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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.

Час вводити
продуктові картки?

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.

Олександр Мороз:
“Трагедія України в тому, що у нас
влада і бізнес – одне і те саме”

Малозабезпечені українці не зможуть
вижити без продуктових субсидій

Стор. 2

Реформа по знищенню українців.
Демографи стверджують: зупинити
вимирання України вже неможливо

В Україні продовжує дорожчати їжа, причому темпи зростання цін останнім часом навіть прискорилися. За
даними експертів, з початку року цінники вже додали від 10 до 50%, залежно від товарної групи, проте і це далеко не межа. Люди говорять, що при такому зростанні усі обіцяні підвищення зарплат і пенсій втрачають
свій сенс, оскільки мізерні доплати відразу ж пожирає інфляція.

ПЕРЕДПЛАТА

Читайте на стор. 3
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

Стр. 4

Чий холоп будеш?
Роздуми про візит українського
Президента в США
і національну гідність

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

Стор. 5
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Система влади – найбільша проблема України

Держава

ЗВЕРНЕННЯ

Політради партії
“Олександра Мороза
“За правду і справедливість”
до співвітчизників
з нагоди 21-ї річниці
Конституції України

Олександр Мороз:
“Трагедія України в тому, що у нас
влада і бізнес – одне і те саме”
Незадовго до 21-ї річниці Конституції України
Олександр Мороз розповів в авторській програмі
Дмитра Гордона на каналі
"112 Україна" про своє бачення щодо років розвитку незалежної України.
Пропонуємо
нашим
читачам ознайомитися з
точкою зору Олександра
Олександровича.

Шановні громадяни!
В час тяжких випробувань для народу і країни ми шукаємо відповідь на питання: що є причиною нинішнього
стану людини і української держави? Узагальнюючою відповіддю буде висновок: в Україні грубо порушуються
норми Конституції.
Будь-яка країна може успішно функціонувати лише дотримуючись загальновизнаних і обов’язкових норм, які
регулюють суспільні відносини, формують внутрішню і
зовнішню політику.
В Україні це не спостерігається, у нас навіть не розглядаються (передбачені ст. 85 Конституції) засади внутрішньої і зовнішньої політики. Вища влада, відповідальна за
вироблення і реалізацію курсу розвитку держави, виявилась неспроможною дати відповідь на питання, які турбують усіх громадян, особливо тих, хто тепер вступає в
самостійне життя:
▸ яку державу ми будуємо?
▸ які гарантії добробуту людей дає держава та її владні
інститути?
▸ чому корупція стала повсюдним явищем, характерним найперше для інститутів влади?
▸ коли і в який спосіб закінчиться війна і що для цього
робить влада?
Галасом про «безвіз», балачками про реформи медицини, пенсійної системи, земельних відносин, «децентралізацію» і т.п. не вдається приглушити тривогу у людей
за стан і перспективи їхнього життя, замаскувати крайнє
розчарування діями влади, повну зневіру в її спроможності служити людям і державі.
Однією з ключових причин нинішнього стану є цинічне
порушення владою Основного Закону – Конституції України. Внаслідок цього нелегітимно функціонують ланки влади – парламент і уряд (відсутня більшість у парламенті), не
ухвалюються кадрові рішення щодо Конституційного Суду,
Центральної виборчої комісії, Національного банку. Розглядаються закони, проекти яких не дозволено навіть реєструвати, оскільки вони суперечать Конституції (про реформу
медицини, зокрема), явочним порядком, всупереч Основному Закону здійснюється так зване «добровільне об’єднання
громад». Немає ніякої протидії знищенню природних багатств, які за Конституцією належать народу України. Нічого не робиться для розвитку економіки, створення робочих
місць, протидії втечі людей за кордон.
Боротьба з корупцією зведена до дешевого піару: повідомлення, арешти, звільнення під застави і… практично,
ніяких покарань. Більше 600 олігархів ховають крадене в
офшорах і це не стало предметом аналізу у владі, бо вона
сама до того найбільше причетна. Роками не розслідуються кровопролитні злочини (Майдан, Одеса, вбивства
журналістів і правоохоронців, підпал «Інтера», тощо).
В роботу виборних ланок самоврядування та судів цинічно втручаються так звані «активісти», що стало турбувати навіть заокеанських наставників нашої влади.
На тлі паралічу держави під диктовку сильних світу
нав’язується ідея продажу української землі – останнього
ресурсу суверенності країни.
Переважна більшість думаючих громадян не можуть
не бачити катастрофічності здійснюваного курсу, його
небезпеки для кожної людини. Все це відбувається через
штучну відстороненість населення від управління власними і державними справами.
Логічний висновок – система влади – найбільша проблема України. Її зміна назріла давно, вона може бути
втілена в нормах нової редакції Конституції. Цей проект
підготовлено, він повинен бути винесений на ухвалення
Всенародним референдумом.
Треба пройти цей шлях, щоб зберегти Україну!
Політрада партії “Олександра Мороза
“За правду і справедливість”
26 червня 2017 р.

ttp://gordonua.com,
(друкується
зі скороченнями)
– Деяким видатним
політичним діячам
України я ставлю одне і те
саме запитання, що стало
вже традиційним: хто був
найкращим українським
президентом протягом
незалежності, на ваш
погляд?
– (Сміється.) Я підозрював,
що ви можете запитати про
це. Два тижні тому у мене
вийшла поема "Безсоння", на
продовження розмови з Тарасом Григоровичем. Я в багатьох ситуаціях повертаюся
до Шевченка. І так сталося,
що в цьому творі я коротко
розповів про всіх президентів, практично не називаючи
імен, тому що в цьому немає
потреби.
Ось, наприклад:
І чи пишатимуться власним
Нащадки, бо воно ж було:
Найбільше в світі пароплавство
Десь "поміж крапельок"
спливло.
А потім правив десять років
Свій, доморощений "де Голль",
Хоч і не вдався він високим
Ні ростом, ні… Але його
Запам’ятають за Гонгадзе…
І так далі. Про решту теж
є. Про наступного президента, наприклад:
За спиною напівмесії
У вирі зварок "за бабло"
Свої ж "Америки й Росії"
У державі витворили зло.
Потім я згадую того, хто
втік. А далі кажу про те, що
відбувається зараз:
Тепер усе не так, як досі,
Все по-англійському тепер,
Принаймні, в мові. Але досвід
Від попередників не вмер.
Усе так само. Правда ждана,
Лише у спогаді – Майдан.
Отам і гідність, Богом дана,
Взамін її – одна нужда.
Ті ж недоношені герої
З високих крісел ллють єлей
На хлопців в рваних одностроях
І на мізки простих людей.
Так само лихо верховодить,
А на вершинах – всі "свої".
Таких не знали ще в народі
Ані царів, ні холуїв.
На превеликий жаль,
саме так можу відгукнутися
про сьогоднішню владу.
– Але найкращі з них –
хто?

– Я вважаю, що якби
Кравчук далі працював, то
він би не заважав розвивати державу. Згадую, як я
зайшов до нього (мене обрали головою Верховної
Ради, а він ще був президентом) і запропонував
повернути Масола на пост
прем'єр-міністра, тому що
він найбільш досвідчений...
– ...спеціаліст...
–...так. Він же був найсильнішим прем'єром. Леонід Макарович мені відповів: "Правильно, тому
що я не дуже розуміюся на
економіці. Нехай працює,
а ми не будемо йому заважати". І справді, буквально
за кілька місяців люди на
місцях, керівники областей
(обрані, до речі, у той час,
а не призначені, як зараз)
почали говорити про те, що
тепер вони можуть наперед
орієнтуватись у питаннях
формування бюджету тощо.
– Особистість Віктора
Януковича трагічна, на
вашу думку?
– Ні, він просто втілення
того способу життя, який
сам собі обрав. Янукович
опинявся на різних посадах
не просто так, у нього, безумовно, були певні дані для
цього, але він розумів посвоєму…
Я кілька місяців домагався зустрічі з Януковичем,
тому що, спостерігаючи за
подіями, які відбувалися на
Майдані, бачив, що може
статися трагедія...
– ...бачили?
– Так. Але жодної реакції
не було. Ні від тих, хто рвався до влади, ні від тих, які
при ній були. Виходить, що
їм потрібно було, щоб пролилася кров.
– Якось в інтерв'ю
ви мені сказали, що
Ющенко прагнув влади
як месія, а Тимошенко
– як Сонька Золота
Ручка. А що взагалі
відбувалося між

Ющенком і Тимошенко?
– Як я щойно прочитав:
"За спиною напівмесії, у вирі
сварок "за бабло...". Вони
зруйнували основу, яку заклав перший Майдан. Тоді
можна було будувати демократичну владу. По суті, це
мій гріх, тому що я підтримав Ющенка.
– А якби ви його не
підтримали?
– Він би не став президентом.
– Ви не зустрічалися
вісім місяців?
– Так. Ющенка обрали на
початку року, а вперше ми
зустрілися 8 вересня. Ось
так. І було питання, а що
робити з Юлею? Відповів,
що мене ж не запитували,
коли її призначали, а тепер
її знімати не потрібно, тому
що на наступні вибори вона
піде ображеною.
– У чому був конфлікт
між Віктором
Андрійовичем і Юлією
Володимирівною?
– Труба. Хто контролює
газову трубу. Все. Тому всі
розмови про Універсал національної єдності, вишиту
сорочку, патріотизм і "Вона
працює" – це все так. Головне – хто контролює газову
трубу. Тому що український
бізнес і зараз має напівкримінальну основу (тим паче
при владі), але виростав він
із газової труби. "Росукренерго" або інша компанія,
яка була ще за Павла Лазаренка, але працювала на
відповідну жінку, – немає
жодної різниці, причина все
одно в газі...
– Ви відчували, що
останній Майдан міг
завершитися трагічно?
– Безумовно. Крім того,
приблизно рік тому я видав
книгу з назвою "До булави
треба голови", у якій я наводжу і документи, і звернення того періоду. Тоді була
можливість зняти напругу.
Тому що цей ідіотизм із роз-

гоном студентів і все інше
– це була відверта провокація, яку можна було і слід
було нейтралізувати...
– ...але Янукович
дав наказ розігнати
студентів...
– Мені здається, що ні...
– ...Янукович...
– ...можливо. Уранці 30 листопада я зайшов до Андрія
Клюєва (він був секретарем
РНБО) і запитав, який ідіот
усе це накоїв? Студенти б і
самі розійшлися, роз'їхалися
по домівках. Він сказав, що
всі рішення ухвалювали в Адміністрації. А поряд був кабінет Сівковича (екс-заступник
секретаря РНБО Володимир
Сівкович. – "ГОРДОН"), а це
мій земляк, ми навіть колись
були конкурентами на виборах. То він щодо цього висловився так (я повторюю його
слова): "Це ж якихось мудаків
набрали в органи міліції!"...
І додав, що там є дві команди: "витіснити" і "зачистити", а дії під час обох різні.
Керівники ж міліції до цього
тільки бухгалтерією займалися, а тут дали команду
"зачистити", ну вони й "зачистили". Це, звичайно, не дуже
переконливе пояснення, але
біда почалася... А Янукович
у цей час нібито був на полюванні. Його тримали на
відстані. Мовляв, роби свої
справи, царюй, а ми тут самі
розберемося. Мені це навіть
коментувати не хотілося б,
чесно кажучи. Особливо знаючи, що все можна було зупинити, навіть коли з'явилися
перші жертви. Тут же все елементарно: люди спонтанно, я
вважаю, підійшли до необхідності зміни влади, вимагали
повернутися до Конституції в
редакції 2004 року. Я пропонував і опозиції тодішній (нинішній владі), і чинному тоді
керівництву, до всіх фракцій
звертався,
рекомендував
зробити певні кроки. Потрібно було зібрати 50 підписів до
Конституційного Суду, заявити про те, що з'явилися нові
обставини (ніби вони про це
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При такому зростанні цін усі обіцяні підвищення зарплат і пенсій втрачають свій сенс
ЕКСКЛЮЗИВ "ГОРДОНА"
не знали), звернутися із пропозицією переглянути свої
висновки. І 10 тисяч людей
пішли б Червоноармійською
вулицею до Конституційного
Суду. Тільки не бити вікна, а
вдарили б у каструлі – і через півгодини суд ухвалив би
таке рішення, яке було необхідним. І тоді Майдан виконав би своє призначення...
Не захотіли цього зробити.
Лідерам потрібна була кров.
– Скажіть, будь ласка,
після Майдану Україна
стала кращою, ніж за
часів Януковича?
– Ні. Нічого не змінилося
на краще! Я ж кажу: "Ті ж
недоношені герої з високих
крісел ллють єлей...". А людям фарисейство обридло,
вони ж бачать, що діється,
як і за кордоном уже всім
усе зрозуміло. Адже система не змінилася. Трагедія
України в тому, що у нас влада і бізнес – одне і те саме,
а бізнес і кримінал – майже те саме. І виходить, що
державою керує кримінал.
Корупція дійшла сьогодні
до бюджетних ресурсів, до
людських грошей і доїть їх
так, що просто неможливо говорити про позитивні
зміни. Усі вважають, що це
була Революція гідності, а
в чому вона полягає?! Коли
ми бачимо державні інститути, Кабмін, НКРЕ, які
працюють над тарифами,
підвищують їх і пояснюють,
що так потрібно за формулою "Роттердам плюс",
заодно піднімають ціни на
холодну воду й електрику.
А чому вони подорожчали?
Та тому що в них один власник, він спочатку підняв
один тариф, а тепер інший
підвищує! А уряд оформлює
посягання бізнесу, виконує
його волю. Це ж пародія на
керування! Так бути не повинно. І абсолютно зрозуміло, що людей загнали в такий стан, що вони не бачать
виходу. Хоча, урешті-решт,
ми самі винні...
– ...із себе треба
починати...
– ...так. Але для цього треба спочатку створити умови, щоб людина могла стати
громадянином, а населення
– народом.
– Люди не бачать виходу,
а ви – досвідчена людина
і політик, – бачите?
– Безсумнівно.
– Що потрібно робити
Україні?
– По-перше, потрібен
мир. Далі необхідно розділити владу і бізнес, щоб
уряд був відповідальним
перед народом, а люди теж
відповідали за свій вибір.
– А як зробити, щоб був
мир?
– Дуже просто.
– Як сказати Путіну,
щоб він пішов з України?
– Це довга тема, якби ви

мене окремо щодо неї запросили, я б розповів. Я свого часу і в листі до Путіна
зазначив, що "русский мир"
так не відновлюють, що його
не можна відродити в такий
спосіб, та й не потрібно цього. Але Україна повинна мати
постійний нейтральний, позаблоковий статус. І це було
б вигідно всім. Фінансово –
Америці. Європа змогла б відновити економічні відносини
з Росією. Російську Федерацію в цьому разі віддалили б
від умовної загрози. А насамперед це було б вигідно Україні, щоб вона розв’язувала
свої питання, а не дивилася,
як гинуть люди. Цих цифр
ніхто не називає. Ми тільки
й чуємо, що сьогодні вбили
одну людину, а це ж цілий світ
загинув разом із нею. А мова
йде про тисячі й тисячі людей.
– Тобто, на вашу думку,
Україні не треба вступати
ні в НАТО, ні у ЄС?
– Я постійно чую, як президент говорить, що НАТО – це
Полярна зірка для нас, але він
найперше знає, що нас туди
не візьмуть, тому що там є
відповідні статутні вимоги.
Якщо на території України є
конфліктні ситуації, то ніхто
на себе важкий хомут вішати
не буде. То навіщо людям говорити про байки?!
– Тобто Україна ніколи
не буде ні в НАТО, ні в
ЄС, так?
– В осяжному майбутньому – ні. Можливо, років
через 30. Та й не потрібно
це Україні! Уявімо, що наша
країна стала членом НАТО.
Тоді безпосередня лінія
протистояння між НАТО і
Росією одразу стане – 2300
кілометрів! Постійна напруга, невизначеність. А все
скажиться на Україні.
– Буде в Україні
порядок?
– Буде. Я знаю, що для цього потрібно зробити. Необхідно вирішити кілька питань,
що вплинуть на всі суб'єкти
міжнародної політики, зокрема на Україну і наших сусідів.
Перше: позаблоковий, нейтральний статус під егідою
ООН за рішенням Ради Безпеки. Друге: реформа системи влади, розмежування
влади і бізнесу, зміна закону
про вибори, бюджетного та
податкового законодавства.
Навіть теперішній парламент
міг би це зробити, якби було
відповідне налаштування у
вищого керівництва.
– Третє?
– І третє: скликання Європейської наради з питань
безпеки і співробітництва
("Гельсінкі-2"). Я 20 років
цього добиваюся. Днями я
буду зустрічатися в Брюсселі з європейськими соціалістами, у їхніх документах
уже все це є. Але ж від розмов потрібно, зрештою, перейти до справи. Сьогодні
Європа переживає не найкращі часи саме тому, що 20
років було втрачено.

“За правду і справедливість”

точка зору

Час вводити
продуктові картки?

Малозабезпечені українці не зможуть вижити
без продуктових субсидій
Олександр Михайлов
В Україні продовжує дорожчати їжа, причому темпи зростання цін останнім часом навіть прискорилися. За даними експертів, з початку року цінники вже додали від 10% до 50%, залежно від товарної групи, проте і це - далеко не межа.
Люди говорять, що при такому зростанні усі обіцяні підвищення зарплат і пенсій
втрачають свій сенс, оскільки мізерні доплати відразу ж пожирає інфляція.
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рожчання продуктів харчування вніс
і уряд, який своєю постановою №394
(від 7 червня 2017 року) відмінив державне регулювання цін на соціальні
продукти. Нагадаємо, що ця практика
була введена в Україні більше 20 років
тому. Ціни регулювалися на такі товари,
як борошно, хліб, макаронні вироби,
крупи, цукор, свинина, яловичина, м'ясо
птиці, варені ковбасні вироби, дитяче
харчування, курячі яйця, соняшникова
і вершкова олія, сметана, сир і молоко. За словами Олексія Дорошенка, в
результаті такої політики ціни на ряд
продуктів можуть стати навіть вище,
ніж в Східній Європі. "За минулий період - після того, як з'явилася ідея відміни
держрегулювання цін на соціальні продукти, - частина продуктів харчування в
Україні підросла до своєї максимальної
ціни", - відмічає експерт.

Кількість і якість

Однією рукою дають,
іншою - забирають

Рекордсменом з подорожчання з
початку року стали продукти з борщового набору, і навіть соціальні сорти
хліба додали в ціні приблизно 11,5%. Не
сильно відстали і м'ясні продукти, риба,
кондитерські вироби і усе інше, що має
попит у населення. "З кожним тижнем,
навіть не місяцем, ціни в Україні на продукти харчування продовжують зростати. Кожного тижня на ваші доходи ви
можете купити усе менше. Різниця цін
від кварталу до кварталу складає 1520%. І якщо літом ціни на продукти харчування ще можуть стабілізуватися, то
вже до осені нас чекає нове зростання
цін через подорожчання енергоносіїв", заявив експерт Фонду громадської безпеки Юрій Гаврилечко. За його словами,
пересічним громадянам не варто орієнтуватися на оптимістичні прогнози
Нацбанку, Держстата і уряду, оскільки
вони не мають нічого спільного з реальністю.
- А варто готуватися до того, що восени нас чекає наступне підвищення
цін абсолютно на все. Особливо це торкатиметься перероблених продуктів.
Дорожчає електроенергія, комунальні
послуги, а це не може не позначитися
на ціні товарів. Як мінімум, в тому ж
супермаркеті постійно має бути включене світло і працювати холодильники.
Якщо курс долара ще деякий час можуть штучно утримувати, то ціни на
продукти харчування почали повзти
вгору. В першу чергу через підвищення
мінімальної зарплати, а також вартості
газу. Деструктивно також впливають
субсидії, які відчутно штовхають рівень інфляції вгору. На субсидії бракує
грошей, виділених державою, за моїми
розрахунками знадобиться мінімум
100 млрд грн. Це гроші, по суті, узяті від
верстата, надруковані, але не підкріплені виробництвом. Тому ціни будуть
рости, інфляція збільшуватися", - додав
Юрій Гаврилечко.

Оголосіть увесь список
Як говорять фермери, цього року через погодні катаклізми (великий об'єм
посівів довелося пересіювати) врожайність зернових буде на 20-25% нижче,
ніж минулого року. Фермери і агрономи
прогнозують : у зв’язку з низьким урожаєм і зростанням витрат до кінця року
буханець хліба може подорожчати до
17 гривен.
Дорожчати буде і свинина з яловичиною - тому, що відбувається скорочення
поголів'я худоби. Тільки за останній рік
поголів'я свиней скоротилося на 8%, а

в порівнянні з 2013 роком їх кількість
скоротилася на усі 20%. Що стосується
корів, то їх поголів'я досягло історичного
мінімуму: 1,8 млн голів. Для порівняння:
відразу після війни їх було більше 2 млн.
Іншими словами, навіть війна і гітлерівці за 2,5 року окупації нанесли українському тваринництву збиток менший,
ніж "європейські реформатори".
У результаті, і свинина, і яловичина
щомісячно дорожчатимуть на декілька гривен, поступово виходячи на підняття ціни до 20%. Про це повідомив
директор Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко.
Несолодко буде і вегетаріанцям найпопулярніші овочі "борщового набору" в поточному році подорожчають
мінімум на 70%. Таку думку висловив
голова Асоціації фермерів і приватних
землевласників України Іван Томич.
"Що стосується борщового набору
- це буряк, морква, капуста, цибуля і
картопля, то проблема в тому, що цього
року на 30% посаджено менше площ.
Це негативно вплине на формування
урожаю, і він буде як мінімум на 20-30%
менше, в порівнянні з минулим роком",
- відмітив Томич. За його словами, погодні умови в поточному році негативно вплинули і на розвиток теплолюбних
овочів - томатів, перцю і баклажанів,
через що ціни на них також зберігатимуться високими.

Кому війна,
а кому - мати рідна

В той же час, на думку ряду експертів, зростання цін обумовлене не лише
об'єктивними причинами, але і елементарною жадібністю виробників, прагнучих отримати як можна більший прибуток. Особливо це помітно на прикладі
кондитерських виробів, які вже довгий
час демонструють стійку тенденцію до
подорожчання.
- Зростання цін тут абсолютно не
обгрунтоване, тому що при виробництві кондитерських виробів масово використовуються замінники, рослинні
жири, пальмова олія. Ці продукти взагалі повинні коштувати копійки, але
ціни на них ростуть. Зростання цін на
м'ясо також не виправдане, тому що
влітку утримання худобини обходиться набагато дешевше. А факт епідемії
африканської чуми свиней нерідко використовується як маркетинговий хід
для встановлення високої ціни в супермаркеті. Не повинні дорожчати і овочі,
фрукти, які вирощують в Україні, особливо в літній сезон, - говорить професор КНТЕУ Олена Сидоренко.
Свій вагомий внесок в справу до-

Як завжди буває в таких випадках,
від нестримного зростання цін найвідчутніше постраждають найбідніші
і уразливі верстви населення. Адже,
якщо в середньому українська сім'я витрачає на харчування близько 57% своїх
доходів (що і так в 4-5 разів перевершує
європейські показники), то малозабезпечені громадяни - усі 80%. Експерти
говорять: якщо так піде і далі, то уряду
час замислюватися над введенням для
громадян спеціальних продуктових
програм допомоги. "Українці вже стали
менше їсти рибних і м'ясних продуктів переходять на хліб і картоплю, хоча, як
бачимо, навіть вони нестримно дорожчають. Близько 7 млн українських сімей
отримує субсидії. Думаю, приблизно
така ж кількість сімей повинна підпадати під можливі програми допомоги,
розраховані на малозабезпечених громадян. Інакше "відпускати" ціни було не
можливо", - вважає виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу"
Олег Пендзин.
З ним згоден і Олексій Дорошенко :
"Судячи з усього, прем'єр-міністр Володимир Гройман не цікавиться соціологією. Тому що дослідження групи
"Рейтинг" говорять: тільки за останній
рік у більше 60% опитаних погіршало
матеріальне становище, у 30% воно не
змінилося, і тільки в 6% - покращало.
Абсолютна більшість, тобто 97% опитаних - відчули на собі підвищення цін на
споживчі товари і послуги цього року".
У зв'язку з падінням доходів українці
масово економлять на найбільш цінних
для раціону продуктах. "Найбільш цінні
у нас білкові продукти - м'ясні, молочні
- вони вимагають особливих умов переробки і особливих умов логістики і реалізації. Українці цю нестачу компенсуватимуть, звичайно ж, неповноцінним
і вимушено дієтичним харчуванням.
Відповідно, раціон обіднятиметься, що
неминуче позначиться на здоров’ї людей", - відмітила в зв'язку з цим Олена
Сидоренко.
У свою чергу, Олег Пендзин додав,
що українці споживають м'яса у декілька разів менше, ніж європейці, причому
кардинально відрізняється і структура
споживання продукту. Так, в м'ясному
раціоні жителів ЄС 52% складає яловичина, 30-35% - свинина, і тільки 15-16%
- курятина. Тоді як в Україні до 60%
м'яса складає курятина (при сучасних
технологіях виробництва там завжди
міститься величезна кількість "хімії"), а
яловичини українці споживають лише
менше 12%.
Експерти також помітили, що окрім
величезної кількості фальсифікату,
українці вживають все більше неякісних, а іноді і відверто шкідливих продуктів. "Ціни на вітчизняні продукти
підтягують до цін на аналогічні європейські товари, але за якістю нашому
товару до них ще дуже далеко. Тому у
нас повний дисбаланс ціни і якості продуктів", - підсумувала Олена Сидоренко.
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По оценкам учёных, к 2050 году население Украины сократится
еще на 12 миллионов человек

Резонанс

Реформа по уничтожению украинцев
Демографы утверждают: остановить вымирание Украины уже невозможно
Александр Полуянов
Так уж совпало, что как раз
во время всеобщей эйфории
по поводу открытия "безвиза"
со странами Евросоюза, Институт демографии и социальных
исследований НАНУ опубликовал свой очередной доклад.
Перепечатывать его не имеет
смысла – достаточно привести лишь вывод ведущего научного сотрудника института
Лидии Ткаченко:
"Депопуляция стала характерной чертой для Украины,
и тенденцию сокращения населения преодолеть уже практически невозможно".

Доктор Смерть
По оценкам учёных, к
2050 году население Украины сократится еще на 12
миллионов человек – и
это еще очень оптимистический прогноз. К слову,
аналогичные исследования
регулярно проводит и ЦРУ
– по данным этой организации, по итогам прошлого
года Украина традиционно
вошла в пятерку мировых
лидеров по уровню смертности — 14,4 случая на тысячу жителей.
Основные причины на поверхности — полный развал
системы здравоохранения
и низкая рождаемость. В
этой связи уместно вновь
поговорить о грядущей реформе здравоохранения,
главной движущей силой
которой является и. о. министра здравоохранения
Ульяна Супрун.
Попутно заметим, что
один только жуткий облик
"главного медика страны"
способен подорвать здоровье
впечатлительному
человеку - не случайно её
в народе прозвали "докторсмерть". И хотя по внешности не судят, но в данном
конкретном случае народ
не ошибся. Чтобы убедиться в справедливости этой
убийственной формулировки, достаточно вспомнить
хотя бы недавний конфликт
между Супрун и директором Киевского городского
центра сердца Борисом
Тодуровым, который прямо обвинил руководство
Минздрава в массовой гибели украинцев:
"Я утверждал и утверждаю, и готов это утверждать
в суде - ваша халатность
в отношении закупок 2016
года стоила жизни десяткам тысяч украинцев. Повторяю - готов это сделать
и в суде", - заявил тогда Тодуров. По его словам, преступная бездеятельность
Минздрава только по программе сердечно-сосудистых заболеваний унесла в
2016 году больше жизней,
чем война на Востоке за все
последние годы. Аналогичная ситуация наблюдается
в онкологии, не говоря уже
о таких «мелочах», как бо-

Весь трагизм ситуации заключается в
том, что и "команда реформаторов" во
главе с Супрун (на фото), и их критики –
по сути, "одного поля ягодки". Причем,
"ягодки" ядовитые, от которых простым
украинцам ничего хорошего ждать не
приходится.

тулизм и пр.
И вот эта самая Супрун со
своей "молодой командой" –
а это все люди, очень далёкие от здравоохранения, но
очень близкие к транснациональным фармакологическим компаниям – проводят
над нами свои реформаторские эксперименты. Чего
стоит хотя бы "гениальная
инициатива" Супрун по широкому привлечению "парамедиков", спасателей и пожарных для работы в сфере
экстренной медицинской
помощи. Не успели утихнуть
и волнения, прокатившиеся
по всем областям страны в
связи с формированием так
называемых "госпитальных
округов" - в результате чего
большинство жителей сельской местности фактически
потеряют возможность получения квалифицированной медицинской помощи
вблизи от места жительства.

Хроники упадка
Напомним, что – вопреки уверениям нынешних
властей - действующая при
советской власти модель
системы здравоохранения
академика Н. А. Семашко
была весьма эффективной,
но имела один существенный (с точки зрения рыночной экономики) недостаток:
требовала
значительных
финансовых затрат. Ее содержание оказалось непосильным бременем для независимой Украины, власти
которой уже почти полностью разрушили собственную экономику, а взамен
выстроили антисоциальную систему дикого, погрязшего в коррупции, бандитского капитализма.
Справедливости
ради
стоит сказать, что в период с 2008 по 2013 годы
расходы госбюджета на
здравоохранение все-таки
росли — с 33,6 до 61,6 млрд
гривен. Однако после прихода "европейских реформаторов" эта сумма в 2014м снизилась до 57,1 млрд.
грн., в 2015 — до 46,7 млрд.,
а в 2016 снова пошел рост –
примерно до 72 млрд. Как
известно, на текущий год
запланировано порядка 80
миллиардов гривен. Тем не

менее, простые подсчеты
показывают: в валютном
эквиваленте сумма украинских бюджетных расходов
на медицину с 2008 года
упала более чем в два раза
— с 6,7 до 3,2 млрд долларов
США. Но и это вызывает
серьезную озабоченность
у наших международных
инвесторов – по их мнению,
это недопустимо много.
"Украина тратит на медицину более 4% ВВП, что значительно больше, чем любая
страна с похожим уровнем
доходов, а качество медицинских услуг остается неудовлетворительным", — заявил
директор Всемирного банка
по делам Украины, Беларуси
и Молдовы Сату Кахконен.
О том, что ВОЗ рекомендует отводить на поддержку
медицины не менее 5% ВВП,
функционер банка деликатно умалчивает. Как и о том,
чем может обернуться дальнейшая коммерциализация
медицинской сферы для
большинства украинцев.

Простые решения
И вот, чтобы угодить подлинным хозяевам Украины
– транснациональному капиталу - украинские власти
принялись
форсировать
внедрение в стране медицинской реформы. О деталях этой "реформы" можно
говорить и спорить очень
долго, но ее суть проста,
как гвоздь в крышку гроба: в нищей стране предлагается перевести работу
медицинской отрасли на
сугубо коммерческую основу. При этом "реформаторы" предлагают самые
простые решения с целью
максимального урезания
государственных расходов.
Впрочем, о себе любимых
не забывают: финансирование медучреждений системы
Государственного
управления делами (где лечится "элита нации") в этом
году увеличена на 40%.
Суть предложенной Супрун реформы сводится к
имплементации
четырех
законопроектов, базовым
из которых является проект
закона "О государственных
финансовых гарантиях предоставления медицинских

услуг" (его Рада приняла в
первом чтении 8 июня 2017
года). Напомним, что согласно этому документу, из
госбюджета будет оплачиваться только первичная
медицинская помощь, а
самая дорогая — специализированная и высокоспециализированная — будет
оказываться на условиях
совместной оплаты пациентом и государством.
Кроме того, реформа
разделит медицинские учреждения на три звена:
семейные
амбулатории;
узкопрофильные учреждения (в т. ч. лаборатории и
стационары); узкоспециализированные больницы.
Пациенты сами будут заключать договоры с семейными врачами, которые
будут предоставлять клиентам базовый пакет услуг за
государственный счет.
Специально созданная
Национальная служба здоровья Украины будет заключать договоры со всеми
медучреждениями первичного звена (независимо от
формы собственности) и
контролировать распределение бюджетных средств
по принципу "деньги идут
за пациентом" - согласно
фактическому количеству
заключенных договоров.

Хрен редьки
не слаще

Достаточно один раз заболеть и помыкаться по поликлиникам и больницам,
чтобы понять – действующая система здравоохранения серьезно больна и
нуждается в серьезном и
основательном реформировании. Другой вопрос:
как реформировать – в сторону ухудшения (что само
по себе нонсенс), или улучшения?
Весь трагизм ситуации
заключается в том, что и
"команда реформаторов" во
главе с Супрун, и их критики
– по сути, "одного поля ягодки". Причем, "ягодки" ядовитые, от которых простым
украинцам ничего хорошего ждать не приходится.
Иными словами, Минздрав
сегодня особенно активно
критикуют те, кто остался

недоволен сложившимся
распределением финансовых потоков.
Сам черт ногу сломит в
хитросплетениях многолетней борьбы кланов медицинской мафии в Украине.
Но уже абсолютно ясно, что
на площадке Минздрава
продолжают
сталкиваться финансовые интересы
новой президентской команды, старых фармацевтических групп влияния и
иностранных структур, действующих в тесной связке
с "активистами" из целого
ряда "общественных организаций". Последние якобы контролируют действия
властей в сфере здравоохранения, однако за их
спинами явно торчат уши
финансово
неудовлетворенных украинских и иностранных бизнес-структур
(на чьи деньги "общественники" и существуют).
Даже беглого взгляда на
всю эту крысиную возню
достаточно, чтобы понять:
спасение здравоохранения
и украинцев не входит в
число их приоритетов.
Так, первый "майданный"
министр
здравоохранения Олег Мусий до своего
назначения почти 10 лет
(!) боролся за честность
и реформы на посту главы Общественного совета
при Минздраве. Однако,
вступив в должность, он…
выступил за отмену гарантированной
бесплатной
медицины на уровне Конституции. Его семимесячное пребывание на посту
запомнилось лишь вопиющей некомпетентностью,
пустой болтовней и мелкими тендерными махинациями. Вовремя "спрыгнув" в
депутатское кресло, Мусий
сегодня яростно критикует
реформу Супрун: "Вся суть
реформы — это легализация
частных платежей и превращение их в обязательные.
Людям придется платить
официально за все. На реформу выделяется ноль
гривен. Половину населения Украины лишили доступа к вынужденно закрытым
больницам.
Между тем в Украине интенсивно строятся 20–30

мощных медицинских центров, для чего и для кого,
пока никому не говорят.
Похоже, сразу получастных, потому что за средства
транснациональных фармкомпаний и страховщиков".
В чьих интересах сегодня
"прозревает" Мусий, остается за кадром. Скорее всего,
как обычно, в собственных
электоральных целях.
После него кресло занял
"выдающийся
грузинский
реформатор" Александр Квиташвили. Его деятельность
ознаменовалась принятием в
марте 2015 года закона о том,
что абсолютно все лекарства
и медицинские изделия по
госпрограммам Минздрава
должны закупать международные организации. Ими в
итоге стали Программа развития ООН, компания Crown
Agents, а также Детский фонд
ООН (UNICEF). А Украина добровольно переняла "передовой" опыт самых отсталых
стран мира.
Особого внимания в этом
контексте заслуживает английская компания Crown
Agents — бывшая коммерческая структура Британского правительства (с 1997
года — частная компания)
по продвижению экономических интересов Лондона
в колониальных странах.
За свою богатую историю
Crown Agents неоднократно
оказывалась участником
коррупционных и криминальных авантюр в разных
странах мира.
Уже в конце 2015 — начале 2016 г. попытка Минздрава закупить через это
агентство
сомнительные
препараты по программе
"Детская онкология", произведенные на предприятии
Venus Remedies Limited (Индия), закончилась очередным скандалом.
Еще больший кусок бюджетного пирога получила
Программа развития ООН,
которая имеет тесные связи
среди общественных организаций-грантоедов. Тем не
менее, программа государственных закупок вакцин
и сывороток в последние
годы была провалена. Что,
в частности, продемонстрировали недавние случаи
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Встреча с Трампом стала идеей фикс для Порошенко.
Брифинг президента Украины состоялся за забором Белого дома.
смерти украинских граждан в связи с заражением
ботулизмом.
"Международные организации - это не манна небесная, как утверждали
пациентские организации.
Потому что международные организации закупают
лекарства у тех же посредников, у которых ранее закупало лекарства Министерство здравоохранения.
Коррупционная составляющая есть, и никто ее не
искоренил. Нам не удалось
благодаря этому закону
достичь того, что хотели,
- прозрачности", - констатировала глава комитета
Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга
Богомолец.

“За правду і справедливість”

реалії

Чей
холоп
будешь?
Рассуждения о визите в США и национальном достоинстве

"переговоры" лидеров двух государств и завершились. После
обмена репликами Трамп немедленно переключился на внутриамериканский вопрос – гибель
студента Отто Уормбира после
возвращения из КНДР. Очевидно,
для президента судьба молодого
гражданина США оказалась важнее геополитических "раскладов"
далекой Украины. Итогового заявления двух лидеров тоже не последовало – Порошенко устроил
брифинг для прессы за забором
Белого дома. В ходе этого брифинга наш "гарант" вновь рассыпался
в комплиментах Трампу - в интервью американским СМИ он рассказал, как повезло гражданам США:
«Реальный лидер, харизматичный
человек, который может принести мир на мою землю, так же, как
Рейган принес победу в холодной
войне без единого выстрела", – заливался соловьем Порошенко.

Александр Градов
Даже невооруженным глазом видно, что отношение украинских
"отцов нации" к правящей верхушке западных стран пронизано
самым омерзительным лизоблюдством и пресмыкательством.
Особенно это заметно в отношении к высшим должностным
лицам США, где холуяж и раболепие буквально зашкаливает
и лезет из всех щелей. Хуже всего то, что эти люди действуют
от имени государства Украина и всего нашего народа – то есть,
ставят в унизительное положение всех нас.

Зачем это надо?
Но пациентов и рядовых
врачей мало волнуют эти
скандалы. Они не находят
ответа на простые вопросы
о последствиях реформы, а
именно:
▸ в условиях поголовной
нищеты (60% украинцев, по
данным ООН, живут за чертой бедности) государство
не сможет "отправить вслед
за пациентом" достаточные
для эффективного лечения
финансовые ресурсы;
▸ в провинции станет
практически недоступным
оказание неотложной помощи больным, не говоря
уже о более сложных реанимационных процедурах;
▸ финансовые потоки
состоятельных пациентов
естественным
образом
сконцентрируются в коммерческом секторе, что
уничтожит
возможности
профессионального выживания для врачей государственных и периферийных
больниц.
Незаметно, чтобы реформаторы также радели
о сохранении пока ещё не
добитых окончательно уникальных государственных
учреждений - таких как
Национальный
институт
хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова или
Национальный
институт
сердечно-сосудистой
хирургии им. Н. М. Амосова.
Они молчат о том, что после
подобных реформ в Грузии
эту страну покинули лучшие специалисты, которые
теперь работают на родине
только в рамках благотворительных акций.
Неужели всего этого не
видят "гражданские активисты", чиновники и зарубежные специалисты? Не
стоит быть наивными: они
прекрасно всё понимают и
"ведают, что творят". Создается впечатление, что в
рамках борьбы с советским
прошлым им надо ускорить
процесс физической ликвидации его живых свидетелей. А молодых превратить
в тупое жвачное быдло,
одна часть которого будет
пахать на полях, работать
на тяжелых и вредных производствах в опустевшей
Украине, а другая - восполнять нехватку рабочей силы
в европейской метрополии.
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Без комментариев
Вместо вступления
После "исторического" визита Петра Порошенко в США, украинские
СМИ и официальные лица чуть ли не
захлебывались от восторга, на все
лады расписывая "мощную и фантастическую" поддержку Украины ведущей сверхдержавой планеты. Настораживали лишь детали: не было
совместной
пресс-конференции
двух лидеров (как это положено в
таких случаях), сам контакт длился
не более 20 минут, а брифинг Порошенко состоялся за забором Белого
дома. Также западные СМИ обратили внимание на то, что украинский
лидер даже не удостоился традиционной красной ковровой дорожки
и "тихо" прошел в западное крыло
Белого дома.
Что же на самом деле произошло
в США?
Напомним, что встреча с Трампом стала идеей фикс для Порошенко буквально со дня вступления президента США в должность.
В январском интервью агентству
Bloomberg Петр Алексеевич заявил,
что он еще в ноябре 2016-го договорился с Трампом о разговоре тета-тет сразу после его инаугурации.
"Я был одним из первых мировых
лидеров, которому позвонил Трамп
сразу после выборов", – подчеркнул
Порошенко свои "особые" отношения с Белым домом.
Правда, в январе встреча не состоялась, но Порошенко продолжал
жить воспоминаниями о звонке
Трампа. В феврале, на форуме в Давосе, наш "гарант" вновь поделился впечатлениями от телефонного
разговора с президентом США – на
этот раз с журналистом The Wall
Street Journal - и выразил надежду
на скорую встречу. "Для меня это
будет большим удовольствием», –
предвкушал Порошенко.
И хотя в Вашингтоне эти
призывы упорно не замечали,
представители правящей "элиты"
Украины сохраняли оптимизм. Так,
в марте заместитель главы администрации президента Константин
Елисеев бесхитростно объяснил,
почему Порошенко проявляет такое нетерпение. "Принципиально
важно, чтобы встреча действи-

тельно состоялась до предстоящей встречи президента Трампа
с президентом России", – рубил
правду-матку чиновник. Весь март
и апрель АП и МИД страны продолжали "прорабатывать варианты"
грядущей встречи.
Наконец 15 июня глава МИДа
Павел Климкин сообщил народу
благую весть: встреча состоится в
самое ближайшее время, а визит
Порошенко в Вашингтон был назначен на 19–21 июня.

В гостях у сказки
Первая встреча на американской
земле у Порошенко состоялась с
украинской диаспорой, возле мемориала жертвам Голодомора в
Вашингтоне. Петр Алексеевич в
неформальной обстановке проинформировал общественность об
успехах страны, достигнутых под
его руководством, и не преминул
похвастаться тем, что в тот же день
будет принят в Белом доме. Затем,
как свидетельствовала официальная украинская хроника, Порошенко принял министра энергетики
Рика Перри. Петр Алексеевич демонстрировал явное удовольствие
от происходящего: он заявил, что
у него "мощная и фантастическая
поддержка в Соединенных Штатах", и "Мы имеем фантастическую
программу".
Тем временем в Киеве политические оппоненты Порошенко устроили скандал. Так, депутат Верховной
Рады Сергей Власенко обратил
внимание на то, что представляет
собой громко объявленная "встреча на высшем уровне" и указал на
опубликованный график мероприятий американского лидера.
Согласно документу, Трамп на
самом деле в это время должен
был встречаться не с Порошенко,
а со своим советником по национальной безопасности Гербертом
Макмастером. А украинский президент в сопровождении вице-президента Майка Пенса должен был
лишь "заглянуть" в этот момент в
Овальный кабинет.
"Полный позор для страны. Так
широко представленная встреча
Порошенко – Трамп не состоится… Никакой встречи тет-а-тет не

будет", – негодовал депутат. Язвительность Власенко объяснялась
и тем, что он является членом
фракции "Батькивщина" - а ведь
именно Тимошенко еще в феврале
присутствовала на Национальном
молитвенном завтраке в Вашингтоне, который посетил и Трамп.
После этого в прессе появились
насмешливые комментарии, что
Юлия Владимировна намеренно
ошивалась возле туалета, чтобы
там "случайно" встретить президента США и пожать ему руку.
Правда, сама Тимошенко эти сведения опровергла, тем не менее
именно она стала первым украинским политиком, который виделся
с Трампом - что, несомненно, задевало Порошенко.

Исторический момент
И вот, наконец, долгожданная
встреча состоялась. По информации пресс-службы Белого дома, в
ходе короткого разговора главы
двух государств обсудили мирное
разрешение конфликта в Донбассе,
реформы и борьбу с коррупцией на
Украине. При этом наши чиновники
уверяют, что "историческая" беседа
двух лидеров продолжалась более
20 минут (по версии Ирины Геращенко – полчаса). Однако данные
иностранных СМИ говорят о другом: судя по стенографической записи мероприятия и официальному
видео, все свелось к нескольким минутам, в течение которых стороны
успели обменяться протокольными
приветствиями.
Трамп вежливо отметил, что для
него большая честь видеть Порошенко, после чего обратился непосредственно к нему: "Вы хотели
бы что-то сказать?" Гость воспользовался любезным приглашением
хозяина: во-первых, назвал Трампа стратегическим партнером
Украины, затем заявил, что восхищается его лидерскими качествами и отметил, что 20 июня исторический день: как-никак целых пять
месяцев президентства Трампа.
Все это время Петр Алексеевич
хлопал себя рукой по колену - как
подсчитали потом журналисты,
украинский президент сделал
около тридцати хлопков. На этом

Надо сказать, что эта встреча
вызвала целый шквал язвительных
и откровенно издевательских замечаний – как в западных СМИ,
так и со стороны украинских
экспертов. Телеканал CNN назвал
встречу малозаметной и отметил,
что Порошенко "не приветствовали с традиционной помпой и теми
атрибутами, которыми сопровождается встреча иностранных лидеров с президентом Соединенных
Штатов". А National Public Radio
обратило внимание на то, что
"важный" для Киева визит был истолкован Вашингтоном как "зашел
немного посидеть".
В Foreign Policy отметили, что
Порошенко проскользнул в Белый
дом и подчеркнули, что Трамп изменил своему обычаю – президент
США всегда беседует с главами
других государств с глазу на глаз,
а потом иногда выходит для совместной пресс-конференции.
Политолог Константин Бондаренко на своей странице в
Facebook саркастически заметил,
что, как гласит объявление на официальном сайте, любой желающий
может посетить Белый дом с туристическими целями. "Экскурсия
длится 25–30 минут. Она бесплатная (подозреваю, что за небольшую доплату могут вывести живого Трампа)", – провел параллель
Бондаренко.
А политический эксперт Дмитрий
Корнейчук подметил, что для разговора тет-а-тет в Овальном кабинете
было слишком много людей. "Могли еще разных клерков, уборщиц
и зевак с улицы позвать", – добавил
Корнейчук. В комментарии СМИ он
уже серьезно объяснил, почему Порошенко был принят Трампом "в порядке живой очереди":
- Трамп не доверяет Порошенко.
И ему нужны свидетели, которые
опровергнут, если Порошенко начнет нести какую-то отсебятину
после встречи. Во-вторых, отсутствие личной беседы – это признак
разговора ни о чем.
Если коротко подвести итоги,
то очередной "дипломатический
прорыв" нынешней власти на самом
деле обернулся полным конфузом –
Вашингтон показал свое истинное
отношение к "стратегическому союзнику". Как барин к холопу.
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“За правду і справедливість”

Біля "штурвалу" українського загального "корабля"
опинилися або нікчемні брехуни, або жалюгідні дилетанти

суспільство

Україна - кладовище заводів і фабрик
Олександр Полуянов
Коли українська влада в черговий раз анонсує зростання
доходів і підвищення рівня
життя громадян, то мимоволі ловиш себе на думці: біля
"штурвалу" нашого загального "корабля" опинилися або
нікчемні брехуни, або жалюгідні дилетанти, які навіть не
знають, що гроші беруться з
економіки.

Прогнози…
на кавовій гущі
Нещодавно Кабінет міністрів
оприлюднив черговий прогноз,
згідно з яким до 2020 року сумарне (за три роки) зростання
ВВП повинне скласти 11%, а показник інфляції скоротиться до
5%. Попри те, що в уряді ці плани
спробували представити як "досягнення", вони відразу ж піддалися масованій критиці з боку
експертного співтовариства.
- Зростання ВВП на 11% і скорочення інфляції до 5% впродовж
трьох років говорить про те, що
українська економіка не відновлюватиметься. Адже тільки за
два роки ВВП впав на 17%. Зростання на 11% говорить, що залишається ще мінус 6%, на які вітчизняна економіка після кризи і
падіння так і не зможе вирости.
Для того, щоб говорити хоч про
якесь зростання, треба спочатку
відновитися після падіння, а наш
уряд прогнозує, що навіть до
2020 року наша економіка не досягне рівня 2013 року. Хоча, після таких різких падінь, за умови
нормального уряду і інвестиційного клімату, зростання української економіки могло б скласти
десь 10-15% щорічно, - заявив

економіст Віктор Скаршевський.
За його словами, ситуація посилюється тим, що Україна вимушена виплачувати по боргах
більше, ніж зросте її економіка.
"Цього року по зовнішніх боргах
Україна виплачує 5% ВВП, хоча
зростання ВВП очікується всього
на 2%. Тобто ми по боргах виплачуємо більше, ніж зросте економіка і доки ми в мінусі. А в 2018,
2019 і 2020 роках виплачувати по
боргах доведеться вже 10% ВВП.
Таким чином, вітчизняна економіка як була, так і залишається в
стагнації", - резюмував В. Скаршевський.
При цьому багато аналітиків відмічають, що при такій провальній
економічній політиці влади, навіть
озвученим скромним планам уряду не судилося збутися.

- Уряд нічого не робить для
зростання української економіки. За оптимістичним прогнозом
зростання в 2017 році буде на
рівні 1%, реалістичніший прогноз
- 0%. Але з урахуванням того, як
у нас хитро рахують зростання
інфляції, навіть зростання в 2%
насправді може означати реальне падіння. Що ж до прогнозів
Кабінету міністрів про зростання
економіки країни на 4-5% в 2020
році, то вони явно передчасні. Це
усе ворожіння на кавовій гущі.
Тому будь-які довгострокові прогнози нашого уряду - цифри, узяті із стелі. Крім того, уряд може
бути відправлений у відставку
навіть цього року, і коли вони
прогнозують свою діяльність до
2020 року, то, окрім здивування,
це ніяких емоцій не викликає.

На мій погляд, для того, щоб досягти таких показників в 2020
році, вже зараз потрібне економічне зростання не менше 6%.
Усі повинні розуміти, що заяви
уряду про зростання економіки - не більше ніж піар-ходи, які
не мають під собою ніяких економічних розрахунків, - заявив
економічний експерт Всеволод
Степанюк. І відмітив, що якщо війна не припиниться, то навіть за
умови зростання економіки на
1-2% це фактично буде деградацією.

На узбіччя прогресу
Втім, для того, щоб при існуючих тенденціях оцінити перспективи української економіки на
найближчі роки, не обов'язково
бути економічним експертом

- досить просто мати очі і здоровий глузд в голові. По суті,
справжніми підсумками роботи
нинішньої влади є поголівна убогість, непомірні грабіжницькі тарифи, астрономічні ціни, мізерні
зарплати і пенсії. У "заслугу" владі можна записати і те, що країна
вже перетворилася на кладовище заводів і фабрик, а мільйони
людей вирушають на зарубіжні
заробітки, оскільки не можуть
знайти роботу у себе удома.
Один з найбільш показових
прикладів останнього часу - ситуація на черкаському "Азоті",
який робить мінеральні добрива для сільського господарства.
Цей гігант хімічної індустрії більше трьох місяців (101 день) простоював - і за цей час значна частина багатотисячного колективу
вимушено звільнилася і подалася на заробітки - хтось в Європу
чорноробами, а хтось в Африку
(за фахом). Коли в середині червня постало питання про запуск
заводу, то виявилось, що для
цього вже елементарно бракує
фахівців - їх довелося запрошувати з Сєвєродонецька і Рівного (де аналогічні підприємства
взагалі зупинилися). А в цей час
Україна купує добрива в Росії.
Подібних прикладів можна
привести велику кількість – це,
швидше за все, система, згідно
якої влада перетворює країну на
найпримітивніший сировинний
придаток світової економіки.
Щоб в цьому переконатися, теж
не обов'язково бути експертом
- досить подивитися на структуру і об'єми нашого експорту і
імпорту. Чи можливе при такій
політиці економічне зростання
і підвищення добробуту громадян - питання риторичне.

Редакційна пошта

Так, це ми були такими…
Якщо ви були дитиною в 50-і, 60-і, 70-і або 80-і роки
Микола Вчорашній,
Львів
Ми раніше багато чого робили такого,
що зараз і в голову не прийде робити.
Більше того, якщо ти сьогодні хоч раз
зробиш те, що тоді робив постійно тебе не зрозуміють, а можуть і за божевільного прийняти.
В дитинстві ми їздили на машинах без
ременів і подушок безпеки. Поїздка на
возі, запряженому конем, в теплий літній
день була невимовним задоволенням.
Наші ліжечка були розфарбовані яскравими фарбами з високим вмістом свинцю.
Не було секретних кришок на бульбашках
з ліками, двері часто не закривалися, а
шафи не закривалися ніколи. Ми пили
воду з колонки на розі, а не з пластикових
пляшок. Нікому не могло прийти в голову
кататися на великах в шоломі. Жах! Годинами ми майстрували візки і самокати з
дощок і підшипників із звалища, а коли
уперше мчали з гори, згадували, що забули приробити гальма. Після того, як ми
в'їжджали в колючі кущі кілька разів, ми
розбиралися з цією проблемою. Ми йшли
з будинку уранці і грали весь день, повертаючись тоді, коли запалювалися вуличні
ліхтарі, там, де вони були. Цілий день ніхто не міг дізнатися, де ми. Мобільних телефонів не було! Важко представити.
Ми різали руки і ноги, ламали кістки
і вибивали зуби, і ніхто ні на кого не по-

давав до суду. Бувало всяке. Винні були
тільки ми і ніхто інший. Пам'ятаєте? Ми
билися до крові і ходили в синяках, звикаючи не звертати на це уваги. Ми їли тістечка, морозиво, пили лимонад, але ніхто
від цього не товстішав, тому що ми увесь
час носилися і грали. З однієї пляшки пили
кілька чоловік, і ніхто від цього не помер.
А пам'ятаєте, автомати з газованою
водою? Там ще була склянка гранована
- одна на всіх. Сьогодні нікому і в голову

не прийде пити із загальної склянки! (Сьогодні її вкрадуть через п'ять секунд після
встановлення автомата, рівно за три секунди до того, як потягнуть і сам автомат.)
А раніше ж усі пили з цих склянок. Звичайна справа! Адже ніхто не боявся підхопити яку-небудь заразу.
До речі, ці склянки використовували
для своїх справ місцеві п'яниці. І, уявіть
собі, ви тільки це уявіть - вони ПОВЕРТАЛИ
склянку на місце! Не вірите? А тоді - звичайна справа!
А ще в міських автобусах були каси з
квитками по 5 копійок. І усі чесно кидали
туди свої кровні і відривали квиток. Совість - кращий контролер.
У нас не було ігрових приставок,
комп'ютерів, 165 каналів супутникового телебачення, компакт дисків, стільникових
телефонів, інтернету, ми мчали дивитися
мультфільм усім натовпом в найближчий
будинок, адже відиків теж не було! Зате
у нас були друзі. Ми виходили з будинку
і знаходили їх. Ми каталися на великах,
пускали сірники по весняних струмках,
сиділи на лавочці, на огорожі або у шкільному дворі і базікали про що хотіли. Коли
нам був хтось потрібний, ми стукалися в
двері, дзвонили в дзвінок або просто заходили і бачилися з ними. Пам'ятаєте? Без
попиту! Самі! Одні у цьому жорстокому і
небезпечному світі! Без охорони! Як ми
взагалі вижили?
Ми вигадували ігри з палицями і кон-

сервними банками, ми крали яблука в садах та їли вишні з кісточками, і кісточки не
проростали у нас в животі. Кожен хоч раз
записався на футбол, хокей або волейбол,
але не усі потрапили в команду. Ті, хто не
потрапили, навчилися справлятися з розчаруванням.
Деякі учні не були такі кмітливі, як інші,
тому вони залишалися на другий рік.
Контрольні і іспити не підрозділялися на
10 рівнів, і оцінки включали 5 балів. На
перервах ми обливали один одного водою із старих багаторазових шприців!
Наші вчинки були нашими власними. Ми
були готові до наслідків. Ховатися було ні
за кого. Поняття про те, що можна відкупитися від ментів або відкосити від армії,
практично не існувало. Батьки тих років
зазвичай приймали сторону закону, можете собі уявити!?
Це покоління породило величезну кількість людей, які можуть ризикувати, вирішувати проблеми і створювати щось, чого
до цього не було, просто не існувало. У нас
була свобода вибору, право на ризик і невдачу, відповідальність, і ми якось просто
навчилися користуватися усім цим. Якщо
ви один з цього покоління, я вас поздоровляю. Нам пощастило, що наше дитинство
і юність закінчилися до того, як уряд купив у молоді свободу натомість за ролики,
мобіли, фабрику зірок і класні сухарі. З їх
загальної згоди. Для їх же власного блага.
А ще були привітні сусіди, мами спокійно відпускали дітей гуляти, не боячись, що
їх вкрадуть. І батьки з нас виростили гідне
покоління. Так, це ми були такими…
А чому ж зараз всі кудись поспішають,
навіть у вихідні. А куди? Навіщо? Ніхто не
відповість, тому що ніколи, поспішають…
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Головная боль застала врасплох? Успокойтесь и попробуйте...
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Части тела, ответственные за аплодисменты. 5. «Уступчивый» водопад.
9. «Показуха», ставшая видом массового искусства. 11. Недвижимая заложница.
12. «Топливо» для корабля пустыни. 13. Мышиный киллер. 15. Фантаст, отрубивший
профессору голову. 17. «Собачья» звезда. 18. Классическое русское средство от несладкой жизни. 19. Приманка для аргонавтов. 22. «Гад» с медицинской эмблемы.
24. Экономические или электрические возможности. 25. Ловкость, которую можно сделать ушами. 27. Пришлепнутый круг. 30. Организация охранников природы.
32. Привал для сновидений. 33. Наемный «мочила». 34. Солдат перед дембелем.
36. «Погремушки» каторжника. 37. Балдежное состояние. 38. Город, приютивший
государство. 39. «Русская болезнь» Онегина. 40. Предводитель, с которым «не приходиться тужить».

Головная боль застала врасплох?
Успокойтесь и попробуйте одно
или комбинацию из нескольких
средств, описанных ниже. Начните с того, что…

эффективнее, кушайте продукты,
богатые протеином, маленькими
порциями каждые 2-3 часа. Такой
нехитрый способ может облегчить
даже симптомы сильной мигрени.

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ
Самое простое, что вы можете сделать во время приступа –
нормализировать
дыхательный
ритм. Дыхание должно быть глубоким: медленно вдыхайте через
нос и выдыхайте через рот. Через
минуту-две вы, с большой вероятностью почувствуете облегчение.
Секрет прост: одной из причин внезапной головной боли может быть
банальное кислородное голодание.
А заставив себя дышать глубже,
вы насытите кровь кислородом, и
неприятный симптом отступит.

ХОЛОДНЫЙ КОМПРЕСС
На шею, плечи или непосредственно на область, где сосредоточилась боль. Кажется, об этом методе знали ещё наши прапрабабушки.
Некоторые люди, подверженные
головным болям, утверждают, что
чувствуют облегчение, поместив
на язык кубик льда. Чем не повод
выйти на улицу и купить себе порцию «замороженного сока»?

ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ПРОГУЛКУ
По той же причине. Свежий воздух и движение насытят ваше тело
необходимым кислородом. Вот
только, увы, не всегда можно позволить себе удовольствие прогуляться в разгар рабочего дня или
учёбы. А потому не забывайте о
пункте один.

По вертикали:
2. Божественная бабочка. 3. «Камень за пазухой», спасающий от неприятностей.
4. Вкалывающий упрямец. 5. Прятка для труса. 6. Кружок карате. 7. Копчик как напоминание нам о далеких предках. 8. Телезрители знают его как Бормана, любители авторской песни - как старейшего советского барда. 10. Имя для королевича.
14. Состояние, в котором, как утверждает поговорка, у человека что на уме, то и на
языке. 16. Перехлестывающая через край радость. 17. Человек, который говорит о
чужих недостатках, чтобы говорили о его достоинствах. 20. Имеющий их да слышит. 21. «Партийная» продажа. 22. «Борец» с добром. 23. Червь для жабы, жаба для
змеи, змея для свиньи, свинья для человека и человек для червя (одним словом).
25. Сказочная птица, не боящаяся угодить в крематорий. 26. Что делает жизнь пирожка сладкой? 28. Музыкальная тянучка. 29. Очки, которые на уши не повесишь.
30. Скоростная кошка. 31. Безродный представитель Казани. 34. И черная, и озоновая. 35. «Долгоиграющая» мысль.

ВЫПЕЙТЕ ЦЕЛЫЙ СТАКАН
ПРОХЛАДНОЙ ВОДЫ
Причиной головной боли может
быть не только недостаток кислорода, но и дегидрация, попросту
обезвоживание. Даже, если вы об
этом не подозреваете. Так что и стакан простой воды способен принести ощутимое облегчение. Кстати,
такому виду головной боли особенно подвержены любители крепкого кофе: бодрящий напиток способствуют быстрому вымыванию
жидкости из организма. Нужно
взбодриться на рабочем месте?

Замените кофе зелёным чаем или
даже обычной водой. Удивительно,
но вы, возможно, даже не почувствуете разницу.
СКУШАЙТЕ ЯБЛОКО
При всей своей простоте –
действенный способ борьбы с болью. А всё потому, что фруктовые
кислоты помогут сбалансировать
кислотно-щелочной уровень в организме, тем самым избавив от
боли. Только яблоко должно быть
непременно с кожурой. Кроме того,
в качестве экстренного средства,
можно принять две столовых ложки яблочного уксуса, смешав их в
стакане прохладной воды.
НАЛЕГАЙТЕ НА БЕЛКИ
Белковая пища поможет стабилизировать уровень сахара в крови. А его недостаток или же резкие
«скачки» в любую сторону – прямая предпосылка для мигрени.
Чтобы «лечение едой» сработало

По вертикали:
2. Аполлон. 3. Оберег. 4. Ишак. 5. Куст. 6. Секция. 7. Атавизм. 8. Визбор. 10. Елисей. 14.
Опьянение. 16. Восторг. 17. Сатирик. 20. Уши. 21. Опт. 22. Зло. 23. Еда. 25. Феникс. 26. Начинка.
28. Волынка. 29. Лорнет. 30. Гепард. 31. Сирота. 34. Дыра. 35. Дума.
ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Ладоши. 5. Каскад. 9. Шоу. 11. Ипотека. 12. Саксаул. 13. Кот. 15. Беляев. 17. Сириус. 18. Горькая.
19. Руно. 22. Змей. 24. Потенциал. 25. Финт. 27. Овал. 30. Гринпис. 32. Ночлег. 33. Киллер. 34.
Дед. 36. Кандалы. 37. Упоение. 38. Рим. 39. Хандра. 40. Атаман.

Наша дача

СУПЕРРЕЦЕПЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ ОГУРЦОВ
https://nashadacha.info/
Делимся рецептами, благодаря которым ваши огурчики будут здоровыми, зелеными, а урожай будет
таким, о котором вы и не мечтали.
Хотя, конечно, многое зависит от сорта. Поэтому обязательно выбирайте сорта, подходящие вам по климату и тому, где вы их будете выращивать. Например,
тепличные огурцы никак не покажут себя в открытом
грунте и наоборот. Поэтому, сорт – это ваше все! Поехали…
Рецепт 1. После того, как появятся всходы, в фазе
развития трех-четырех листочков обработайте ваши
огурчики таким составом: в 10 л воды добавьте 30 капель йода, 1 ст. ложку жидкого мыла и 1 л молока. Хорошо смешайте и опрыскайте этим составом все растения. Такое опрыскивание можно проводить каждые
10 дней.
Рецепт 2. Замочите с вечера булку хлеба в ведре
воды. Утром хлеб разомните, добавьте пузырек йода.
Это – концентрат. 1 л этого концентрата размешайте в
10 л воды и опрыскайте все огурцы. Оставшуюся жидкость можно хранить в темном прохладном месте.
Этим раствором можно обрабатывать огурцы каждые
две недели. И они будут плодоносить до осени, и их
листья останутся зелеными до заморозков.
Рецепт 3. Разведите в воде 2 л молочной сыворотки
и 150 г сахара. Полейте этим раствором и опрыскайте
огурцы. После такой обработки на огурцах и перцах
снова образуются завязи. Единственное но – если
огурцы болеют или только начали болеть мучнистой
росой, то сахар исключите, так как он только поспо-

собствует прогрессированию болезни (сахар – это любимая среда грибных болезней).
Рецепт 4. 700-граммовую банку луковой шелухи
добавьте в ведро воды и закипятите. Оставьте настаиваться 12 часов. Затем 1 л настоя разбавьте в 4 л воды.
Опрыскайте огурцы и полейте под ними грунт. Отличное средство, укрепляющее иммунитет, защищающее
от болезней и отгоняющее от огурцов тлю.
Рецепт 5. Опрыскайте и полейте огурцы раствором
молочной сыворотки: 1 л на 5 л воды. Это отличное профилактическое средство против грибных болезней, в
том числе и мучнистой росы.
Рецепт 6. Самое важное – отрегулируйте полив.
Огурцы нельзя поливать водой из шланга. Вода должна быть отстоянной. А еще в теплице желательно поставить бочку с коровяком в процессе брожения.
Углекислый газ, который выделяет коровяк, очень благоприятно действует на образование завязей и количество плодов.

ИМБИРНЫЙ ЧАЙ
Напиток удивительным образом
эффективен при мигрени. Особенно, если она сопровождается тошнотой, так как помогает бороться
и с этим симптомом. Уважительная причина всегда хранить дома
хотя бы пару пакетиков или целый
имбирный корень.
ОТДЫХАЙТЕ, ОТДЫХАЙТЕ
И ЕЩЁ РАЗ ОТДЫХАЙТЕ
В идеале, постарайтесь уснуть,
выключив весь свет в комнате и
завесив шторы. Если сон не приходит, хотя бы просто полежите, а
отвлечься от боли поможет даже
телевизор с приглушённым звуком.
А вот читать или вглядываться в
мелкий экран смартфона, не стоит
– напряжение зрительных нервов
может усилить головную боль. Надеемся, вам уже лучше. Но помните,
что повторяющиеся головные боли
могут быть симптомом серьёзного
заболевания. Так что при повторении приступа, не занимайтесь самолечением, а обязательно обратитесь к врачу.
готовим сами

Кабачковый веер:

Ингредиенты: Кабачки – 2 шт., куриное филе – 100 г ( вареное), помидор – 3 шт., шампиньоны – 3 шт., лук – 1 шт., болгарский перец – 1/2 шт., сыр – 50 г , чеснок – 3 г , соль, перец – по
вкусу
Приготовление: Кабачки нарезать вдоль на пластины, но
не до конца. Овощи, мясо и грибы нарезать произвольно, как
вам больше нравится. Сыр натереть на мелкой тёрке. Противень смазать маслом, а что еще лучше – застелить пекарской
бумагой. Выложить немного лука и поместить на него кабачки.
В каждый разрез кабачка положить начинку. На данном этапе
любители специй сдабривают кабачки приправами, а потом все
вместе дружно посыпаем их тёртым сыром и отправляем кабачковые вееры на 40 минут в разогретую духовку.

Блюдо ханум

Ингредиенты: Для теста: 1 яйцо, 50 – 100 мл воды, 1-2 столовые ложки масла растительного, муки сколько возьмет тесто.
Для начинки: фарш, 2 моркови, 2 головки лука, соль, перец.
Приготовление:
Замесить крутое тесто, которому дать отдохнуть, пока готовим
начинку. На крупную терку натираем 2 моркови. Добавляем 2 головки мелко порезанного лука и слегка обжариваем. В мясной
фарш добавляем специи, соль, можно потереть картофелину.
Тонко раскатываем тесто, выкладываем мясной фарш, на него
– морвовь с луком. Сворачиваем все в плотный рулет, укладываем на смазанную маслом пароварку (можно выложить на
фольгу и запечь в духовке). В воду добавляем лавровый лиcт,
душистый перец и немного соли. Варить 40 минут. Выложить
в блюдо, полить маслом. Подать томатный или сметанный соус.
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под Днепром

В 1929 году начинается возведение Киевского укрепрайона, одного из самых мощных в линии Сталина, протянувшейся от Балтийского до Черного моря. К 1935 году основные строительные
работы закончились, Киев прикрыт 65 километровой цепью
ДОТов и искусственных водоёмов, они замаскированы и ожидают своего часа. Но становится ясно, укрепрайон имеет ахиллесову
пяту - два железнодорожных моста соединяющие берега Днепра
можно легко разрушить авиацией, прервав подвоз боеприпасов
и пополнений для частей обороняющих Киев. Принимается решение о небывалом строительстве сразу двух туннелей, по которым
можно снабжать город, не опасаясь бомбардировок и обстрелов.

Строительство планируется
закончить через 9 лет; проходить оно будет в полной секретности; длина южного туннеля
будет превышать 6,5 км; для
строительства
запланируют
постройку ТЭЦ, бетонного завода, городков строителей и
искусственного полуострова на
Днепре. Инициатива исходит
либо лично от Сталина, либо от
Хрущёва - руководителя строительства метро в Москве. К
июню 1941 году будет выполнено около 10% запланированной
работы: около 600 метров подземных работ под Днепром и
до 1 километра туннелей по берегам и введена в строй ТЭЦ у
Ж/Д вокзала, которая работает
по сей день.
События лета 41-го перечеркнули все планы строительства,
в июле работы приостанавливают: туннели консервируются,
техника вывозится на восток,
из рабочих формируется мостостроительная бригада для нужд
фронта. Всё, что не удалось вывезти, либо консервируется под
слоем масла в туннелях, либо
закапывается в землю. После
освобождения Киева, с 1944
года строительство продолжается, но в стране есть более насущные проблемы, новый гипотетический противник обладает
ядерной бомбой и в 1949 строительство закрывается теперь
уже навсегда.
В связи с повышенной секретностью стройки она велась сразу в нескольких местах, участки
называются “титулами”. Титул
№10 находился в урочище Наталка на современной Оболони. Здесь можно увидеть, как
выглядит самый первый этап
строительства. Бетонный кессон

собирался на поверхности, технологические отверстия застраивались кирпичными загородками. Потом вода, подаваемая
под высоким давлением через
трубы, вымывала из под кессона землю и он погружался под
собственным весом.
Расчётная глубина - около 32
метров, по мере погружения труба сверху достраивалась бетонными кольцами. После погружения на поверхности оставалось
только технологическое отверстие диаметром 5 метров. В погружённом кессоне разбираются
боковые 3-х метровые кирпичные стенки и специальный землепроходческий щит начинает
проход туннеля в заданном направлении. Каждые пройдённые
70 см вставляют бетонное кольцо, укрепляющее стенки туннеля.
За одни смену работы считалось
большим достижением проход
этих сантиметров и поставка
хотя бы одного кольца.
В связи с работой на глубине
в земле с большим количеством
грунтовых вод, вся работа в кессоне и туннеле происходит по
давлением до 4-х атмосфер. С
этим и связана более короткая
смена - от 40 минут при 4-х атмосферах до 6 часов при нормальном давлении в день. После
каждой смены в течении 1,5 часов работники проводили в специальном шлюзе-барокамере,
где постепенно снижается давление, это позволяло избежать
опасной кессонной болезни, что
вызвано повышенным содержанием азота в крови при работе
в таких условиях. Через некоторое время рабочие проходили
реабилитацию в душкомбинате - лежали по две недели, как
говорили “в заломе”. Повышен-

В 1930-х годах вдоль западной «старой» (до 1939 года) границы СССР
строилась система узловых оборонительных сооружений
ным на строительстве было не
только давление, но и зарплаты
и снабжение работающих. При
средней зарплате в тяжпроме
500-700 рублей в месяц, вольнонаёмному рабочему платили
1500-1700 рублей + специальный продовольственный паёк.
Применялся ли труд заключенных во время строительства,
вопрос до сих пор открыт. Всего
на строительстве было занято
до 12 тысяч человек, учитывая
количество лопато-тележечной
работы, скорее всего, что да.
На Осокорках по плану южный туннель должен был выходить из под земли на левом
берегу. Здесь под землёй успели
пройти 220 колец или 154 метра.
Сейчас спуск в кессон титула
№3 залит бетоном. Именно на
этом туннеле снимались Виктор
Цой и группа “Кино” в фильме
“Конец каникул”; сейчас он частично затоплен.
Работы на южном туннеле со
стороны правого берега продвигались с самой большой скоростью: 700 метровый наземный
туннель и два кессона, смонтировали рекордное количество 273 колец.
В начале 1941-го здесь произошла авария: при проходе
плавунов под руслом Днепра в
сторону левого берега неожиданно воздух под давлением 2,8
атмосфер вырвался из-под щита
на поверхность воды. Мгновенно образовалось воронка,
всасывающая в себя речную
воду, туннель был полностью
затоплен за несколько минут,
а работающих еле успели эвакуировать. После этой аварии
ремонтные работы на туннеле
продолжались до закрытия объекта в середине 41-го.
Во время войны из работавших на строительстве были
сформированы бригады мостостроителей. После войны работы на титулах начались снова,
но к 1949 их признали неперспективными и свернули. Оборудование и материалы позже
применили на строительстве
киевского метро - вестибюли
“Вокзальной” и “Политехнической” построены в кессонах, взятых со стройки №1. Оставшиеся
постройки были законсервированы, а после строительства
Каневского водохранилища затоплены речной водой.
Когда в 90-х была совершена
попытка пробраться в туннели
с использованием аквалангов и
гидрокостюмов, оказалось, что
туннель намертво перекрыт толстой арматурой. Другие входы
либо засыпаны строительным
мусором, либо залиты бетоном. Периодически возникают
различные легенды о бронепоезде, составе со строительной
техникой и др. Проверить это
мешают не только состояние
туннелей, но и информация о
том, что немцы использовали
их для хранения отравляющих
веществ. Скорее всего вряд ли
кто-то узнает про это что-то наверняка. Конструкции такого
типа могут вполне простоять
ещё 500-700 лет.
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командный пункт

«Скала»

В 1930-х годах вдоль западной «старой» (до 1939
года) границы СССР строилась система узловых
оборонительных сооружений, состоявшая из укрепрайонов от Карельского перешейка до берегов Чёрного моря.
Хотя в самом Советском Союзе эти укрепрайоны официально никогда не называли «Линией Сталина», это название закрепилось за ними благодаря немецкой пропаганде и западной прессе.

Строительство первых тринадцати укрепрайонов (УР) началось в
1928 году: Карельский, Кингисеппский, Псковский, Полоцкий, Минский,
Мозырьский, Коростеньский, Киевский, Новоград-Волынский, Летичевский, Могилёв-Подольский, Рыбницкий, Тираспольский укрепрайоны.
В 1938 году началось строительство ещё восьми новых УР между
уже существовавшими: Островский, Себежский, Слуцкий, Шепетовский, Изяславский, Старо-Константиновский, Остропольский и Каменец-Подольский укрепрайоны. Однако их строительство не было
завершено в связи со смещением в 1939 г. линии государственной
границы на Запад.
После присоединения к СССР в 1939-40 годах Западной Белоруссии, Западной Украины, Прибалтийских республик и Бессарабии –
«Линия Сталина» была законсервирована, и примерно на 300 километров западнее стала возводиться новая «Линия Молотова».
Укрепрайон под Коростенем был крупнейшим после Минского УР. В
его состав входило 455 пулемётных долговременных оборонительных
точек – ДОТов, которые по фронту занимали 120 км. Несмотря на то, что
назывался он Коростеньским, его штаб размещался в Белокоровичах. А
вот в самом Коростене на картах с грифом “Совершенно Секретно” значился только один объект – ж/д мост.
В режиме строгой секретности с 1935 по 1938 годы в центре Коростеня
в природных гранитных пещерах под руководством генерала Дмитрия
Карбышева был построен командный пункт «Скала» для будущего ЮгоЗападного фронта. Непосредственно работы на Коростенском, Киевском и Новоград-Волынском УР возглавлял Никита Хрущёв. Ему же поручили и строительство туннелей под Днепром в Киеве.
Все доступные на сегодня схемы объекта основаны на копиях документов немецкой разведки, полученных с 1938 года (это при том,
что объект сверхсекретный) и обмерах, выполненных немецкими
инженерами в 1941-42 году. По архивному запросу в центральном
архиве Минобороны России никаких документов о КП «Скала» нет.
Объект состоит из трёх уровней, сейчас доступен для посещения
только средний. Общая длина коридоров среднего уровня – 146 метров, предполагаемая верхнего уровня около 200 метров, о нижнем
практически ничего неизвестно. Переходы со среднего на другие
уровни были забетонированы в 1941 году, кроме того есть информация о том, что верхний и нижний уровни также заминированы – это
одна из причин, по которой немцы не использовали объект, опасаясь советских радиоуправляемых фугасов. Количество помещений
высотой от 2,5 до 4 м – 36, их общая площадь – 472 кв.м. Все это защищено от возможных ударов с воздуха полутораметровым слоем железобетона, 18-метровой толщей гранитного массива и 20 метрами
песчано-глинистого грунта. Снаружи подходы к бункеру маскировались, над ними была натянута специальная противобомбовая сеть,
от которой они должны были отскакивать.
Специальные закольцованные коридоры на входе, полутораи трёхтонные входные двери, тамбуры дегазации, собственный
источник питьевой воды, генераторы электроэнергии, фильтры
очистки и регенерации воздуха, поддержание повышенного атмосферного давления (воздушного подпора) и прочее, делают бункер
неуязвимым не только от оружия 30-х годов, но и позволяет пережить ядерный конфликт.
Даже в случае прямого попадания взрывная волна пойдёт по кругу и выйдет через параллельный коридор или погасит сама себя, не
попав во внутренние помещения.
Из история бункера «Скала»
Несмотря на снятие с постоянного боевого дежурства, «Линия Сталина» сыграла свою роль в начале войны. Некоторые
из УРов «старой границы» были заняты в начале июля 1941 года
приписанными к ним пулемётными батальонами или отступавшими частями Красной Армии, и оказывали сопротивление противнику от нескольких дней до двух недель. В начале июля 1941-го
части 5-й армии совместно с пулемётными батальонами заняли
оборону на рубеже Коростеньского УР, задержав наступление
врага на Киев на этом участке до начала августа.
После войны в пустом бункере некоторое время жили местные
жители, и к 60-м годам он полностью пришел в запустение. В 1986
году он был отремонтирован и преобразован с запасной пункт
администрации города Коростеня. С 2005 года в комплексе также
размещается музей-бункер «Скала».
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