших дней. К тому
времени, у Тесла было оборудование для
импульсного выброса гигантских объемов электричества в атмосферу.

Опыты, эксперименты.
Есть ученые, которые считают – опыты
Николы Теслы с атмосферным электричеством и стали причиной Тунгусского
взрыва. Но многие считают это предположение необоснованным.
Тем не менее, в 1903 году, очередные
опыты Теслы осветили все небо над башней в Лонг-Айленд (башня-лаборатория в
Уондерклиф), а мечущиеся молнии распространялись на сотни километров вокруг. Газеты того времени писали; в свете
горящих небес можно спокойно читать
газетные заголовки, – насколько мощным
было атмосферное электричество.
Но бизнесмен Морган, узнав о далеко
идущих планах экспериментатора, останавливает финансирование проекта. Считается,
что оборудование из лаборатории вывезли
ещё к 1905 году, то есть за три года до известной катастрофы над Тунгуской.
Но историками отмечается и другой
факт, учёный хоть и был охвачен длительной депрессией, обусловленной срывом
задуманных планов, тем не менее сдаваться или отступать даже и в мыслях
не держал. Примечательно, но в 1907
году изобретатель возвращается к электрическим устройствам в лаборатории
Уондерклиф (Вондерклиф), и тайно при-

Свідоцтво про реєстрацію:
КВ № 22389-12289Р від 22.11.2016 року,
видане Державним комітетом телебачення і радіомовлення України
передплатний індекс вартість передплати
10,28 грн.
на місяць

60003

езжая в лабораторию ведёт установку
оборудования, закупленного у компании
"Вестингауз". Как об этом сообщают официальные документы, вплоть до 1912 года
Тесла использовал смонтированное оборудование. Использование электрических
машин подтверждается на судебном процессе о долгах, где учёный под присягой
признал: "Я не прекращал опытов, моя
лаборатория работает!"
Но мог ли Никола Тесла провести эксперимент с атмосферным электричеством
и это вызвало могучий электрический
взрыв над Тунгуской? Ведь именно о сильном электрическом разряде говорят повреждения, обнаруженные исследователями на месте взрыва.
Когда ученого спросили о работоспособности его лаборатории и опытах в
башне Лонг-Айленд в 1908 году, он открыто сказал, что не прерывал своих экспериментов в области электричества, — поясняет Владимир Елинкович, директор
сербского музея Николы Теслы рассказывая историю тех лет.
Да, теоретически учёный мог получить
колоссальную электрическую силу, и отправить в атмосферу мощный импульс.
Диаметр конденсатора, установленный
на башне лаборатории, позволял ему вырабатывать разрядные токи мощностью
до 10 000 Ампер. В установке Теслы напряжение достигало невероятной цифры
в 100 миллионов Вольт! То есть, учёный
мог получить 1 тераватт энергии еще сотню лет назад, цифра, невероятная даже
для современных и вроде бы серьезных
достижений в этой области.

Тунгусская катастрофа –
ошибка эксперимента?

Такая идея на первый взгляд с точки
зрение современной физики может показаться абсурдной. Но, когда начинаешь
глубже разбираться с проблемой Тунгуской катастрофы, изучаешь следы инцидента, это уже не выглядит необоснованным предположением.
Вполне вероятно, Тесла мог устроить
нечто подобное, и об этом рассказывают
патенты учёного, в которых он описывает, как это сделать. Но, для проведения
оговоренного эксперимента, необходимо
несколько таких башен как Уорденклиф,
которых Тесла как раз не имел.
Конечно, может быть, можно было
управиться и с одной башней, но тогда
в любом случае, попадание в заданную
точку в ходе эксперимента будет крайне
маловероятным. То есть, это подсказывает нам, что ученый не планировал, если
взрыв его рук дело, – устраивать в небе
Тунгуски катастрофу, это ошибка позиционирования. Это лишь неудачное завершение опыта с одной башней вместо
пяти.
Если опыты Николы Теслы и катастрофу
считать за единое целое, то это легко объясняет световые явления, начавшиеся за
два месяца до события. С мая 1908 года в
небесах были зафиксированы разноцветные сполохи света, что можно объяснить
экспериментами учёного с электричеством. За 9 дней до инцидента, сибирские
небеса вдруг расцвели красочными зарницами, и стало так светло, словно полярные дни уже начались. За три дня до
события свечение неба над Тунгуской
усилилось, здесь явно назревало какоето масштабное событие. Напряжённость
атмосферного электричества явно возрастала. При этом в небе России от Урала
до Балтики за три месяца до взрыва носились яркие световые огни – маленькие копии Тунгусского метеорита. Может быть,
это были шаровые молнии порождённые
установкой Тесла?
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