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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.

Під соусом реформи

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.

Гаманець або життя
Наскільки виростуть на Україні
комунальні тарифи і ціни на продукти

Чого чекати від нинішньої влади
теперішнім та майбутнім пенсіонерам

Стор. 3

Віктор Суслов:
Україна в очікуванні "великої угоди"

Прийдешні зміни в пенсійному забезпеченні українців продовжують розбурхувати уми мільйонів наших співвітчизників. Річ у тому, що запропоновані новації торкаються як тих, хто вже знаходиться на
"заслуженому відпочинку" (для них передбачено осучаснення), так і тих, хто ще продовжує трудову діяльність (для них правила гри змінить пенсійна реформа). Прибічники і критики цих нововведень наводять масу суперечливих оцінок, тому багато українців вже взагалі перестали розуміти: що ж насправді
їх чекає у разі прийняття цих змін?

Стор. 5

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

Черного кобеля не отмоешь добела
Похоже, что власти Украины уже
доигрались со своим потаканием
самому пещерному национализму

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

ЧНА ІДЕЯ!

ЦІАЛІСТИ
ДО ТИХ, КОМУ НЕ БАЙДУЖА СО

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

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

м. Київ 073-074-00-80

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

Стр. 6
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“За правду і справедливість”

«Очарование» Европой тает и уходит, а во многих случаях превращается
в недоверие и даже во враждебность

Евросоюз

Як повідомлялося раніше, 29 травня
в Брюсселі у приміщенні Європарламенту відбулося засідання (круглий
стіл) клубу «Софія». В ухваленій Декларації відображено ставлення клубу до
ситуації в Європі та щодо її перспектив (текст Декларації пропонуємо для
ознайомлення).
Можна висловити сумніви щодо
окремих оцінок в документі, але не
можна не погодитись з тим, що представники різних країн стурбовані станом безпеки і співробітництва в Європі, впливами політики глобалізму і
бачать вихід у створенні системи, що
базується на засадах миру і соціальної
справедливості.
Олександр Мороз

КЛУБ «СОФИЯ»
(общеевропейская инициатива)
ДЕКЛАРАЦИЯ
29.05.2017

В обществах западных стран происходят важные тектонические сдвиги. Сдвиги, которые показывают
глубинные изменения в инстинктивном восприятии современной реальности как вне крупных человеческих
агломераций, так и внутри них.
Свидетельством
тому
являются Brexit и результат президентских
выборов в США. В обоих случаях контроль традиционных элит за населением,
осуществляемый с помощью главных
средств массовой информации, оказался неадекватным. Публика не пошла
в том направлении, куда ее хотели направить СМИ. И средства массовой информации были не в состоянии предсказать или даже вовремя уловить
отход людей от того направления, что
они задали. Мы наблюдаем тревожные
сигналы отсутствия положительной
обратной связи между элитами, СМИ,
общественным мнением.
Недавние французские президентские
выборы и победа Макрона показали, что
системы контроля за общественным мнением все-таки еще способны работать.
Неожиданный кандидат, в последний момент поддержанный господствующими
элитами (хотя и внутренне расколотыми),
был приведен к победе. Но, несмотря на исключительную концентрацию
совместных усилий всех центров власти,
чиновничьих и медийных, результат мог
быть получен только потому, что кандидат на поражение был, по сути, жерт-

вой на заклание, объектом «conventio ad
escludendum» (соглашения об исключении),
объединившим традиционных правых и
левых в их единодушии. Несмотря на все
это, половина избирателей не приняла этот
манипулятивный маневр и либо проголосовала за Ле Пен, либо воздержалась от
голосования, либо проголосовала пустым
или испорченным бюллетенем.
Таким образом, даже президентские
выборы во Франции 2017 года не опровергли существование в перспективе глубинных тектонических сдвигов
в европейских обществах. Причины в
значительной части еще должны быть
исследованы, но нет никаких сомнений
в том, что идет сложный внутренний кризис, который в различных формах проявляется по всему Западу. Характер его,
до сих пор не осознанный, провоцирует
беспрецедентные беспорядки, которыми
охвачены широкие слои населения. Люди
инстинктивно понимают, что существуют
серьезные нерешенные вопросы. Люди
начинают понимать, что лидеры не в состоянии решить эти проблемы. Люди все
более настороженно относятся к явно
неадекватным объяснениям, которые
им предлагают. Они испытывают растущее недоверие к политическому классу в целом. Они демонстрируют явные
знаки презрения по отношению к доминирующим средствам массовой информации, которые не только не говорят
правду, но активно скрывают ее, проявляя многочисленные мастерские образцы
притворства.

Это вовсе не означает, что европейцы
поняли причины происходящего. Но этого
стало уже достаточно для возникновения
«когнитивного диссонанса» как следствия
все более вопиющего несоответствия
между описанием реальности, которое
поступает сверху, и суровой действительностью, с которой человек сталкивается в
повседневной жизни.
Подобные сигналы, с различными
проявлениями местных особенностей,
впервые наблюдаются и в Восточной Европе и в странах, недавно вступивших в
Евросоюз. «Очарование» Европой тает
и уходит, а во многих случаях превращается в недоверие и даже во враждебность. Об этом свидетельствуют недавние президентские выборы в Молдове,
состояние отношений между Варшавой
и Брюсселем, Будапештом и Брюсселем, а также многие другие подобные
симптомы, которые влияют на Запад и
Восток Европы не меньше, чем на Юг.
Всюду растет число евроскептиков. Влияние новых политических образований,
которые сформировались в последние
годы (UKIP в Великобритании, движение
«пяти Звезд» в Италии, «Альтернатива»
в Германии) демонстрирует хрупкость и
нестабильность. Но рост не происходит,
«количественное смягчение» не может
длиться вечно, занятость не растет и
даже уменьшается, нависает массивная
роботизация, которая будет еще больше
уменьшать надежды на возможность
безболезненного решения проблемы занятости. Средние классы страдают от

Коментар для ЗМІ
На так званому сайтів СПУ П.Устенка (http://www.spu.in.ua,) та в ЗМІ пошурюється інформація про те, що відбулася друга частина позачергового з'їзду Соціалістичної партії
України, на якому за пропозицією Устенко П.І. на вакантне місце голови партії, було
запропоновано кандидатуру Ківи І.В.
Делегати з'їзда, одностайно проголосували за його кандидатуру.

Олександр Мороз:

Інформація про «обрання»
керівником СПУ І.Ківи – закономірний наслідок використання
бренду партії як товарного яр-

лика в бізнесі. Тим очевидно
скористався П.Устенко, налагоджуючи контакти з людьми,
які при владі представляють
«Народний фронт», але на його
основі не мають ніякої перспективи в наступних політичних кампаніях.
Соціалісти ж, відстоюючи засади соціальної справедливості, мають в суспільстві незадоволений поки-що попит. Тому
до їхнього бренду і тягнуться
відомі пошукачі влади. Так, напевно, треба розуміти інформацію про «обрання» згадано-

го персонажа. Фейковий з’їзд
обрав собі такого ж виразника.
У мене непрості стосунки з
керівництвом СПУ, але його повноваження підтверджені судом. Іншої СПУ не існує. З цього
слід виходити. Авантюра ж, що
отримала інформаційний супровід, може навіть бути корисною:
вона привернула увагу до СПУ,
– якщо за назву борються навіть
такими методами, то, очевидно,
є за що.
Лишилося
скористатися
цією обставиною, розвиваючи
реальну діяльність партії.

Іван Бокий:

У мене як в останнього
голови парламентської
фракції СПУ одне з американських видань брало інтерв'ю з приводу
рейдерського захоплення партії і фейкового
обрання нового її голови. Що це рейдерство і
що це фейк, там чудово
розуміють, як і те, задля
чого це робиться.
Одне з запитань було

постоянного снижения их уровня жизни.
«Социальный контракт», который поначалу способствовал поддержанию жизнеспособности Союза и который состоял из
взаимного обмена обещаниями благополучия – выполняемыми – сверху и голосованием народа снизу, больше не действует. Элиты больше не могут его соблюдать,
и поэтому люди больше не готовы голосовать за них. Усиливаются центробежные
силы.
Ответы, которые приходят из Брюсселя, до смешного неадекватны. В ответ на
выдвигаемые снизу требования (пусть
даже и нечетко сформулированные) о необходимости резких изменений, сверху
звучат обвинения низов в «популизме».
Искажая и делегитимизируя запрос на демократию, на прозрачность и чистоту, их
обвиняют в каких-то нелегитимных, если
не подрывных, действиях. Навязчивое повторение уничижительного термина «популизм» звучит для людей как угроза. Мы
считаем, что, наоборот, явно растущее
давление снизу следует поощрить и правильно сориентировать с тем, чтобы начать глубокую демократическую реформу
существующих европейских институтов.
Институтов, которые сейчас на несколько световых лет отклонились от идей
отцов-основателей Европейского Союза
и лишили народы форм национальной
демократии, которыми они – хорошо или
плохо – пользуются, и заменить их на
наднациональные институты, лишенные
какой-либо демократической легитимности, полностью подчиненные большим
возможностям международного финансового капитала.
Европейский Союз переживает этот
системный многообразный кризис, не
предлагая какой-либо объединяющей
идеи. Это, правда, не относится к истерике господствующих классов в отношении России. Вместо того, чтобы начать с
Россией какой-либо диалог, эту страну
сделали предметом ежедневной критики, сопровождающейся, в выступлениях
многих европейских лидеров, страшными
предсказаниями по поводу скорой неизбежной агрессии. А потом следуют заявления, что для того, чтобы справиться
с этой несуществующей агрессией, надо
многократно увеличить совместное военное присутствие НАТО у границ с Россией.
НАТО продолжает расширяться, включая
в свой состав Черногорию, оказывая давление на все страны бывшей Югославии
по их вхождению в альянс, предпринимая
все более явные шаги с тем, чтобы и Украина была вынуждена туда войти. В этом
последнем случае даже самым наивным
наблюдателям должно быть очевидно,
что НАТО может непредсказуемым образом спровоцировать опасные формы противостояния с Россией.
(Продолжение в следующем номере)

- влада в такий спосіб
прагне розмити не тільки
соціалістичний рух, а й
пристосувати саму соціалістичну ідею до потреб
олігархату? Цілком очевидно, що так. Соцпартія,
яка сповідує ідеологію і
практику шведського, а
ширше - європейського
соціалізму, становить реальну небезпеку для олігархії, для її грабіжницької
політики. Тому Янукович
усе робив, щоб прибрати
СПУ з політичного поля
України, а його поплічник
Порошенко, у якого з соціалістами свої порахунки, продовжує цей курс.
Але сама ідея живуча, в
Європі одна з панівних, от
і вирішили поспекулювати на ній.
Зрілої політичної сис-

теми в Україні нема, оліґархічні клани мають
фейкові партії. Ось і з СПУ
вирішили зробити такий
же олігофейк, порушивши навіть судову ухвалу.
Хоча чому навіть? Фейк
і фальш є основою політики правлячого режиму
офшорників і моральних
гамадрилів - від грабіжницьких "реформ" і псевдоборотьби з корупцією
до руїн на полі партійного
будівництва.
Фейк із Кивою - тільки
епізод цього руйнівного
процесу, але він багато
каже про природу режиму, і світ це розуміє. Банкрути хапаються за соломинку, щоб порятуватися,
і скільки біди вони ще натворять у пароксизмах
страху і ненажерства?
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Зростання цін на житлово-комунальні послуги не єдиний неприємний сюрприз,
який чекає українців вже цього місяця

Гаманець або життя
Наскільки виростуть на Україні комунальні
тарифи і ціни на продукти

За матеріалами http://news24today.info
Витрати українців на харчування, комунальні послуги і проїзд в громадському транспорті нестримно ростуть. З 15 липня в Києві на 25-30% подорожчають
квитки на метро, автобуси і тролейбуси, а з серпня за обслуговування прибудинкової території доведеться платити в півтора-два рази більше.
На цьому фоні на 10-15% піднялися ціни на соціальні продукти харчування
– від молока до круп. Причина полягає в тому, що Міністерство економіки
перестало контролювати націнки на ці товари. Але найнеприємніший сюрприз чекає споживачів восени: за прогнозами, знову збільшаться тарифи на
опалювання і газ. Про те, чи вистачить українцям грошей, щоб вистояти в
такій складній ситуації, – читайте в цьому матеріалі.

“За правду і справедливість”

Покаяння
Олександр Полуянов
25 червня в день молоді в Первомайску Миколаївської області із стіни місцевого Будинку культури вийняли капсулу з посланням, закладену комсомольцями в далекому 1967 року.
Чесно кажучи, зміст цього послання залишає обтяжливе враження – по суті, це німий докір усім нам,
хто дозволив мерзотникам усіх мастей довести нашу
Батьківщину до такого стану.
До речі, такі капсули є в сотнях міст колишнього
СРСР – і кому з нас в дитинстві або юності не хотілося
дізнатися, що ж там?

З 1 серпня кияни отримають нові платіжні квитанції за утримання будинків
і прибудинкових територій. Ці витрати з 1 липня виросли в півтора-два рази,
а середній тариф склав 6,43 грн ($0, 25) за один квадратний метр в місяць. Заступник голови Київської міської адміністрації Петро Пантелеєв заявив, що
тарифи не переглядалися з 2010-2011 років, але відтоді подорожчала електроенергія, паливно-мастильні матеріали і послуги з вивезення відходів, а також
виросла мінімальна зарплата.
За підрахунками, за утримання свого житла з урахуванням інтернету, електроенергії і водопостачання киянам вже в серпні доведеться заплатити в середньому на 43% більше, ніж в липні.

Витрати зростуть
Зростання цін на житлово-комунальні послуги – не єдиний неприємний
сюрприз, який чекає українців вже цього місяця. З 15 липня в Києві проїзд в
метро подорожчає з 4 до 5 грн (з $0, 15 до $0, 20), а в автобусах і тролейбусах – з
3 до 4 грн (з $0, 12 до $0, 15) за поїздку. Чиновники ”втішають” городян, що ціни
могли б бути і вище. Наприклад, за інформацією радника першого заступника
глави Київської адміністрації Василя Яструбинського, економічно обгрунтований тариф за проїзд в метрополітені складає 6,64 грн ($0, 25), а на наземному
транспорті – 6,91 грн ($0, 27).
За інформацією Національного банку, восени можуть вирости ціни на газ і
опалювання. Як сильно – доки невідомо. Та зате зрозуміло, що цього року споживачі не зможуть скористатися розстрочкою за оплату опалювання, як це
було минулого року.
Окрема стаття витрат – продукти харчування, на які українці витрачають
більше половини свого доходу. З 1 липня Міністерство економіки відмінило державне регулювання цін на соціальні продукти харчування. До недавнього часу
на олію, молоко, гречку, крупи, м'ясо птиці націнка в продовольчих магазинах
не перевищувала 15%. "Розмір націнки встановлювався місцевою владою і в
деяких регіонах її розмір був набагато нижчий і досягав 10%. Дотримання цих
правил жорстко контролювалося, тому супермаркети їх виконували", – розповів керівник великої продовольчої мережі, що побажав залишитися неназваним.
За прогнозами співрозмовника, в найближчі тижні соціальні товари можуть
подорожчати приблизно на 10-15%. Виробники і роздрібні торговці захочуть
заробляти на них стільки ж, скільки і на іншій своїй продукції. "Це (відсутність
регулювання цін на продукти харчування) говорить про те, що у нас немає запобіжників при цінових коливаннях, які в нашій країні можуть вимірюватися
десятками відсотків. До речі, по тих же продуктах в розвинених країнах таких
стрибків вгору-вниз немає. А у нас Міністерство аграрної політики і продовольства постійно вказує на те, що ринкам властиві "сезонні коливання цін", навіть
коли вони спостерігаються поза сезоном", – вважає генеральний директор
Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко.

Українці бідніють
Оплачувати рахунки і придбавати продукти харчування українцям стає все
складніше. За даними Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, з жовтня 2000 по травень 2017 року споживчі ціни на Україні виросли в
11 разів, тоді як національна валюта за цей же період девальвувалася по відношенню до долара з 5,44 до 26,42 грн
"У нас світові ціни на сировину і світові ціни на товари. Залишилося, щоб до
світових цін була ще і світова заробітна плата", – відмічає Олексій Дорошенко.
За даними асоціації постачальників торгових мереж, з 20 квітня по 20 червня
свинина і яловичина подорожчали на 18%, до 94,5 грн ($3, 6) і 103 грн ($4) за
кілограм відповідно, капуста – на 148%, до 16,5 грн ($0, 6) за кг, морква – на
138%, до 16 грн ($0, 6) за кг, цибуля – на 153%, до 13,4 грн ($0, 5) за кг, картопля
– на 80%, до 12,2 грн ($0, 47) за кг, сало зросло в ціні на 7%, до 60 грн ($1, 7) за
кг, куряче яйце – на 21%, до 12,7 грн ($0, 49) за десяток, а гречка – на 10%, до
25,7 грн ($0, 99) за кг. За даними Державної служби статистики, середній рівень
заробітної плати на Україні складає 6 тис. грн ($230), при цьому 98% зарплати споживачі витрачають на забезпечення своїх життєвих потреб. Наприклад,
тільки плата за опалювання для стандартної квартири площею 80 кв. м складає
2 тис. грн ($77) в місяць. Це третина від середньої заробітної плати, тому близько 60% населення оформили субсидію. І цей відсоток буде рости. Навіть якщо
велика частина працедавців підвищать заробітну плату цього року на 10-15%,
це не дозволить компенсувати зростання витрат.
За даними дослідження соціологічної групи " Рейтинг", яке проводилося у
кінці травня, для 97% опитаних підвищення цін на споживчі товари і послуги
виявилося відчутним. У більше 60% респондентів погіршало матеріальне становище, у 30% воно не змінилося, і тільки у 6% покращало. Більше 60% опитаних не можуть оплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги, і лише для
35% це не є проблемою.
Тим часом уряд вже заявив про намір підвищити пенсії восени, коли на Україні традиційно ростуть протестні настрої…

І ось в Первомайську,
місті, що якимсь дивом
уникло декомунізаційного перейменування, цю
мрію здійснили. У капсулі
виявили, власне кажучи,
послання, значки і тексти
пісень. Наведемо витримки тексту з нашими коменЗначки з капсули
тарями:
ОБРАЩЕНИЕ
юношей и девушек Пер- были всегда там, где трудвомайской городской ком- но.
Зоя…
Матросов…
сомольской организации Герои-Искровцы… Их имена
юбилейного 1967 года к мо- бессмертны, как бессмертен
Комсомол. Целина… Космос –
лодежи 2017 года
Стоит у прекрасного Буга вот героические этапы пути
сказочный город, шумят свою наших современников.
- Тепер замість цілини і
песню могучие дубы юбилейного парка им. 50-летия космосу наша молодь освоОктября, заложенного на- ює ринки праці всього світу,
шими руками. Комсомольцы причому їх "ніша" – переваж– 2017! Вслушайтесь в шум но найбрудніші та наважчі
листвы, и она перенесет вас роботи, якими відверто гидує
в прошедший век и поведа- місцеве населення. Ви хотіли
ет легенду о юном племени бути космонавтами, геолошестидесятых.
гами, спортсменами, музиМы, поколение комсомоль- кантами, вченими, знатними
цев 60-х годов, не представ- сталеварами і ударниками, а
ляли себе жизни без борьбы и зараз молодь мріє про кар'єру
творческой работы во имя політиків, депутатів і банкірів
торжества
коммунизма, – щоб у них "все було, і їм за
который стал для вас дей- це нічого не було". А відносно
нещодавно, в 1990-х – початствительностью.
- На жаль, комунізм не став ку 2000-х, юнаки мріяли станашою дійсністю. Наша дій- ти кілерами і рекетирами, а
сність – дикий, загрузлий в дівчата – повіями. Саме у цих
корупції, бандитський капіта- сферах незміцнілі молоді уми
лізм, усіх " принад" якого ком- бачили і бачать перспективи.
сомольці 60-х не могли навіть Головне тут – запах грошей,
уявити. Що ж до боротьби, прибутки, і можливості жити.
Жив ли в памяти вашей Павто якщо тоді вона велася за
світле майбутнє і щастя всіх ка Корчагин? Мы, наследники
людей, то зараз – виключно за Корчагина, достойно несли
виживання.
корчагинскую вахту труда,
Мы гордились своим краем взяв шефство над строительс его необозримыми степями, ством автотрассы Полтава
колосящимися нивами, леса- – Кишинев.
- Вам і в страшному сні б не
ми новостроек и старались
сделать все, чтобы будущее приснилися, що в 21 столітті
наші дороги перетворяться
его было прекрасным.
- Спасибі вам, комсомольці на одне велике скопище ям
тих років! Ми досі користує- та вибоїн. А кошти, що виділямося плодами вашої роботи – ються на їх ремонт, безбожно
житловими будинками, заво- розкрадатимуться корумподами, фабриками і шахтами, ваними чиновниками і шахратому що після розвалу Союзу юватими підрядниками.
взагалі нічого побудовано не
Вы – поколение счастливых:
було (якщо не вважати, що за- над вами чистое небо, а войны
води і фабрики переобладну- в мире для всех, живущих в 2017
вали під торгово-розважальні году, стали историей… Давно
уже не находят озорные мальцентри і тому подібне).
Мы, как и вы, наши по- чишки гильзы от патронов,
томки, всегда были первыми, заржавевшие затворы ружей.

Реалії
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Только в суровом молчании,
как и мы в 1967 году, стоите
вы у обелисков погибшим,
только так же трепетно,
как и полвека назад, замирает сердце, когда ступаете по
земле легендарной Крымки.
- Це взагалі дуже сумно. Без
коментарів.
Племя юных – 2017! Мы
уверены: ты оправдало доверие героических предшественников своих, ты создало
действительно новый мир.
Шумит золотая пшеница
на бескрайних полях, цветет
построенный тобой Комсомольск не только на земле, но
и на Венере, и на Марсе…
- Тут тільки словами поета:
"Славных прадедов великих
правнуки поганы".
Письмо-обращение в XXI
век, принятое на митинге молодежи, посвященном 50-летию Октября, по поручению
Первомайской городской комсомольской организации замуровали:
ГОЛОВАНЬ ВЛАДИМИР –
лучший токарь в юбилейном
году,
СЕРЕДА АНАТОЛИЙ – рабочий Сахарного завода,
КУЗЬМЕНКО ГАЛИНА – лаборант Горпищекомбината,
БОЙКО ТАТЬЯНА – учащаяся 10 класса СШ № II».
У ту ж стіну заклали нове
послання, і залишається
тільки сподіватися на те, що ті,
хто дістане його в 2067 році,
порадіє : все, що ми маємо
сьогодні, залишилося у далекому минулому…
А для нас це зайвий привід
зробити висновки. Не заради
себе – це вже пізно. Заради дітей і онуків. Щоб вони, через
роки і десятиліття, не проклинали нас і не плювали на наші
могили. Яку країну і який спадок ми їм залишаємо?
І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ,
І НЕНАРОЖДЕННИМ
(Тарас Шевченко,
фрагмент)
І смеркає, і світає,
День божий минає,
І знову люд потомлений
І все спочиває.
Тільки я, мов окаянний,
І день і ніч плачу
На розпуттях велелюдних,
І ніхто не бачить,
І не бачить, і не знає –
Оглухли, не чують;
Кайданами міняються,
Правдою торгують.
І господа зневажають, –
Людей запрягають
В тяжкі ярма. Орють лихо,
Лихом засівають.;:
А що вродить? Побачите,
Які будуть жнива!
Схаменіться, недолюди,
Діти юродивії
Подивіться на рай тихий,
На свою країну!
Полюбіте щирим серцем
Велику руїну!
Розкуйтеся, братайтеся!
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тільки
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля.
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра;
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра…
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Під соусом реформи
“За правду і справедливість”

Чого чекати від нинішньої влади теперішнім та майбутнім пенсіонерам

Олександр Полуянов
Прийдешні зміни в пенсійному забезпеченні українців
продовжують розбурхувати
уми мільйонів наших співвітчизників. Річ у тому, що запропоновані новації торкаються
як тих, хто вже знаходиться
на "заслуженому відпочинку"
(для них передбачено осучаснення), так і тих, хто ще продовжує трудову діяльність
(для них правила гри змінить
пенсійна реформа). Прибічники і критики цих нововведень
наводять масу суперечливих
оцінок, тому багато українців
вже взагалі перестали розуміти: що ж насправді їх чекає у
разі прийняття цих змін?

Для майбутніх
пенсіонерів
Страховий стаж

Основна ідея реформи – підвищення мінімального страхового
стажу з 15 до 25 років. Такий різкий стрибок повинен статися вже
з початку наступного року, але і на
цьому справа не закінчиться: стаж
буде рости і далі, але вже "плавно",
з кожним роком – на один рік, поки
в результаті не досягне 35 років. Це
означає, що людям, яким зараз
п'ятдесят років і менше, – для отримання навіть мінімальної пенсії
вже треба буде мати ці самі тридцять п'ять років стажу.
- Нашим завданням було уникнути підвищення пенсійного віку.
Він залишиться на рівні 60 років
для тих, у кого стаж 25 років. Є
люди, у яких немає такого стажу.
Вони матимуть можливість вийти на пенсію в 63 роки, а якщо
у них менше 15 років стажу, то
вони виходитимуть в 65 років,
– заявив в зв'язку з цим прем'єрміністр Гройсман.
Міністр соцполітики Андрій Рева
вже зараз закликає усіх українців,
які працюють без оформлення і
отримують зарплату в конвертах,
– йти до своїх працедавців і вимагати оформити все офіційно, сплачуючи внески до Пенсійного фонду. Але чи знає пан Рева, що такий
похід до працедавця у кращому
разі закінчиться нічим, а у гіршому
разі – звільненням?
За словами експертів, такі заходи вже найближчими роками
обернуться справжнім "пенсійним
геноцидом", який з часом тільки
загострюватиметься. Адже усім
відомо, що після розвалу Союзу
велика частина трудящих була видавлена в "тінь", та і сьогодні положення не набагато краще. Багато з
них – навіть якщо зараз вдасться
влаштуватися офіційно (що дуже
проблематично) – не встигнуть заробити необхідний стаж і у старості будуть приречені на жебрацьке
існування.

Стаж для мінімальної
пенсії

▸ Щоб в 2018 році вийти на
пенсію в 60 років – треба мати
як мінімум 25 років стажу (мінімальна пенсія). Причому, з кожним роком цей термін збільшуватиметься на 12 місяців – аж до
35 років в 2028-му;
▸ Для виходу на пенсію в 63 роки
– необхідно мати від 15 до 25 років
стажу в 2018-му, і також з кожним

▸ роком на 12 місяців більше, аж до
25-35 років в 2028-му;
▸ Для виходу на пенсію в 65
років – треба мінімум 15 років
страхового стажу в 2019-му, і з
кожним роком верхня межа підвищуватиметься на 12 місяців –
аж до 15-24 років в 2028 році.

Купівля необхідного
стажу

Якщо стажу замало – його
можна "докупати", але не більше
2 років. Як відомо, "ціна" кожного місяця не може бути менше
мінімального внеску, при цьому
застосовуватиметься ще і підвищувальний коефіцієнт: за перший
рік він складає 2, за другий – 1,5.
Пояснимо на прикладі. Так, зараз
працедавець платить до Пенсійного фонду суму єдиного соціального внеску (ЄСВ), рівну 22% зарплати найнятого робітника. Після
підвищення мінімалки до 3200 грн
мінімальний внесок складає 704
грн. Щоб купити додатковий рік,
треба ці 704 грн помножити на 12
місяців, а потім ще на коефіцієнт
2 – виходить 16 тис. 896 грн. Якщо
доведеться докупати ще рік стажу,
то при коефіцієнті 1,5 він обійдеться дешевше – "усього лише" 12 тис.
672 грн. Отже, два роки разом обійдуться потенційному пенсіонерові в 29 тис. 568 грн . Враховуючи те,
що мінімальна зарплата щороку
буде зростати (а разом з нею – і
розмір ЄСВ), то вказані суми мінятимуться у бік підвищення.

Якщо не заробив на
пенсію

Людям, яким в 2018 році і пізніше виповнюється 65 років (якщо
вони досі не вийшли на пенсію),
а страхового стажу на момент
досягнення такого віку буде менше 15 років (коли і "відкуп" не
допоможе), держава пропонує
"державну соціальну допомогу".
Розмір такої допомоги вже був
прописаний в законі "Про державну соціальну допомогу особам, що не мають права на пенсію і інвалідам" – це 30% розміру
прожиткового мінімуму для осіб,
що втратили працездатність (з
початку 2018 року ця сума складає 412 грн). Вже зараз зрозуміло, що у разі введення пенсійної
реформи ця норма торкнеться
величезної кількості людей.

Вирівнювання:
хто рівніший?

За словами влади, ця пенсійна

реформа спрямована на "вирівнювання" ситуації з пенсіями для
різних категорій громадян. Про
це багато говорили до публікації тексту проекту закону. І дійсно – прокурори, депутати, дипломати, держслужбовці, вчені,
представники місцевого самоврядування і журналісти перекладаються на загальне пенсійне забезпечення. Їм платитимуть
пенсію, як і іншим.
В той же час, залишився перелік
осіб, які зможуть виходити на пенсію раніше інших. Зокрема, це:
▸ ліліпути, диспропорційні
карлики,
▸ сліпі,
▸ матері п'яти дітей,
▸ артисти театрально-концертних і інших видовищних закладів, підприємств і колективів,
▸ жінки, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, дорожніх і
навантажувально-розвантажувальних машин, змонтованих на
базі тракторів і екскаваторів,
▸ жінки, які працюють доярками
(операторами машинного доїння),
свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства,
▸ робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах
і машинах, водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і
великовантажних автомобілів,
зайняті в технологічному процесі
важких і шкідливих виробництв,
▸ робітники очисних забоїв,
прохідники, забійники на відбивних молотках, машиністи
гірських виймальних машин,
сталевари, агломератники, вальцівники гарячого прокату, обробники поверхневих дефектів
металу (вогневим засобом вручну) на гарячій ділянці, машиністи кранів металургійних виробництв,

▸ військовослужбовці.
Як вже повідомлялося, відміняється достроковий вихід на
пенсію за вислугою років (30 років роботи за фахом) для учителів і медиків.

Пенсії за особливі
заслуги

Пенсії за особливі заслуги
встановлюються
територіальним органом Пенсійного фонду
України. Схему визначення розміру надбавки встановлює Мінсоцполітики залежно від наявних заслуг перед Україною. Якщо
людина має право на надбавки
по декількох підставах, йому
призначають більшу, як і раніше.
Для отримання надбавки за особливі заслуги людині потрібно
буде звернутися в місцеве управління Пенсійного фонду і надати
усі необхідні документи впродовж 3 місяців з дня придбання
права на надбавку.

Для нинішніх
пенсіонерів
Мінімальні пенсії
Не так давно деякі українські
ЗМІ розповсюдили "сенсаційну" інформацію про те, що вже
з жовтня мінімальна пенсія виросте до 3 тисяч грн. Ця новина лягла на благодатний грунт:
змучені безпросвітною убогістю,
багато наших пенсіонерів буквально дні рахують в передчутті
"майбутнього свята". На жаль, ми
вимушені їх розчарувати.
За словами прем'єр-міністра
Володимира Гройсмана, на сьогодні 80% українських пенсіонерів отримують мінімальні пенсії,
що є "великою несправедливістю".
Як відомо, на даний момент "мінімалка" складає 1312 грн. (для тих,
у кого є необхідний стаж), що не
витримує ніякої критики – за роз-

рахунками експертів, така сума
не здатна покрити навіть мінімальний набір товарів і послуг,
передбачений офіційним прожитковим мінімумом. Відповідно до
закону про держбюджет, чергове
підвищення мінімальних пенсій
заплановане на 1 грудня 2017-го,
проте 16 червня Президент Порошенко зажадав від Кабінету міністрів провести це підвищення вже
восени. "Підвищення мінімальної
пенсії станеться цього року, і я думаю, що можна розглянути можливість перенести це з грудня на
листопад або навіть на жовтень",
– заявив президент на Нацраді
реформ.
Якщо це станеться, то вже з 1
жовтня приблизно 9 мільйонів
українських пенсіонерів отримають підвищені мінімальні пенсії
у розмірі 1373 грн (+61 грн). Судячи з усього, така пенсія вже не
здасться Володимиру Гройсману
"великою несправедливістю".

Осучаснення – кому і
скільки?

Українським законодавством
(як у всьому цивілізованому світі) передбачена щорічна індексація і перерахунок виплачуваних пенсій – у зв'язку з тим, що
інфляція з'їдає частину доходів
пенсіонерів, а середня зарплата
по країні збільшується.
Проте на ділі останнє " осучаснення" пенсій відбулося в 2012
році, але не для усіх, та ще із застосуванням показника середньої заробітної плати за 2007 рік
(1197,91 грн). Відтоді середні зарплати росли, а пенсії практично
"стояли" на місці (незважаючи на
скажену інфляцію останніх років). Згідно з запропонованими
нововведеннями, пенсії будуть
перераховані із застосуванням
показника " сучасної" середньої
заробітної плати – 3764,40 грн.
Кабмін планує почати "осучаснення" вже з 1 жовтня 2017 року.
Передбачається, що виплати підвищаться приблизно у 5,6 млн
пенсіонерів – в середньому на
600 грн. При цьому надбавку у
розмірі більше 1000 грн. отримають 1,1 мільйона пенсіонерів,
від 900 до 1000 грн. можуть
отримати 487 тисяч пенсіонерів,
від 700 до 800 грн. – 460 тисяч.
Іншим (а це більше 3,5 мільйонів
українців) пенсію піднімуть від
50 до 700 грн. В той же час аналітики звертають увагу на один
важливий аспект, про який прибічники реформи вважають за
краще умовчувати. Річ у тому,
що система розрахунку пенсій в
Україні настільки "хитра", що навіть люди з величезним стажем
роботи не завжди можуть заробити мінімальну пенсію. В першу
чергу це стосується дуже значної
частини працівників (нині пенсіонерів), у яких були відносно невеликі зарплати, – в результаті їх
розрахункова пенсія не дотягує
навіть до мінімальної.
За наявності необхідного стажу, до "мінімалки" їм доплачує
держава. Так от, за розрахунками економістів, в усіх таких
пенсіонерів (від двірників і технічок – до медсестер і більшості
працівників сільського господарства) навіть після "осучаснення"
пенсії або не виростуть зовсім,
або їх зростання виявиться чисто символічним, і до того ж – за
наявності дуже великого стажу
(40 років і більше), за рахунок
відповідного коефіцієнта.

№ 28 (32) • 12 липня 2017 року

Те, що відбувається в Україні, взагалі не можна зрозуміти якщо не брати до уваги факт
боротьби за Україну між Заходом і Росією

“За правду і справедливість”

Точка зору
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Україна в очікуванні "великої угоди"
За матеріалами: Ігор КОНДЕНКО, http://
www.2000.ua/

Віктор Суслов:
– Дозвольте запитати: блокада
була введена в інтересах власників
американських шахт?
І нехай мене хтось переконає, що усе це
робилося нібито в інтересах України.

Про причини, наслідки і перспективи
українського геополітичного вибору
говоримо з відомим економістом, міністром економіки України (у 1997-1998
рр.) і членом Ради національної безпеки і оборони, першим організатором
Державної комісії з регулювання ринку
фінансових послуг (Держфінпослуг, в
2002-2006 рр.) Віктором Сусловим.
- Віктор Іванович, Росія постійно
передрікає українській економіці
колапс, а наша влада заявляє про
економічне зростання, стабілізації
гривні і т. п. Зрозуміло, що в обох
випадках працює пропаганда. А що
говорить економічна наука?
- Росіяни традиційно припускаються помилки у своїх оцінках і прогнозах. Колапсу
української економіки не буде – незалежно
від стану цієї самої української економіки.
Тому що цього не припустимо для Західу. А
Заходу Україна потрібна як таран у боротьбі з Росією. Тому Україні і летальну зброю
дадуть безкоштовно, бо радянське вже закінчується. І армію натренують. І з військово-патріотичним вихованням молоді допоможуть. І як переписати історію, скажуть.
І доки Росія чекає розпаду української економіки, час працює проти Росії. Тим часом у
військово-політичному відношенні Україна
зміцнюватиметься. І переговорні позиції
Заходу будуть все посилюватися. І так буде
довго, до "великої угоди".
А що стосується економічного зростання,
то наука говорить, що підйом починається
тоді, коли перевищений докризовий рівень
виробництва. Для України докризовий рівень виробництва – це 2013 р., до майдану.
Сьогодні валовий продукт України на 15%
менший, ніж в 2013 р. Ось коли ми перевищимо рівень 2013 р., зможемо говорити,
що почалося якесь зростання і підйом. Але
при наших темпах відновлення економіки
для цього знадобиться від 5 до 10 років.
Останні дані по промисловості знову показують падіння. Ледве намітилося зростання, як сама українська влада відсікла
промислові підприємства Донбасу, що належали Україні, блокадою. Ми втратили 33
млрд. грн податкових надходжень в рік до
бюджету України, втратили валютні надходження від експорту металу і постачань де-

шевого антрациту для української енергетики, втратили підприємства, які були узяті
"під зовнішнє управління" сепаратистами...
Тепер ми пишаємося тим, що домовилися про постачання антрациту із США.
Ще б! Нас навіть сам Трамп похвалив! А
ще ми плануємо возити зріджений газ із
США і т. д.
Дозвольте запитати: блокада була введена в інтересах власників американських
шахт? І нехай мене хтось переконає, що усе
це робилося нібито в інтересах України.
- За словами Порошенка,
отримання безвіза стало історичною
подією, оскільки ознаменувало
повне розлучення України з Росією.
Що обидві країни придбали і що
втратили при цьому?
- Я неодноразово доводив критичну
важливість для української економіки
промислових і наукових зв'язків з Росією. Тепер я про це перестав говорити.
Ці зв'язки вже втрачені і відновленню не
підлягають. Там, де вони були критично
важливі для Росії, вона пішла на багатомільярдні витрати, провівши політику заміщення. Десятки мільярдів доларів при
цьому РФ витратила, а Україна втратила.
Ми втратили перспективу для багатьох
унікальних підприємств і технологій. Найвідоміший серед них – " Південмаш". Коли
Україна робила ракету " Зеніт" для запуску супутників, три чверті комплектуючих в
ній були російського виробництва. Потім
ми ж ввели обмеження, відмовилися робити ці ракети по російських заявках.
Запорізький "Мотор Січ" – найбільше підприємство, яке робило двигуни для усіх російських вертольотів, багатьох видів літаків
і для крилатих ракет. Коли ми ввели обмеження, Росія витратила декілька років і ба-

гатомільярдні кошти, створивши власне виробництво двигунів. При цьому за минулий
рік уся авіабудівна промисловість України
зробила аж один (!) літак. А як ми пишалися
тим, що припинили постачання в РФ двигунів з відомого Миколаївського дуже технологічного підприємства "Зоря – Машпроект"!
Це були корабельні двигуни, на яких ходив
увесь військово-морський флот Радянського
Союзу, а потім Росії. Нещодавно російський
президент оголосив, що вони вимушені були
створити цілу галузь корабельного двигуновиробництва , запросивши до себе багато
фахівців з Миколаєва, і тепер українських
двигунів вони більше не потребують.
Так що ж виграла Україна, втративши ринки високотехнологічної продукції і не знайшовши нові? Втративши багатомільярдні доходи від експорту, сотні тисяч робочих місць
і тисячі унікальних, висококваліфікованих
фахівців? Чи були усі ці рішення прийняті в
інтересах України?! Усі названі вище підприємства не можуть поставляти продукцію в
ЄС – їх технологічні процеси не відповідають європейським технічним регламентам і
стандартам, не вписані в систему виробничої кооперації. Щоб перекласти їх на європейські стандарти і модернізувати, потрібні
колосальні інвестиції, яких в України немає,
а Захід ніколи їх не вкладе, тому що аналогічні виробництва у нього є, і йому не потрібна
конкуренція у високотехнологічних сферах.
- Але Росія нарешті зрозуміла, що
втратила Україну?
- Гадаю, так. Росія в черговий раз програла геополітичну війну. Інформаційну у
тому числі. Захід дуже грамотно і розумно
диригує цим процесом. Повільний, поступовий розвиток кризи в Україні та інтенсивне "промивання мізків", особливо
молоді, неминуче і ефективно дає плоди.

При цьому багато процесів мають безповоротний характер. Деіндустріалізація,
руйнування інфраструктури, втрата наукового потенціалу, неминуче зниження рівня освіти, масовий виїзд молоді за
кордон – усе це безповоротні процеси,
що ведуть до деградації країни. За таку
Україну Росія вже і боротися не стане. Та і
Захід буде спокійний – без промислового
і наукового потенціалу, без "Південмашу",
Україна вже ніколи не зможе посилити Росію. Навіть якщо раптом вона і наважиться повернутися в союз з РФ.
- Але якраз посилаючись на
нинішню важку економічну ситуацію,
керівництво країни регулярно
заявляє про те, що транші від МВФ
і фінансові вливання від інших
західних структур життєво потрібні
Україні. Ми дійсно повністю залежні
від кредитів?
- Події грудня 2013 – лютого 2014 рр. ознаменували собою переорієнтацію України на
західний вектор розвитку в усіх відношеннях
– в політичному, економічному, ідеологічному і культурному. Наша країна пішла шляхом
виходу із зони геополітичного впливу Росії і
входження в зону геополітичного впливу Заходу. Взагалі не можна зрозуміти те, що усе,
що відбувається в Україні, якщо не брати до
уваги факт боротьби за Україну між Заходом
і Росією, переділ зон геополітичного впливу у
світі. Усі провідні світові фахівці з геополітики після розвалу Радянського Союзу вказували на вирішальне значення контролю над
Україною: для Росії – для забезпечення своєї
національної безпеки, для Заходу – в якості
умови нанесення Росії вирішальної поразки.
Геополітичний вибір України включає
досить багато компонентів. Кредити МВФ
– тільки один з них. Неправильно бачити
в кредитах лише важливе джерело фінансування. І потрібно розуміти, що їх надання обумовлене виконанням програми
співпраці з МВФ.
Саме реалізація цієї програми кінець
кінцем забезпечує перехід України на західні стандарти державного устрою і визначає місце України в системі світового
господарства. У цьому сенсі нове геополітичне життя України без траншів МВФ неможливе. Без грошей МВФ внаслідок розриву економічних зв'язків з Росією Україна
давно б стала повним банкротом.
(Далі буде)

Про що мовчить телевізор

Останній патрон
Українським бійцям скоро нічим
буде стріляти

Олександр градов
В Міністерстві оборони ситуацію із забезпеченням збройних сил
боєприпасами для ряду видів озброєння оцінюють як критичну.
Про це повідомляє видання "Дзеркало тижня", посилаючись на
документ № 220/3650, який міністр оборони України Степан
Полторак направив секретареві РНБО Олександру Турчинову.

Порожній боєкомплект
За даними видання, до недавнього часу левову частку експортних постачань України за кордон
складали боєприпаси. Мільйони
патронів і снарядів різних калібрів
експортувалися в Малайзію, Індію,
країни Африки.
"Потрібно відмітити, що Міноборони вже спустилося на землю і
оцінює як критичне забезпечення
армії боєприпасами калібру 7,62
мм до снайперських рушниць, калібру 12,7 до кулеметів ДШК і НСВТ,
великих калібрів від 23 до 152 мм
для артилерійських систем, гранатометними пострілами усіх типів і
калібрів", – говориться в статті.
На даний час Україна втратила

виробництво вибухових речовин,
пороху, гільз, снарядів і детонаторів.
З моменту початку АТО на території
невизнаних республік залишилися
Донецький казенний завод хімічних
виробів і Хімічне казенне об'єднання
імені Г. Петровського.
"В результаті втрачена можливість спорядження протитанкових
керованих ракет, боєприпасів середніх і великих артилерійських
калібрів, бойових частин авіабомб,
балісного пороху для високоточних ракет, гранатометних пострілів і боєприпасів для реактивних
систем залпового вогню (РСЗВ).
Це усе, звичайно, можна купити по
імпорту, за умови, що хтось нам це
продасть", – констатує автор.

До речі, ініціативу по запуску
подібного виробництва на діючих
оборонних підприємствах України на початку 2015 року "зарубав"
тодішній прем'єр Арсеній Яценюк.
Згідно з експертними оцінками,
для реалізації цього проекту знадобилося від 20 до 25 млн доларів.
"Резолюцію на документ А. Яценюк
наклав власноручно. Дослівно це
виглядає так: "А можна дешевше і
швидше? А без патронного заводу
це ні до чого". Не змогли експерти з
секретаріату Кабінету міністрів пояснити цьому діячеві, що патронний завод тут ні при чому"! – говориться в матеріалі.

Гроші на вітер
Тут доречно нагадати: пожалівши 20-25 млн доларів на виробництво боєприпасів, "великий військовий стратег" Яценюк ініціював
будівництво найбезглуздішого з
військової точки зору проекту
– мережі оборонних споруд на
кордоні з РФ " Стена". Згодом ця
шизофренічна ідея дістала більш
амбітну назву – "Європейський
вал". По фантазіях Яценюка (який
не має ані найменшого поняття
про військову справу), цей "вал"

повинен забезпечити надійний
захист українського кордону від
вторгнення агресора.
В цілому на його будівництво
передбачено 4,19 млрд гривен
(близько 160 млн доларів по нинішньому курсу), з яких на сьогодні
виділено близько 650 млн (25 млн
доларів – рівно стільки, скільки
було треба для запуску виробництва боєприпасів).
Ми тут вже не говоритимемо
про те, що і ці гроші були значною
мірою розікрадені – про це постійно говорять депутати і політики,
а в 2016-му за відповідне розслідування взялися антикорупційна
прокуратура і НАБУ. Казнокрадством в нашій країні вже нікого не
здивуєш – набагато цікавіше те, які
"титани розуму" насправді управляють нашою країною.
Отже, заради чого створюється стіна? Судячи з усього, Арсеній
Петрович намагається копіювати своїх співвітчизників ізраїльтян, які поставили стіну на межі
з палестинцями. Але, по-перше,
чи можна порівнювати потужність озброєнь Росії і палестинців? А по-друге, чи сильно допомогла Ізраїлю ця стіна?

Як банальний рів і фрагмент
сітчастої огорожі може зупинити
наступ російських військ? Адже
усю цю безглуздість навіть фортифікаційною спорудою не назвеш.
Будь-який військовий знає, що для
прориву цієї "системи" навіть використовувати спецтехніку, призначену для руйнування інженерних
споруд (у росіян її вистачає), не
потрібно.
Може випадково, а може й ні
(щоб наочно показати, чого насправді варті такі "стіни") в ході нещодавніх навчань російські частини долали спеціально виритий рів
– типу того, який передбачає проект Яценюка. Найпростіший спосіб
його подолання продемонстрували танкісти: вони загнали в рів два
танки, по яких і пройшла уся бронетехніка. А в іншому випадку два
фронтових
бомбардувальників
СУ- 24 завдали удару спеціальними
ракетами – і рів перетворився на
пологий схил, по якому пішла бронетехніка. Знову ж таки – це без застосування спецтехніки.
Іншими словами, усе це безглуздя... І ось на цей непотріб влада
хоче витратити більше 4 млрд бюджетних гривен.
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“За правду і справедливість”

Актуально

Из-за Шухевича с Бандерой мы можем окончательно потерять всех наших союзников

Черного кобеля
не отмоешь добела
Скажи мне, кто твои герои, и я скажу, кто ты
Александр Градов
Похоже, что власти Украины уже доигрались со своим потаканием самому
пещерному национализму, который
уже отчетливо переходит в откровенный нацизм. Великий поэт Генрих Гейне
говорил: "Там, где сжигают книги, будут
сжигать и людей". Эти слова как никогда актуальны и сегодня: там, где переписывают историю, восхваляя злодеев
и предателей, неизбежно последует
всплеск агрессии, человеконенавистничества и насилия.

За что воевал дед Кличко?
Последний приступ этой затянувшейся
вакханалии начался 1 июня, когда Киевский горсовет решил переименовать проспект, названный в честь генерала Ватутина – в годы Великой Отечественной войны
он возглавлял Первый украинский фронт,
освобождая Украину, в том числе и непосредственно Киев. Проспект было решено
назвать в честь пособника фашистов и одного из лидеров УПА Романа Шухевича.
Как известно, в 1941 году Шухевич служил в вооруженных подразделениях нацистской Германии, был заместителем
командира в немецком спецподразделении "Нахтигаль". Есть множество неоспоримых документальных данных об его
участии в преступлениях против мирного
населения и партизан на оккупированных
территориях – хотя сегодня официальная
украинская историография эти факты
тупо отрицает.
Мэр Киева Виталий Кличко, внук героя
Великой Отечественной войны, уже подписал (даже не дожидаясь, пока истечет
судебный запрет на переименование)
указ о присвоении бывшему уже проспекту Ватутина имени гитлеровского коллаборациониста. Да, тот самый Кличко, который в знаменитом интервью Познеру,
заявлял:
- Если человек надел форму СС, то чётко окрасил себя в те цвета, в которые он
окрасил себя… Мой дед воевал, и я четко
понимаю, что те люди, которые поддерживали нацистов, фашизм, вызывают лишь
негативные эмоции у меня лично. И зная
историю, таких людей я лично никогда ни
поддерживать, ни защищать не буду.
С тех пор прошло довольно много времени, и теперь Виталий Владимирович сильно раздражается, когда кто-то пытается
ему припомнить те слова. Мэр уже столько
сделал для увековечивания коллаборационистского отребья, уже так радикально
перекрасил себя в те цвета, в какие он себя
перекрасил, что о его репутации среди порядочных людей не стоит и говорить.
В общем, на улице нациствующих "патриотов" большой праздник: теперь проспект Бандеры органично перетекает в
проспект Шухевича, и разделяет их только Московский мост, которому недолго
осталось носить это название.
Но и этого столичным властям показалось мало: 30 июня, в честь 110-й годовщины со дня рождения Романа Шухевича,
его имя было присвоено… прогулочному
катеру "Каштан". Торжества на 10-м причале Речного вокзала Киева возглавил
лично министр инфраструктуры Украины
Владимир Омелян. На церемонии присутствовал также сын командира УПА нардеп Юрий Шухевич. Корабль пришел на
церемонию под красно-черным флагом
националистов – он и в дальнейшем будет действовать в качестве обычного прогулочного катера.

Дни святотатства

В эти же дни (с 30 июня по 2 июля)
во Львове проходил так называемый
Шухевич-фест – фестиваль в память о
гауптмане шуцманшафта Шухевиче. По
злой иронии судьбы массовые торжества
и гуляния полностью совпали с датами
чудовищных еврейских погромов 1941-го
года во Львове. Сохранилось много фотографий тех дней, от которых до сих пор
кровь стынет в жилах и перехватывает
дыхание.
Это были жуткие по размаху и нечеловеческому садизму облавы и массовые
убийства, в которых принимали участие
бойцы того самого батальона Нахтигаль,
о зверствах которого слышали даже те,
кто вообще ничего об УПА не знает. Резали так воодушевленно, что даже у видавших виды немецких нацистов волосы
вставали дыбом. Погибло более четырех
тысяч человек, – в основном старики,
женщины и дети.
Позже, когда немцы батальон расформировали, Роман Шухевич принимал участие в расправах над белорусскими партизанами. Короче, послужной список не
оставляет сомнений – перед нами один из
самых одиозных палачей евреев, поляков,
белорусов, русских, украинцев. В 1947-ом
году, будучи уже организатором объединенного подполья УПА и ОУН, он сказал:
"Не надо бояться, что люди проклянут
нас за жестокость. Пусть из 40 миллионов
украинского населения останется половина – ничего ужасного в этом нет". И вот
слово его отозвалось в сердцах благодарных потомков…
Подтверждением тому – Шухевич-фест:
веселье, карнавальные костюмы, пиво рекой, улыбки прохожих – люди поздравляют друг друга с тем, что однажды собрались и вырезали всех евреев просто за то,
что они евреи. А чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что "даты просто
случайно совпали» – в местную синагогу
бросили бутылку с зажигательной смесью
и написали "Ж***ы, помните 1 июля".
Фестиваль
профинансирован
из
средств городского бюджета, и никому
даже в голову не пришло задать вопрос:
мог ли Львов, натурально утопающий в
мусоре и помоях, потратить эти деньги на
более человеколюбивые нужды?
Правда, несколько еврейских организаций высказались на этот счет вполне
определенно и жестко, потребовали отменить и запретить, да только поздно,

как говорится, пить боржоми, когда почки отвалились. Уже несколько поколений
молодых украинцев выросли с такими
"героями" в сердце и с уверенностью, что
Украина была оккупирована Cоветами. В
школах нежные девочки в веночках и парубки с тризубами на вышиванках пишут,
как же здорово и богато было при немцах,
– зачем только Красная Армия влезла со
своим освобождением?

Терпение лопнуло?
Надо сказать, что из-за рубежа украинскую власть уже неоднократно предупреждали о недопустимости героизации
подобных личностей – как националистов, у которых руки по локоть в крови
мирных жителей, так и явных фашистских прихвостней. Например, еще три
года назад 62 депутата кнессета (всего в
израильском парламенте 120 депутатов)
обратилось с письмом к Европарламенту,
предупреждая о волне антисемитизма и
русофобии в Украине, и резко осуждая
попытки героизации нацизма. Но в то
время в Европе были так очарованы нашей революцией, что не придали этому
значения, а наши власти это письмо и вовсе проигнорировали.
Более трех лет потребовалось для осознания того, что переписывание истории
и чествование нацистских преступников
в Украине являются не просто шалостью
в поисках самоидентификации, но и руководством к действию. Что факельные
шествия и мемориальная доска на здании
Киевской оперы главному исполнителю
массового убийства в Бабьем Яру, коменданту Орлику, – это не невинная забава, а
прямой ход к новым преступлениям.
Теперь, судя по всему, терпение лопнуло. Накануне проведения фестиваля Шухевича, Всемирный еврейский конгресс и
Национальная конференция евреев Евразии выразили возмущение и потребовали
от властей Львова отменить фестиваль
в честь нацистского преступника. Зная о
том, какое влияние имеют эти организации на мировую политику и финансовую
систему, можно с уверенностью говорить:
последствия себя долго ждать не заставят.
"Не может считаться героем тот, кто
воевал на стороне гитлеровской Германии, кто одел военную форму вермахта и
служил в батальоне немецкой вспомогательной полиции, защищая преступный
Третий Рейх. Проспект имени Шухевича
в Киеве – это аморальная пропаганда со-

трудничества с самым страшным злом в
истории человечества", – сделал со своей стороны заявление и главный раввин
Украины Моше Реувен Асман, комментируя присвоение проспекту генерала Ватутина имени Шухевича.

И тут не в масть
Не нашел понимания в Европе и в мире
и другой герой Украины – Степан Бандера. Кстати, одновременно с Шухевич фест
можно было отмечать 76-ю годовщину
другого исторического события (30 июня
1941 года), когда в том же Львове Степан
Бандера провозгласил акт о воссоздании
Украинской державы под эгидой "фюрера немецкого народа Адольфа Гитлера".
Очень символично.
Но вернемся в наши дни.
Буквально на днях министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил о том, что Польша готова наложить
вето на возможное вступление Украины
в ЕС, если официальный Киев продолжит
восхвалять культ националиста Степана
Бандеры.
"Наш сигнал очевиден: с Бандерой в
Европу вы не попадете", – заявил дипломат в недавнем интервью. Из уст поляка
это прозвучало особенно зловеще. Дело в
том, что высокопоставленные дипломаты
не делают такие жесткие заявления на пустом месте – ведь формально это не что
иное, как вмешательство во внутреннюю
политику соседнего государства. Поэтому
нет никаких сомнений в том, что слова
Витольда Ващиковского были сверены и
согласованы с "кем надо". По мнению экспертов, сигнал пришел либо напрямую из
Вашингтона, либо его передали через евробюрократов. Так или иначе, но Польша
озвучила четкую и консолидированную
позицию ЕС-США: есть Бандера – нет евроинтеграции.
Эта короткая фраза, произнесенная Витольдом Ващиковским, вызвала в Украине настоящий переполох. Так, "5 июля 2017
года Посол Республики Польша в Украине
Ян Пекло был приглашен в МИД Украины
в связи с высказываниями Министра иностранных дел Республики Польша Витольда Ващиковского относительно Украины
в интервью для еженедельника „W sieci“
03.07.2017 г.", – говорится в сообщении
пресс-службы украинского МИДа. В ходе
встречи польскому дипломату было заявлено, что в Украине "...с разочарованием восприняли недавние высказывания
главы внешнеполитического ведомства
Польши относительно нашего государства на фоне продолжающегося активного диалога на высоком уровне".
А сын вышеупомянутого Романа Шухевича, нардеп Юрий Шухевич прокомментировал слова главы МИД Польши
так: "Зачем нам такие партнеры? Они такие партнеры, которые хотят, чтобы мы
танцевали под их дудку. В конце концов,
кто такие поляки, что должны нам определять кто для нас герой, а кто не герой,
кто заслужил перед Украиной, а кто не
заслужил?" – возмутился он. А когда его
спросили, какой он видит выход из ситуации, добавил: "Я бы плюнул полякам в
рожу – вот и вся ситуация". Страшно даже
подумать о том, что будет с 1,2 миллионами украинских заробитчан в Польше,
когда местное население начнет "плевать
в рожу" им в ответ.
Из всего вышесказанного можно сделать только один вывод: из-за Шухевича
с Бандерой мы можем окончательно потерять всех наших союзников, которым
уже и так до чертиков надоели тупость,
жадность и вечное попрошайничество
украинских властей. При этом следовало бы помнить, что пресловутый закон
о декоммунизации (точнее – главный из
четырех, принятых в 2015 году) полностью
называется так: "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в
Украине, и запрете пропаганды их символики" (закон № 317-VIII).
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Далеко не все народные поверья – сказка

ДОМАШНІЙ КЛУБ

7

Полезные советы

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, КОТОРЫЕ “РАБОТАЮТ”
Хотя «денежное дерево» на
самом деле не приносит денег,
а рассыпанная соль не обязательно приведет к скандалу,
многие народные приметы на
самом деле «работают».
Учёные доказали, что далеко не все народные поверья
– сказка. И к их мнению стоит
прислушаться.

других необычных событий происходят чаще по ночам в полнолуние, чем в другие ночи.

МОРКОВЬ

ЯБЛОКО

ешь бананы. Естественно, это
ничего не гарантирует, но на самом деле увеличивает шансы.
Известно, что в бананах много
калия, что является ключом к
зачатию мальчика. Было обнаружено, что женщины, которые
регулярно употребляют бананы,
в 56% рожают мальчиков, а те,
которые нет – в 45%.

Яблоки – залог здоровья. Согласно научным исследованиям,
проведенным Университетом Западной Австралии, употребление
всего 100 граммов яблок каждый
день может значительно увеличить продолжительность жизни.
В частности, яблочная кожура
обладает высокими уровнями
флавоноидов – растительных
соединений, которые помогают предотвратить повреждение
клеток, снижают риск развития
рака и помогают поддерживать
здоровый вес.

ПОЛНАЯ ЛУНА
Полная Луна меняет поведение.
Да, это может быть правдой. По
результатам нескольких исследованиях было доказано, что количество преступлений, поступлений
пациентов в отделения скорой
помощи, хирургических ошибок и

БАНАН
Хочешь родить мальчика –

Морковь улучшает зрение.
Морковь богата бета-каротином,
красным пигментом, который
помогает вырабатывать витамин А – ключевой ингредиент
для здоровья глаз. Также этот витамин способен предотвратить
возникновение катаракты и немного улучшить ночное видение.
Но нельзя переусердствовать –
переизбыток витамина А может
вызвать негативные побочные
эффекты.

РЫБА
Рыба – пища для мозга. Исследователи из Rush Medical Center
в Чикаго доказали, что употребление рыбы действительно
полезно для мозга. У тех, кто
регулярно ел рыбу, значительно реже наблюдалась болезнь
Альцгеймера. Хотя в некоторой
рыбе наблюдается повышенное
содержание ртути, что может

иметь негативные последствия
для здоровья, преимущества
включения рыбы в рацион легко
перевешивают риски.

КУРИНЫЙ СУП

СЫР

Куриный суп излечивает простуду. Ученые считают, что миска куриного супа может фактически уменьшить воспаление
легких. Считается, что куриный
суп замедляет активность лейкоцитов, которые могут вызвать
воспаление.

Сыр вызывает плохие сны.
Сыр, как и другие молочные
продукты, содержит триптофан, который служит в качестве
прекурсора,
индуцирующего
выработку гормона сна серотонина. Однако участники исследования, которые употребляли
молочные продукты (включая
сыр) перед сном, сообщили
о том, что им чаще снились
кошмары.

СТАРИКИ-СИНОПТИКИ
Старики могут прогнозировать погоду. Пожилые люди иногда говорят, что это будет дождь,
потому что у них «ломит кости
на погоду». Это утверждение
может быть правдой. Ненастью
предшествует падение давления
воздуха, которое вызывает боль
в суставах тех, кто страдает от
артрита.

МЕД
Мед избавляет от боли и першения в горле. Несколько чайных

Дачникам на заметку

КАК УСКОРИТЬ СОЗРЕВАНИЕ ВИНОГРАДА?
Многие садоводы хотели бы получить
вкусные и сочные грозди винограда
уже к середине лета, но не знают, как
это сделать. Существует немало способов ускорения созревания винограда. Мы подобрали самые простые и
действенные.
Кольцевание лозы
Опытные садоводы используют этот
способ в двух случаях – если хотят ускорить созревание или увеличить урожай.
Разница заключается только во времени
проведения процедуры. Для ускорения
созревания кольцевание коры проводят
перед началом созревания ягод, а для
увеличения урожая – когда ягоды в грозди вырастут размером с горошину.
Как провести кольцевание
правильно?
Вам понадобится острый нож и немного сноровки. На плодоносящем
побеге под нижней гроздью делается
кольцеобразный вырез шириной не более 5 мм. Этот прием помогает приостановить ток вниз органических веществ,
которые вырабатывают листья. Из-за
этого значительно улучшается питание

окольцованной части побега, что ускоряет созревание винограда.
Удаление части ягод
в гроздьях
Самый действенный и проверенный
способ увеличения урожая. Его принцип
прост – нужно удалять все недоразвитые
ягоды. Самой подходящей порой для
этого является период созревания винограда. Удаляют подпорченные ягоды
и те, которые растут в середине кисти.
Но помните, что вырезать можно не более 20% от общей массы и не все ягоды
подряд, а только на тех гроздях, где их
чересчур много.
Прореживание улучшает освещенность каждой ягоды, благодаря чему
они созревают гораздо быстрее.
Чеканка побегов
Чеканку побегов винограда проводят в момент начала созревания ягод.
Смысл этого способа в том, чтобы удалить верхушки побегов, которые слишком сильно идут в рост и забирают на
себя питательные вещества. Поэтому секатором удаляют верхнюю часть ветви
до первого развитого листа. Это помогает ускорить созревание ягод, повысить

их сахаристость и улучшить вызревание
древесины.
Мульчирование и утепление
Чтобы сохранить подольше дневное
тепло около виноградных кустов, нужно
обложить землю вокруг них камнями и
бетонными плитками, подкрашенными
битумным лаком. Почву замульчировать черной пленкой, она будет поглощать солнечные лучи.
Все это поможет ягодам быстрее налиться и вызреть.
Внекорневая подкормка
винограда
Для опытного виноградаря не секрет,
что фосфор помогает ускорить созревание ягод. Умеренная подкормка кустов
даст свой результат. Поэтому если есть
необходимость получить урожай раньше
обычного срока (за 10-12 дней до начала
цветения подкормите лозу фосфорным
удобрением из расчета 10 г на 10 л воды).
Прекращение полива
Ну, и напоследок, простой совет для
тех, кто хочет ускорить созревание винограда – с середины июля нужно прекратить полив. Все дело в том, что лишняя влага только затягивает созревание
ягод, и если полив прекратить, то полное созревание наступит быстрее.

4

5

6

7

8

10

9

11
12

13

14

15

16
18

17

19

20

21

23

22

24
25

26

27

28

29

30

31

32

33

35
37

34

36

38
39
40

41

42

45

46

43
47

48
49

50
51

52

44

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
3. И Калита, и Грозный. 6. Единица счета академиков. 10. Надоедливый человек прямо как ... в горле. 11. Родословное растение. 12.
Свистит, но не пуля. 13. Резиденция Зевса. 15. Игумен с французской
пропиской. 16. Заячье проворство на почве страха. 17. Жизнь или кошелек. 23. Зверский тренер. 24. Свойство натуры. 26. Кривая дорожка
в спорте. 27. Медведь, которого мучает бессонница. 28. «Финансист»
среди коллекционеров. 31. Зажигатель эстрадных звезд. 32. Грубые
словечки как непременный атрибут скандала. 33. Выбросить жалко,
а оставлять не к чему. 37. Мешалка, помогающая на кухне. 38. Приобретение точки зрения. 41. Расческа, что всегда с собой. 42. Российский
писатель, надававший уйму ненужных советов. 45. Плод пустынного
воображения. 47. Большое поголовье высших приматов. 48. «Культовая биография». 49. Водка из вестернов. 50. Напиток с зеленой крышкой. 51. Древнерусский митинг. 52. Кайф, пойманный во время еды.
По вертикали:
1. Шотландское достижение в собаководстве. 2. Мнимая гарантия
верности в паспорте. 4. Разумное травоядное. 5. Газ, двигающий торговлю. 6. «Самоварная» церемония. 7. Самое «мумифицированное»
государство на Земле. 8. В нее деньги вылетают. 9. Глубокая трещина
земли. 14. То, что снится голодной курице. 15. Автомобиль, прикидывающийся кораблем. 18. Четыре буквы, унаследованные Пьехой от
Пиаф. 19. Конверсия мечей на орало. 20. Кастрат по долгу службы.
21. И.о. мамы у ребенка голубых кровей. 22. Вечер светских львов. 25.
Вторая древнейшая профессия. 29. Тело самолета. 30. Живот у спортсмена. 31. «Фирменное» имя хищной кошки. 34. Светоч, друг моряка.
35. Восполнимая потеря упавшего в обморок. 36. Старт в поднебесье.
39. Трудовая часть ножа. 40. Птичка, спрашивающая: «Чьи вы, чьи
вы?». 41. Сигаретная тара. 43. Бешеный мотоциклист. 44. Уныние английского джентльмена. 46. «Изюмительная» булочка.

По вертикали:
1. Колли. 2. Штамп. 4. Вегетарианец. 5. Неон.
6. Чаепитие. 7. Египет. 8. Труба. 9. Овраг. 14.
Просо. 15. Амфибия. 18. Эдит. 19. Перековка.
20. Евнух. 21. Кормилица. 22. Раут. 25.
Журналистика. 29. Фюзеляж. 30. Пресс. 31.
Пума. 34. Маяк. 35. Сознание. 36. Отлет. 39.
Лезвие. 40. Чибис. 41. Пачка. 43. Рокер. 44.
Сплин. 46. Кекс.
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ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
3. Иван. 6. Член. 10. Кость. 11. Древо. 12.
Мгновение. 13. Олимп. 15. Аббат. 16. Прыть.
17. Дилемма. 23. Дрессировщик. 24. Широта.
26. Трек. 27. Шатун. 28. Нумизмат. 31.
Продюсер. 32. Брань. 33. Хлам. 37. Миксер.
38. Консультация. 41. Пятерня. 42. Остер. 45.
Мираж. 47. Толпа. 48. Евангелие. 49. Виски. 50.
Кефир. 51. Вече. 52. Смак.
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ЛУК
Лук снимает боль от укуса
пчелы. На самом деле, это так,
причем не только от укуса пчел,
но и ос, шмелей и некоторых
других насекомых. Просто потерев укус кусочком лука, можно предотвратить образование
опухоли, поскольку ферменты
растительного происхождения
разрушают токсины от укуса.
готовим сами

кроссворд
1

ложек меда, добавленных в горячий чай или воду с лимоном,
это действительно поможет
успокоить боль в горле. Однако,
ожидать, что это вылечит инфекцию, не стоит.

РЕЦЕПТЫ
ВКУСНЕЙШЕЙ
ОКРОШКИ
Возвращаем на наши столы любимое блюдо многих – окрошку. Мы собрали для вас лучшие рецепты этого
холодного супа.

Из овощей
Самый распространенный вариант, с минимальным сроком хранения. Не готовьте такую
окрошку впрок – постояв в холодильнике,
она станет невкусной.
3 яйца; 4 картофелины; 1 морковка; 150 г редиски; 1 луковица средних размеров; 1 литр
хлебного кваса; 100 г зелени (укроп, петрушка); соль, перец, сметана, русская горчица – по
вкусу
Порежьте вареные овощи и редиску, добавьте в них колотушку из сметаны с горчицей и
перетертыми яйцами. Такую основу стоит заливать квасом только перед подачей.

С грибами
2 вареных яйца; 200 г маринованных опят; 150
г вареной телятины; 2 свежих огурца; 4 вареных картофелины; 1 морковка; 100–150 г зелени (базилик, укроп, петрушка); 1 ст. л горчицы;
2 ст. л сметаны; 1 литр натурального хлебного
кваса
Промойте и просушите, мелко нарежьте грибы. Добавьте рубленую телятину, вареный
картофель, морковку и яичные белки. Добавьте в основу квас. Желтки разотрите с горчицей и сметаной и заправьте окрошку полученной смесью. Добавьте нарезанную зелень.

С мясом
2 яйца; 150 г говядины; 150 г ветчины; 3 свежих
огурца; 100–150 г зелени; соль, перец, хрен; 1
литр хлебного кваса
Овощи, вареное мясо и яйца нарезать, добавить толченую петрушку, укроп, базилик, заправить хреном и сметаной. Все перемещать
и залить натуральным квасом.

На сыворотке или кефире
3 вареных яйца; 3 свежих огурца; 100–150 г
зелени (базилик, петрушка, укроп, зеленый
лук); 1 зубчик чеснока; 1 литр кефира или любого другого кисломолочного продукта; соль,
перец – по вкусу.
Просто мелко порубите яйца, овощи, зелень,
залейте кефиром и добавьте чеснок.
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Об этой местности ходили, ходят и долго еще будут ходить легенды

Х-файлы

Загадка лагеря
«Дождевого червя»
Один из объектов времен
Второй мировой до сих пор исследуют в Польше. На границе
с Германией расположен загадочный подземный город с
названием «Лагерь дождевого
червя». Это лабиринт секретных коммуникаций, который
должен был защищать кратчайшую дорогу на Берлин. Но
от всех прочих укрепсооружений его отличает, прежде всего,
масштаб.
Под землей находятся улицы,
вокзалы, множество бункеров
и сотни шахт. Предназначение
большей части этих сооружений до сих пор неизвестно, как
и то, куда ведут многокилометровые тоннели и каковы
реальные границы подземной
крепости.
Об этой местности ходили,
ходят и долго еще будут ходить
легенды – одна мрачнее другой.
Рассказывает один из первопроходцев здешних катакомб, полковник Александр Лискин: «Вблизи
Лесного озера в железобетонном
коробе был обнаружен заизолированный выход подземного силового кабеля, приборные замеры на жилах которого показали
наличие промышленного тока напряжением 380 вольт. Вскоре внимание саперов привлек бетонный
колодец, который проглатывал
воду, низвергавшуюся с высоты.
Тогда же разведка доложила, что,
возможно, подземная силовая
коммуникация идет со стороны
Мендзыжеча. Однако могло быть
и так, что ток давала скрытая под
землей автономная электростанция, возможно, ее турбины вращала вода, падавшая в колодец...
Говорили, что озеро каким-то образом соединено с окружающими
водоемами, а их здесь немало...
Саперы выявили замаскированный под холм вход в тоннель. Уже
в первом приближении стало ясно,
что это серьезное сооружение, к
тому же, вероятно, с разного рода
ловушками, включая минные. Рассказывали, что как-то подвыпивший старшина на своем мотоцикле решил на спор проехаться по
таинственному тоннелю. Больше
лихача не видели...»
Что бы там ни говорили, бесспорно одно: в мире нет более
обширного и более разветвленного подземного укрепрайона, чем
тот, который был прорыт в речном
треугольнике Верта – Обра – Одер.
До 1945 года эти земли входили в
состав Германии. После крушения
«третьего рейха» вернулись к Польше. Только тогда в сверхсекретное
подземелье спустились советские
специалисты. Спустились, поразились протяженности тоннелей
и ушли. Никому не хотелось затеряться, взорваться, исчезнуть в
гигантских бетонных катакомбах,
уходивших на десятки (!) километров к северу, югу и западу.

Зачем было сооружено гигантское подземелье? Зачем проложены в нем сотни километров
электрифицированных железных
дорог?! И еще добрая дюжина всевозможных «зачем?» И «почему?»
Лишь в восьмидесятые годы ХХ
столетия была проведена углубленная
инженерно-саперная
разведка лагеря силами советских
войск, которые располагались в
этом районе Польши.
Вот что рассказывал потом один
из участников подземной экспедиции, техник-капитан Черепанов:
«В одном из дотов мы по стальным винтовым лестницам спустились глубоко под землю. При
свете фонарей вошли в подземное
метро. Это было именно метро,
так как по дну тоннеля проходила
железнодорожная колея. Потолок
был без признаков копоти. По стенам – аккуратная расшивка кабелей. Вероятно, локомотив здесь
двигала электроэнергия.
Группа вошла в тоннель не в начале. Вход в него находился где-то
под Лесным озером. Вся трасса
устремлялась на запад – к реке
Одер. Почти сразу обнаружили
подземный крематорий. Возможно, именно в его печах сгорели
останки строителей подземелья.
Медленно, с соблюдением мер
предосторожности
поисковая
группа двигалась по тоннелю в
направлении современной Германии. Вскоре бросили считать тоннельные ответвления – их обнаружили десятки. И вправо, и влево.
Но большая часть ответвлений
была аккуратно замурована. Возможно, это были подходы к неизвестным объектам, в том числе к
частям подземного города...
В тоннеле было сухо – признак
хорошей гидроизоляции. Казалось, с другой, неведомой стороны вот-вот покажутся огни поезда
или большого грузового автомобиля.
Группа двигалась медленно и
через несколько часов пребывания под землей стала терять ощущение реально пройденного...
Исследование законсервированного подземного города, проложенного под лесами, полями
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и речками, – задача для специалистов иного уровня. Этот иной
уровень требовал больших сил,
средств и времени. По нашим
оценкам, подземка могла тянуться на десятки километров и «нырять» под Одер. Куда дальше и
где ее конечная станция – трудно
было даже предположить. Вскоре
старший группы принял решение
возвратиться...»
Разумеется, без плана-схемы
раскрыть тайны «Лагеря дождевого червя» невозможно. Что же касается замурованных тупиков, то
специалисты считают, что там под
охраной минных ловушек могут
храниться и образцы секретной
по тому времени военной техники, и ценности, вывезенные из музеев оккупированных стран.
В рассказе техника-капитана
Черепанова вызывает сомнение
только одно – подземный крематорий, в котором, возможно, сжигали тела строителей. Дело в том,
что строили это фортификационное чудо не пленные рабы, а профессионалы высокого класса из
строительной армии Тодта. Каждый отвечал за свой объект или
небольшой участок работ, и никто
из них не мог даже представить
общие масштабы укрепрайона.
Люди Тодта применили все технические новинки ХХ века, дополнив
их опытом зодчих средневековых
замков по части всевозможных
ловушек и смертельных сюрпризов для непрошеных визитеров.
Недаром фамилия их шефа была
созвучна слову «смерть». Помимо
полов-перевертышей, лазутчиков
поджидали здесь и шнуровые заряды, взрывы которых заваливали тоннели, заживо погребая под
тоннами песка вражеских диверсантов.
Наверное, даже дивизию СС, занимавшую этот район, и ту выбрали по устрашающему названию –
«Тоден копф» – «Мертвая голова».
Тем не менее ничто не может
устрашить самодеятельных исследователей «нор дождевого
червя». На свой страх и риск они
отправляются в лабиринт Тодта,
надеясь на ошеломляющие открытия и счастливое возвращение.
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Карты, которых
не может быть
В 1929 году в библиотеке Императорского дворца в
Стамбуле обнаружили карту, вычерченную на куске пергамента турецким адмиралом Пири Рейсом.
Она датировалась 1513 годом. На карте изображены
западное побережье Африки, восточное побережье Южной Америки и... северное побережье
Антарктиды!
После плавания Колумба испанцы завоевывали и попутно
исследовали земли Южной Америки, однако изучение атлантического южноамериканского побережья завершилось лишь
к 1520 году, когда Фернан Магеллан прошел вдоль побережья
на юг и вышел в Тихий океан через пролив, названный позднее
именем этого мореплавателя. Тем не менее, на пергаменте
Рейса полностью показан восточный берег Южной Америки,
а также Магелланов пролив, до обнаружения которого на момент создания карты оставалось еще семь лет.
Что же касается Антарктиды, то, как принято считать, ее
открыла российская экспедиция Беллинсгаузена-Лазарева,
прошедшая на судах «Восток» и «Мирный» вдоль тихоокеанского побережья самого южного континента в январе 1820
года. Однако Рейс изобразил на карте Берег Принцессы Марты,
расположенный на атлантическом побережье Антарктиды и
являющийся частью Земли Королевы Мод, за 300 с лишним
лет до того, как человечеству стало известно о существовании
шестого материка.
На полях карты адмирал обозначил дату ее создания и написал, что при составлении пользовался другими, более ранними картами, и что некоторые из них датируются IV веком до н.э.
Кое-кто не раз объявлял карту Рейса подделкой, но
неоднократные экспертизы подтверждали ее подлинность.
В 1960 году американский историк и географ, профессор
Чарльз Хэпгуд обнаружил в Библиотеке Конгресса США карту
мира, опубликованную в 1531 году французским географом
Оронсом Фине (Оронтеусом Финиусом), на которой был изображен антарктический материк.
В 1569 году фламандский картограф Герард ван Кремер
(Меркатор) создал сборник географических карт, названный
«Атласом». Кремер включил в него упомянутую карту Финиуса,
а также несколько своих карт, на которых также изображена
Антарктида. «В ряде случаев, – считает доктор Хэпгуд, – подробности очертаний и рельефа антарктического континента
на картах Меркатора обозначены более четко, чем на карте
Финиуса, и представляется совершенно очевидным, что Меркатор располагал иными первоисточниками, чем Финиус».
А французский географ Филипп Буаше опубликовал карту Антарктиды в 1737 году, также задолго до «официального» открытия южного континента. При ее составлении он,
как и Меркатор, и Финиус, пользовался некими картами,
созданными много веков назад.
Все упомянутые карты с изображением Антарктиды содержат и еще одну загадку.
Сейчас Антарктида практически целиком покрыта льдом,
наибольшая толщина которого достигает четырех километров. Почти весь контур береговой линии материка скрыт плавучими шельфовыми ледниками. Так что очертания собственно суши Антарктиды, не говоря уже о рельефе ее поверхности,
стало возможным определить только методами сейсмической
разведки, начала которую в 1949 году совместная шведскобританская антарктическая экспедиция.
Однако на карте Рейса побережье Земли Королевы Мод показано свободным ото льда. Данные современных исследований
подтверждают, что такой период, когда лед не покрывал прибрежную часть Антарктиды, в ее истории был. Только длился он
примерно с 13-тысячного по четырехтысячный годы до н.э.!
На карте Финиуса Антарктида изображена целиком, контур
ее береговой линии почти полностью совпадает с таковым
на современных картах. В широкой прибрежной полосе
обозначены горные хребты и долины, по которым в океан стекают реки. Эти возвышенности и низменности показаны именно там, где, согласно данным современных исследований, они
и существуют. Горы и реки на карте отсутствуют лишь в глубине
материка. Все это дает основания предположить, что в период
составления исходных карт, которыми пользовался Финиус,
лед покрывал только центральную часть Антарктиды. А такой
период закончился не менее шести тысяч лет тому назад.
Остается лишь ответить на вопрос: представители какой
цивилизации и с помощью какой техники создавали эти
высокоточные карты-первоисточники в столь далекие от нас
времена? Ведь по нашим представлениям, в ту пору на Земле
вообще не существовало никакой цивилизации!
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