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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.

Субсидії по-новому
Які ще сюрпризи готує уряд незаможним
українцям?

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.

Пчелы
против меда
Борьба с коррупцией, как самая
изощренная форма коррупции
Вот уже продолжительное время, включая телевизор,
граждане Украины где-то «за кадром» слышат тугой
хруст и натужные стоны. Это президент Петр Порошенко и его соратники "ломают хребет коррупции". Этой
набившей оскомину жвачкой народ кормят так долго,
обильно и навязчиво, что даже неискушенные в политике люди стали задаваться вопросом: что же за всем
этим стоит?

Дешевый балаган

Похмурі пророцтва про те, що субсидійні "пряники" у влади швидко закінчаться, починають збуватися.
Навіть за оцінкою самих чиновників, цього року державну допомогу по оплаті комуналки втратить кожна
третя українська сім'я, а експерти допускають, що їх буде набагато більше. І це незважаючи на те, що при
нинішній убогості добра половина населення України залежить від субсидій, як тяжкохворий від крапельниці.
На яких підставах українців збираються позбавляти субсидій – в нашій публікації.

ПЕРЕДПЛАТА

Читайте на стор. 4
ЩОТИЖНЕВИК
НА 8 СТОРІНКАХ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС

УВАГА!

ДП «Преса»
збільшила
розцінки
на свої
послуги

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

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

ІСТИЧНА ІДЕЯ!

ЦІАЛ
ДО ТИХ, КОМУ НЕ БАЙДУЖА СО

Олександра МОРОЗА
еєструвало політичну партію
ь”.
“За правду і справедливіст

тво юстиції зар
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

Надо сказать, что с коррупцией у нас борются практически весь период независимости, причем вялотекущие
периоды периодически сменяются всплесками "бурной
деятельности". Очередной приступ начался в мае – он
ознаменовался образцово-показательным и необычайно
красочным шоу по задержанию 22 высших чиновников
бывшего Министерства доходов и сборов (предшественник Государственной фискальной службы). Дело было
обставлено в лучших традициях жанра – с "маски-шоу",
вертолетами и пр. Итог известен: никто из них – несмотря
на самые серьезные обвинения – так и не сел, все благополучно и вполне официально откупились.
Судя по всему, это была лишь "проба пера", после чего
генпрокуратура взялась за людей посерьезнее: народных
депутатов Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.
А Генпрокурор Юрий Луценко вообще вошел в раж, и в
эфире одного из телеканалов пообещал:
"Мы сосредоточены над деятелями прошлого и сегодняшнего дня из исполнительной и законодательной ветвей
власти. Так, мы сейчас рассматриваем дела, в которых говорится и о депутатах, и о действующих министрах. Хочу
напомнить, что мы этим занимаемся параллельно с предоставлением оценки экс-президента Януковича, около двух
десятков его соратников, которые разворовали страну, и
следствие по всем ним закончено. За прошлый год мы отдали в суд 1,2 тыс. взяточников действующей власти. И в
этом году собираемся только увеличивать темпы и высоту
должностей тех, кто разворовывает страну".
После чего сфотографировался с главой САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) Холодницким на фоне большой тачки с рулонами туалетной бумаги, а фото подписал: "Ох и дали проср…ся депутатам".
На самом же деле – если уж использовать эту лексику
– то обоср…сь как раз все "борцы-антикоррупционеры".
Потому что депутаты, как говорится, "включили дурака" и круговую поруку, и в чистом виде ни одно представление на снятие депутатской неприкосновенности
не прошло. А там, где дела все-таки дойдут до судов, то
там они и погибнут – в этом уже практически никто не
сомневается. И не только по причине коррумпированности судебной системы. Как отмечают сами же юристы,
все антикоррупционные дела "сшиты" настолько топорно
и безграмотно (сознательно, или от недостатка профессионализма – это уже отдельная тема), что при наличии
квалифицированных адвокатов в судах они стопроцентно разваливаются.
Продолжение на стр. 2
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Борьба с коррупцией, как самая изощренная форма коррупции

Резонанс

Александр Полуянов
Вот уже продолжительное время,
включая телевизор, граждане Украины
где-то «за кадром» слышат тугой хруст
и натужные стоны. Это президент Петр
Порошенко и его соратники "ломают
хребет коррупции". Этой набившей
оскомину жвачкой народ кормят так
долго, обильно и навязчиво, что даже
неискушенные в политике люди стали
задаваться вопросом: что же за всем
этим стоит?

Пчелы
против меда

(Начало на стр. 1)

Пять причин
Здесь у любого нормального человека
возникает простой и резонный вопрос:
зачем вообще нужна вся эта комедия под
названием "борьба с коррупцией"? На
него невозможно ответить однозначно,
отметим лишь несколько причин.
Начнем с вопросов субординации. Как
уже сообщалось, в начале июля Киев
посетил человек нового американского
хозяина – госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В ходе своего кратковременного
визита он демонстративно и по полной
программе всех вздрючил. Смысл его
взбучки состоял в том, что нет смысла побеждать сепаратистов где-то на Донбассе,
если само сердце Украины в Киеве пожирает коррупция, которая не дает развиваться бизнесу, ограничивая его свободу
до самого "не могу".
По этому поводу подсуетился и Американский исследовательский центр
Heritage Foundation: он выдал на гора
результаты своего исследования, из
которого следует: в рейтинге свободы
экономик Украина опустилась на 4 позиции и заняла 166-е место среди 180
других обследованных стран. Пропустив
вперед Беларусь, Молдову и даже Россию
(114 место).
Понятно, что власти не осмелятся ослушаться хозяина – хотя бы для видимости
будут стараться и рыть землю.
Но кроме нажима американцев и прочих "европейских партнеров", у Порошенко и его ближайшего окружения есть еще
как минимум четыре причины для того,
чтобы поддерживать пламя "антикоррупционной борьбы" и жечь репутации
народных избранников, грозясь отправить их на "кичу" и цугундер. Они, что
называется, на поверхности.
Главная из них – президенту нужно
расправиться с политическими конкурентами, подавить любую фронду, стараясь запугать расправой. При этом есть
возможность все это сделать под очень
благовидным и правдоподобным предлогом – за участие в коррупционных
схемах, мздоимстве, воровстве и нецелевом использовании бюджетных
средств. А поскольку все это правда, то
можно без труда заткнуть неугодные рты,
сбить протестный потенциал и заставить
забыть о том, что с президентом можно
бороться и не пускать его на второй срок
в 2019 году.

Порошенко с Луценко и своими "нукерами" действуют правильно. Они
накрывают депутатский корпус широкой
сетью, преследуя представителей всех
парламентских фракций и групп, включая
пропрезидентский "БПП" (Розенблат) и
его главного союзника по правящей коалиции – "Народный фронт" (Евгений Дейдей, Максим Поляков).
И не подкопаешься, обвиняя в преследовании оппонентов. Ведь можно брать
"за жабры" любого, – и никакой ошибки не
будет, учитывая недавно обнародованные
налоговые декларации "слуг народа",
которые из голодранцев вдруг стали
магнатами. И теперь все непокорные
депутаты испугались и глубоко ощутили
команду: "Сиди или дружи".
Во-вторых, видимость борьбы с кор-

рупцией дает возможность режиму Порошенко соответствовать "европейским
стандартам". Кроме чисто моральной
благосклонности Запада, это еще и деньги: кредиты, займы, безвозратная и безвозмездная помощь на те или иные
программы, виды бизнеса, реформы и т. д.
Еще одна причина антикоррупционного всплеска – чистый популизм, что в
нашей стране тоже очень важно. Это желание задобрить народ и отвлечь его внимание от оглушительных провалов во всех
сферах общественной и государственной
жизни: начиная от развала экономики
и нищеты – до массового бегства людей
из страны, безработицы и ускоренного
вымирания.
Этот психологический прием известен с
древнейших времен, но впервые его в 17

веке популярно озвучил Фрэнсис Бэкон:
"Человек живет либо своим счастьем, либо
чужим несчастьем". Применительно к нашему моменту это означает следующее:
если тебе нечего есть, и нечем платить за
лечение, то утешайся хотя бы тем, что и
"хозяевам жизни" приходится несладко –
их преследуют, "раздевают" и грозят тюрягой. Вот для "пипла", чтобы он "схавал"
и поверил в "борьбу", – и раскладывают
перед телекамерами аккуратные пачки
долларов и евро, изъятые при обысках в
"гнездышках" у коррупционеров. Пусть
народ порадуется и отвлечется.
И заключительным штрихом в эту
"картину маслом" вплетается еще один
фактор: личная заинтересованность самих "борцов". Дело в том, что под этим
соусом можно расправиться с любым
– хоть со своим личным конкурентом,
хоть под чужой заказ. Это и есть чисто
коррупционный мотив в борьбе с коррупцией: если за деньги, большие деньги,
брать заказ на объявление кого-то "коррупционером", то можно неслабо "приподняться". А главное – комар же носа не
подточит: в стране идет антикоррупционная кампания – а все фигуранты, кого
ни тронь, замазаны с ног до головы: или
брал и воровал сам, или, как минимум,
кому-то давал…
Все эти обстоятельства и делают борьбу с коррупцией в Украине практически
неподъемной и бесперспективной. Но
вот как кистень против врагов, как инструмент расправы с неугодными и конкурентами, как средство запугивания –
антикоррупционная борьба подходит. И
сейчас как раз используется.
- Все это не может
продолжаться до бесконечности – ведь не
зря коррупцию сравнивают с раковой
опухолью. Под давлением экономических
проблем и невыносимой
жизни, все реальнее становится угроза потерять не только трудящийся класс – тех, кто уже не верит в
возможность заработать на нормальную
жизнь в Украине, но и предпринимателей
с их капиталами и инициативой. В комплексе эта проблема может стать роковой
для страны – делая невозможным даже
слабый экономический рост, разрушая
пенсионную систему, и перечеркивая
все перспективы государства Украина.
Остановить этот процесс можно, лишь
вернув доверие граждан к политическому классу, но для этого нужно разорвать
замкнутый круг безнаказанной коррупции. В противном случае Украину ждут
годы постепенного упадка, агонизирующей экономики, утечки рук и мозгов, и в
итоге наша страна повторит судьбу тысяч
своих сел: останутся одни старики и алкоголики, – с горечью говорит заместитель председателя политической партии “Александра Мороза “За правду и
справедливость” Василий Цушко.

Про що мовчить телевізор

Невидима стіна
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) встановило,
що частина коштів на облаштування проекту "Стіна" на українсько-російському кордоні перечислились на рахунок фіктивного
підприємства.
Про це повідомляється в матеріалі РБК-Україна "Невидима стіна:
чому Україна досі не звела стіну на
кордоні з Росією".
Відповідно до документації однієї з судових справ, НАБУ встановило, що три компанії, отримавши
від Держприкордонслужби кошти
на реалізацію проекту "Стіна", перерахували їх компанії "Кіт-Трейд",
яка повинна була виконувати ро-

боти по облаштуванню кордону.
Слідство не змогло встановити
фактичне місцезнаходження "КітТрейд" і документально підтвердити факт виконання робіт. У НАБУ
встановили, що частина коштів, які
надходили на рахунок цієї фірми,
в розмірі близько 4 млн гривень
були зняті готівкою директором
цієї компанії. Ще частина була перерахована на рахунки інших під-

приємств з ознаками фіктивності.
За даними детективів, "Кіт-Трейд"
працює тільки один працівник –
директор. "Це дає підстави вважати, що ТОВ "Кіт-Трейд" є фіктивним
підприємством і будь-яких робіт

з облаштування державного кордону не виконувала", – зазначено
в судових документах. Слідство
змогло встановити, що якась особа за фінансову винагороду видала
іншому громадянину довіреність

на здійснення діяльності від свого
обличчя.
"Про діяльність ТОВ "Кіт-Трейд"
їй нічого не відомо, вона працює
прибиральницею, таке підприємство їй не знайоме і повноваження керівника ТОВ "Кіт-Трейд" вона
не здійснювала. Печатки підприємства не було, у квітні 2015 року
видала довіреність незнайомому
чоловікові на здійснення дій від
свого імені, за що отримала 500
гривень", – зазначено в ухвалі суду.
Нагадаємо, раніше Генеральна
прокуратура України встановила
факт розкрадання понад 100 млн
гривень державних коштів при реалізації проекту "Стіна".
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В європейській моделі управління ключовою ланкою і є самоврядність

Олександр Мороз:

“Для того, щоб влада служила
народу, вона повинна бути
народу підконтрольна”
Для переважної більшості українського народу стала очевидною
деградація суспільства: люди роз'єднані, злі, бездушні, втратили
будь-яку віру і надію на краще майбутнє. Чи можливі поліпшення в
нашій країні, чи можлива соціальна справедливість?
Чи зможе нинішня влада, яка була обрана народом і яка забула
про це, служити на благо народу, а не в особистих інтересах?

Для того, щоб влада служила
народу, потрібно, щоб вона була
народу підконтрольна. Сьогодні народ може певним чином
контролювати діяльність місцевих виборних органів. Але вони
позбавлені спроможності ефективно займатися проблемами
людей. Тому контроль з їхнього
боку безпредметний, себто нічого не вартий. Реальна влада
здійснюється призначенцями,
що знаходяться в системі адміністрації. А вони народом не обираються, йому не підзвітні, отже,
чужі для народу. Тим самим перекреслюється норма Конституції про те, що народ є джерелом
влади. В Україні це слабке джерельце потрібне лише на короткий період – для виборів.
Вся логіка нашої діяльності
щодо системи влади зводиться
до того, щоб реальну владу мали
виборні структури, відібравши
її у тих, хто владу привласнив
(можна сказати: узурпував). Ліквідація «вертикалі влади» конче
необхідна. Ради, їхні виконкоми
повинні здійснювати реальну
владу, для чого слід (після внесення змін в деякі статті Конституції) змінити законодавство, зокрема, про бюджетну і податкову
системи.
Йдеться про європейську модель управління, де ключовою
ланкою і є самоврядність.
Прикладів можна приводити багато. Скажімо, в Канаді всі
податки, що збираються на території провінції, порівну розподіляються на місцеві і державні
потреби. Тому місцева влада має
достатні ресурси для розвитку
провінції (міст, інших поселень),

вану, бо влада – його право!
Якщо не змінити систему влади, в країні залишиться все так,
як є нині, з прискореним просуванням до катастрофи, до втрати державності. Влада вдає, що
цього не бачить, заявляє про
якусь стабілізацію, про ознаки
росту. В чому ріст? Хіба в цінах,
тарифах, курсі валют. Люди мають підстави вважати, що високопосадовці дбають лише про
себе, забезпечивши собі і своїм
сім’ям місце там, за кордоном,
де ховаються їхні статки, а доля
людей і держави їм байдужа. Від
того поширюється настрої ненависті, зневіри, злості. Тому сприяють і засоби інформації. Кров,
мораль «зони», крутійство, «відкати», «бабло»… Все це пливе з
екранів TV та комп’ютерів. Ніде
не звучить тема доброчесної
праці, служіння країні і народу
працею, творчістю, а коли за необхідності звучить, то фальшиво,
не щиро, без достовірних сюжетів із життя.
Країні потрібна модернізація.
Про це не стомлюються говорити усі, хто при владі. Розуміють
цю потребу, власне, усі здатні
думати. Модернізацію мала би
забезпечувати сама
влада. Чи нинішня влада на те здатна, чи її це
Реальна влада в Україні
цікавить? Ні, – скаже
здійснюється призначенцями,
кожен. Владу, систему
влади треба змінити,
що знаходяться в системі
внісши згадані раніше
адміністрації. А вони народом уточнення до Конституції (вони обнародуне обираються, йому не
вані ще в жовтні 2013
підзвітні, отже, чужі для
року, їх вимагали обинароду.
два Майдани, ними
клялися ті, хто при
дбає про розширення виробни- владі тепер, але клялися тільки
цтва, бізнесу, зайнятість людей… під час виборчої кампанії). Чи
як джерела поповнення бюдже- здатен нинішній парламент внету, має змогу турбуватися про сти потрібні зміни, які передшколи, лікарні, благоустрій, куль- бачають переміщення реальної
туру, захист довкілля, – поліпшу- влади з Центру на місця, під
вати середовище проживання контроль громадян? Ні, не здалюдей, турбуватися про якість їх тен, це очевидно.
Як же бути?
життя.
Це завдання може здійснити
В таких умовах і громадяни
відчувають свою відповідаль- сам народ шляхом референдуність за дії влади, бо від неї за- му. Умови, передбачені Констилежить як вони живуть. Тому туцією і Законом, складні. Щоб
під час виборів там «не ходить» їх виконати, потрібна хороша
гречка, немає кумівства, погроз організація, наполегливість ак«начальства»,
переписування тивістів. Оскільки перетворень
протоколів. Немає і розкрадання потребує майже все суспільство,
бюджету, хабарництва, будівни- то долучитися до ініціативи моцтва «хаток» та інших наслідків жуть партії з навіть протилежникорупції. Влада на виду у людей, ми ідеологіями, різні громадські
діє прозоро, при потребі радить- об’є днання, профспілки, студентся з ними через опитування, ство. Збори ініціативної групи,
референдуми, звітує про свою підписи трьох мільйонів громадіяльність. І серед людей немає дян зобов’язують президента
«моя хата скраю», «не зівай, видати указ про референдум.
За кілька місяців Україна зможе
Хомко, на те і ярмарок».
Такої зміни системи влади одержати конкретний дороговми і добиваємось. В тім суть каз до модернізації, до перспексправжньої децентралізації, а не тиви, якої прагнуть люди.
Партія готова долучитись до
в розмовах про нібито передачу влади «вниз». Не треба щось організації цієї життєво важли«передавати», треба ліквідувати вої справи. Тільки таким шляхом
«вертикаль» (за яку чіплялись усі можна наблизитись до поліппрезиденти) і створити умови, шення життя людей, до здійсненщоб владу мав народ. Не даро- ня їх надій на краще.
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Геноцид, як він є
Олександр Михайлов
Судячи з усього, влада країни прирекла Україну на остаточну деградацію і знищення. Суть нинішньої політики соціального геноциду проста і примітивна, але максимально продуктивна. І зводиться вона до того, що старі і хворі
громадяни України повинні скоріше померти без ліків і
медичного догляду, молоді – поїхати, а нові – не народитися взагалі або померти в дитинстві.
Практично кожен день приносить нам нові повідомлення, від яких,
як говорив відомий кіногерой, "хочеться рвать и метать". Так, днями
стало відомо, що ООН включила Україну в число 8 найвідсталіших
країн світу по дитячій вакцинації. Таким чином, ми потрапили в одну
компанію з такими країнами, як Центрально-Африканська Республіка,
Чад, Екваторіальна Гвінея, Нігерія, Сомалі, Південний Судан і Сирія.
Це виявила Всесвітня організація охорони здоров'я і Дитячий фонд
ООН (ЮНІСЕФ), які складали рейтинг держав, де малюки помирають
від інфекційних хвороб. Гострий дефіцит відчувають пологові будинки
і дитячі поліклініки, майже рік не одержуючи вакцин від туберкульозу,
кору, паротиту і краснухи.
Наприклад, прищепленими від дифтерії, коклюшу і стовбняка (АКДС,
DTP3) виявилося тільки 3% українських дітей. Лише 30% дітей повністю
вакциновані від кору, 10% – від гепатиту В. Зазвичай дітей прищеплюють
від 13 інфекцій, а в Україні – від 10 і взагалі не роблять щеплення проти
вітряної віспи, менінгококової інфекції, ротавірусної інфекції. Через те, що
" патріотичне" Мінохоронздоров'я припинило закупівлю вакцин і ліків в
Росії, батьки частенько самі дістають необхідні препарати. Але не усі це
можуть робити. Тому діти помирають. А нових не народжують…
Особливість соціального геноциду в Україні – це одночасне, системне, і
послідовне скорочення чисельності людей по усіх напрямах.
Знищення медицини і охорони здоров'я, що б'є по людях похилого
віку і хворих, йде паралельно з тотальним зубожінням більшості населення, з нескінченною війною на Донбасі, з катастрофічним зростанням самого оскаженілого бандитизму і з еміграцією, яка теж дуже
ефективно скорочує "поголів'я". Іншими словами, когось натурально
вганяють в труну, а когось просто вичавлюють з країни.
"Кожен ранок молодий українець прокидається з думкою, що тримає
його в цій безнадійній країні, і знаходить усе менше аргументів залишитися. Політики продовжують спекулювати тарифами і позиками МВФ, а
потяг прогресу вже зник з українського горизонту… Україна несумісна з
майбутнім по всіх напрямках. Сировина більше не дозволить країні триматися на плаву, інвестиції для розвитку не прийдуть, а власних засобів
вже не буде. Усі активні і розумні люди поїдуть за кордон. Вони не чекатимуть " поліпшень" ще десять років, звільниться місце для біженців. Залишки корінного населення остаточно деградують, зношене житло і інфраструктура зруйнуються, злочинність виросте, тривалість життя впаде.
Країна або буде розділена іншими державами, або потрапить під повне
зовнішнє управління. Економічно зайве населення поступово буде утилізоване", – опублікувало свій похмурий прогноз одне з найбільших українських видань "Українська правда".
За даними Укрстату (що включає усі території Донбасу), в 2016 році
на Україні народилося 397 тис., а померли 584 тис. людей. Таким чином,
смертність перевищує народжуваність в 1,5 рази, і ця негативна пропорція безперервно збільшується з 2012 року. У першому кварталі 2017
року вона склала 1,7…
Доступна медицина (та і медицина, як така) знищується ударними
темпами: скорочення медустанов, ліжко-місць в них і кількості медперсоналу йде в зв'язці із скороченням закупівель медикаментів і ліків, необхідних для хронічних і смертельно хворих.
Результати свідчать: якщо з 1991-го по 2014-ій (тобто за 23 роки)
кількість громадян України (враховуючи тих, що поїхали) скоротилася
з 52 до 42 мільйонів, то нинішня влада майже такого ж результату добилися всього за останні три роки. За оцінками ряду експертів, нині в
Україні реально мешкає 32-35 мільйонів.
Окрім стрімкого зростання онкології, в Україні наростає "епідемія"
серцево-судинних захворювань, які є причиною 65% усіх смертей.
Спостерігається також різке зростання діабету 2-го типу (інсулінонезалежний) – їм хворіє 1 млн. і бронхіальної астми – 210 тис громадян.
Крім того, Україна успішно "відроджує" захворювання, які вважалися
переможеними: холеру, чуму, туберкульоз. Вона лідирує в Східній Європі
по поширенню ВІЛ і СНІДУ (вже у формі пандемії). Зараз вже навіть не віриться, що рівень безкоштовної і загальнодоступної медицини в УРСР був
не просто на висоті, а був прикладом для наслідування, недосяжним навіть для багатьох розвинених країн Заходу. Проте за минулі 25 років влада
його" декомунізувала" до рівня бідних африканських держав.
Зате практично готовий закон про трансплантацію органів – з їх
"виїздом" за межі України, підготовлений відомством "Доктора Смерть".
Таким чином, після смерті українці дістають можливість хоч і по частинах,
але євроінтегруватися, зробити послугу новим хазяям і допомогти своїм
сім'ям, – якщо їм щось перепаде від "чорних" та "білих" трансплантологів.
Наші "рекорди"
▸ За темпами вимирання – 2-е місце у світі
▸ За смертністю від серцево-судинних захворювань – 2-е місце у світі
▸ За темпами поширення раку – 2-е місце в Європі
▸ За смертністю від ВІЛ/СНІДУ – 1-е місце в Європі
▸ За смертністю від туберкульозу – 2-е місце в Європі
▸ За смертністю від надмірного вживання алкоголю – 5-е місце у світі
▸ За смертністю людей працездатного віку – 2-е місце у світі (40%
українських громадян не доживають до 60 років).
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4 Реалії
Субсидії по-новому
“За правду і справедливість”

Початок нового опалювального сезону принесе масу
неприємних сюрпризів для мільйонів українців.

Які ще сюрпризи готує уряд незаможним українцям?
Олександр Полуянов
Похмурі пророцтва про
те, що субсидійні "пряники" у влади швидко
закінчаться, починають
збуватися. Навіть за
оцінкою самих чиновників, цього року державну
допомогу по оплаті комуналки втратить кожна
третя українська сім'я, а
експерти допускають, що
їх буде набагато більше. І
це незважаючи на те, що
при нинішній убогості
добра половина населення України залежить від
субсидій, як тяжкохворий від крапельниці. На
яких підставах українців
збираються позбавляти
субсидій – в нашій публікації.

Жорстка
верифікація

По-перше, цього року
Міністерством
фінансів
планується провести найретельнішу і масштабнішу верифікацію. Сам процес перевірки планують змінити
не лише завдяки створенню
єдиного реєстру субсидіантів, але і за допомогою соціальних інспекторів. Уряд
розробив
законопроект,
згідно з яким " ревізори"
отримають право відвідувати будинки українців і перевіряти їх справжнє (а не задеклароване) матеріальне
становище. Наприклад, досліджувати "умови життя".
Під цим обтічним визначен-

ням може ховатися все, що
завгодно : наприклад, якщо
у вашому будинку зроблений пристойний ремонт і є
імпортна побутова техніка,
то не факт, що вас визнають
нужденним. І реєстр, і соціальні інспектори можуть
стати нашою реальністю
вже наступного року. При
цьому більшість урядових
експертів сходяться на думці, що процес верифікації
субсидіантів необхідно істотно посилити, ввівши
жорсткіші критерії оцінки
добробуту громадян.
"Мета верифікації – зменшити кількість осіб, які отримують субсидії. Але до цього
слід підходити дуже обереж-

но, оскільки верифікація
субсидій може вдарити по
незаможних
громадянах.
На субсидії з бюджету в поточному році треба буде виділити 80 мільярдів гривень.
Тільки цих грошей у бюджеті
немає, а борг по субсидіях
складає 25 мільярдів. Тому в
поточному і наступному році
виникне проблема боргу по
субсидіях", – прокоментував
ситуацію економіст Олександр Охрименко.

Борги наші
За існуючими правилами,
забрати або не продовжити
субсидію на наступний сезон можуть в силу наступних причин:

За себе та за того хлопця
"Комуналка" по-новому: українців
хочуть змусити платити за сусідів
Олексій Градов
В Україні збираються радикально змінити принцип нарахування плати за
комунальні послуги: мешканців багатоквартирних будинків зобов'яжуть
платити за холодну і гарячу воду не
по індивідуальних, а по загальнобудинкових лічильниках. Тобто, оплачувати і те, що виллється з дірявих
труб в підвалах. Те ж саме торкається
і опалювання – навіть якщо у будинку
є технічні можливості для встановлення індивідуальних лічильників тепла,
платити все одно доведеться по загальному лічильнику.
Як відомо, з липня 2014 року діє закон
(№1198), по якому усі постачальники комунальних послуг зобов'язані укласти прямі
угоди із споживачами (так званий поквартирний облік). Тобто, плата споживачеві
нараховується або виходячи з показників
квартирного лічильника, або по нормах споживання.
Проте в червні 2017-го Верховною Радою
був ухвалений закон про комерційний облік
комунальних послуг (№4901) – нині він вже
переданий на підпис Президентові.
- Після ухвалення закону про комерційний
облік діючі норми законодавства фактично
будуть скасовані. Вочевидь, цей закон робить
непотрібними квартирні лічильники тепла,
холодної і гарячої води, оскільки мешканцям

багатоквартирних будинків налічуватимуть
плату, виходячи з показань загальнобудинкових приладів обліку. Все, що будинок фактично
спожив, розподілятиметься між усіма жителями, – пояснив ситуацію директор аналітикодослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.
Простіше кажучи, всі втрати у внутрішньобудинкових мережах (до входу в квартиру) розподілятимуться між усіма мешканцями. Тобто, абсолютно не важливо,
що ваш лічильник показує менше, ніж з вас
вимагатиме постачальник комунальних
послуг – у будь-якому випадку він стягуватиме ту суму, яку показує його комерційний вузол.

▸ Великої купівлі (на суму
від 50 тисяч гривень);
▸ Додаткового доходу, який
приховали в декларації;
▸ Заборгованості за комуналку як мінімум за два
місяці;
▸ Доходу, який дозволяє самостійно оплачувати комунальні послуги;
▸ Зміни місця проживання.
Як говорять в уряді, найбільше відмов через купівлі
на суму від 50 тисяч гривень. Згідно з правилами,
якщо цього сезону купили
щось дороге, в наступному
– доведеться справлятися
з рахунками без субсидії.
При цьому це правило тор-

кається не лише покупок,
але і оплати послуг, а також
медичних операцій, які не є
"необхідними для забезпечення життєдіяльності".
Також слід пам'ятати, що
постановою № 300 (від
26.04.2017) Кабінет Міністрів
визначив: право на перепризначення субсидій втрачають ті громадяни, які мають
борг по сплаті за ЖКП за два
і більше місяців. При цьому
заборгованість враховуватиметься незалежно від її
суми – це може бути і 1000
гривень, і 20 копійок.
На цьому варто зупинитися детальніше. Так, ще
в травні, коли вийшла постанова №300, і викликала
хвилювання в суспільстві,
чиновники Кабміну почали заспокоювати народ, пояснюючи: йдеться
про заборгованість по т.з.
обов'язковими платежами.
Тобто, якщо громадянин,
вже одержує субсидію, більше двох місяців не платить
свою долю комунального
платежу (від 15% і вище), то
виплата цієї субсидії йому
призупиняється. Тоді у людей відлягло від серця, тому
що обов'язкові платежі субсидіанти, як правило, платять справно.
Але ось настав липень, і
чиновники Кабміну (а також чиновники соціальних
служб на місцях) раптом
різко змінили свою думку, і
видали вже інше трактування постанови. Тепер вони
стверджують, що йдеться
про будь-який борг за комунальні послуги, у тому числі
старий, такий, що утворився ще до 2015 року.
Нагадаємо, що на сьогоднішній день українці заборгували за комунальні

Тут навіть неозброєним поглядом видно,
що ці нововведення прийняті в інтересах
комунальних монополістів – адже тепер їм
взагалі "не цікаво" підтримувати мережі в
справному стані. А за увесь витрачений ресурс при будь-якому розкладі сповна заплатить кінцевий споживач.
На думку експертів, таким чином держава намагається стимулювати громадян до
об'єднання в ОСББ – щоб вже остаточно усі
комунальні проблеми повісити на самих
мешканців і повністю зняти з себе залишки
відповідальності за зміст житлового фонду. Адже, незважаючи на рекламу і всілякі
"пряники" (у вигляді різних пільг для ОСББ),
українці не занадто поспішають залучатися
до "принад" комунального самоврядування і
брати на себе відповідальність за утримання
своїх будинків.
За даними Держстату, за станом на травень 2015 року в країні налічувалося 15,9
тис. зареєстрованих ОСББ. Тоді ж був ухвалений сумнозвісний закон "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" (№417 від 14 травня
2015 року), відповідно до якого громадяни
повинні були або об'єднатися в ОСББ, або
влада їм призначала управляючу компанію . Очікувалося, що після пред'явлення
такого ультиматуму, люди почнуть масово
створювати ОСББ, проте цього не відбулося – за станом на 2016 рік число таких
об'єднань зросло менш ніж на 3 тисячі –
до 18,7 тисяч. За оцінками міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадія Зубка, зараз кількість ОСББ досягла
22,7 тисяч, які об'єднують близько 26 тис.
багатоквартирних будинків. На перший
погляд, зростання в наявності, але якщо

послуги більше 11 мільярдів
гривень, і за оцінками самих чиновників, боржниками є близько 3 мільйонів сімей, у тому числі 2 мільйони
сімей одержувачів субсидії.
Треба зазначити, що окрім
реального боргу (особливо
старого), у багатьох українців в липні 2017 року раптом
з'явився якийсь новий борг,
сформований незрозумілими "перерахунками" комунальних служб, – в першу
чергу облгазів, обленерго
і теплокомуненерго. Вони
раптом вирішили накинути
багатьом споживачам заднім числом ще по декілька
сотень гривень за раніше
спожитий газ, тепло і електроенергію. Таким чином,
комунальники "від ліхтаря"
записали у боржники сотні
тисяч споживачів по всій
країні без всякої на те підстави. Зрозуміло, усе це одразу перетворилося у борг
"понад два місяці " і стало
надуманим приводом для
позбавлення субсидій.
Узяти хоч би обленерго:
за їх же правилами, тим,
хто заборговував за електроенергію більш ніж за
два місяці, спочатку присилають повідомлення, а потім відключають електрику.
Але ніяких повідомлень не
було, і тим більше нікому
не відключали світло, тому
що і боргу ніякого немає!
А це означає, що або комунальники передали у відділи соціальної допомоги
свідомо неправдиву інформацію про неіснуючий борг
споживачів, або чиновники
Мінсоцполітики повісили на
людей вигадані ними борги,
щоб створити привід для
незаконного позбавлення
соціальної допомоги.

врахувати, що в Україні налічується приблизно 155 тисяч багатоповерхівок, то виходить, що в управлінні мешканців знаходиться менше 17% будинків.
Причина проста: люди матеріально не готові узяти на себе обслуговування своїх будинків. Особливо це стосується старого житлового фонду, на утримання і ремонти якого
потрібні величезні кошти. Для довідки: 70%
усіх житлових будинків були побудовані до
80-го року минулого століття, тобто мають
вік від 40 і більше років.
Тому закон про примусове об'єднання громадян в ОСББ фактично провалився – тим
паче, що досі так і не з'явилися методики визначення компаній, що управляють, критерії їх
відбору та інше. За словами експертів, процес
об'єднання йтиме природним чином, а не у
наказовому порядку – передусім, в нових будинках, де мешканці інвестували чималі кошти
у будівництво квартир, і кровно зацікавлені в
якісному обслуговуванні свого майна.
Правда, в Мінрегіонбуді сподіваються на
прийняття нових нормативних актів (зокрема, нової редакції закону "Про житлово-комунальні послуги"), які вже точно заженуть
мешканців в ОСББ. Але якщо споживачам
нічим платити навіть за "поточну" комуналку, то вони саботуватимуть створення
ОСББ при будь-якому законі. Так, за даними
Держстату, загальний накопичений борг по
оплаті житлово-комунальних послуг на кінець травня 2017 року склав 29,2 млрд гривен. Зокрема, борги за газ – 11,3 млрд грн, за
опалювання і гарячу воду – 8,9 млрд грн, за
електроенергію – 3,9 млрд грн, за утримання будинків і прибудинкової території – 2,9
млрд грн, за холодну воду і каналізацію – 1,8
млрд грн, за вивезення сміття – 0,4 млрд грн.
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Як п'ять осіб фактично монополізували економіку України,
чому це погано для всієї країни та кожного її громадянина
Підводні камені

Окрім
вищесказаного,
розроблений ще цілий комплекс заходів по відсіканню
українців від державної допомоги.
▸ З'явилася інформація,
що уряд може піти шляхом подальшого скорочення нормативів. Річ у тому,
що в меморандумі з МВФ,
який підписав президент,
прем'єр, міністр фінансів
і глава НБУ, Україна узяла
на себе зобов'язання "ввести коригування соціальних
норм в непікові місяці впродовж опалювального сезону".
Нагадаємо, що в травні
2017 року нормативи вже
скоротили: якщо раніше на
один квадратний метр давали 5,5 кубометрів газу, то
в новому опалювальному
сезоні українцям доведеться обходитися з 5 кубометрами, а за те, що спожили
зверху, платити на загальних підставах. Як сильно
скоротять цей норматив,
поки невідомо, але в "Нафтогазі" стверджують, що
реально українці спалюють
4 кубометри на квадратний
метр. Судячи з усього, таким
і буде новий норматив.
▸ За словами міністра соцполітики Реви, при оформленні субсидії вже незабаром доведеться вносити в
декларацію і дохід від депозитів. Як вже раніше повідомлялося, в 2016 році
президент Порошенко підписав указ про відкриття
банківської таємниці "для
перевірки даних, які громадяни надали при оформленні соціальних виплат". Тобто
за запитом з Мінфіну банк
повинен показати рахунки
конкретної сім'ї.

Відповідно, за наявності
банківських
заощаджень
сума субсидії зменшуватиметься, а якщо з'ясується,
що сім'я "забула" внести ці
дані в декларацію, то її можуть залишити без субсидії.
Ще одне важливе нововведення – незаконно використану знижку доведеться
в повному об'ємі повернути
державі. Приміром, якщо
сім'я приховала додатковий
дохід, після "викриття" доведеться не лише платити
за комуналку за повною
програмою, але і повернути
субсидію.
▸ Крім того, вважається
порушенням той факт, що
українці оформлюють субсидію на житло, яке здають
в оренду. Згідно із законом,
оформити знижку можна
тільки на ту квартиру, в якій
живеш, а дохід від оренди
треба вказувати в декларації і платити з нього прибутковий податок. Якщо
стане відомо, що субсидія
видавалася не за місцем
фактичного
проживання,
усю використану субсидію
доведеться повернути: кошти або спишуть з рахунку,
або змусять виплатити через суд.
*Ще однією поширеною
підставою для відмови в
субсидії стане зростання доходів. Міністерство фінансів
вже підрахувало, що за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати до 3200
грн держава вже цього року
заощадить на субсидіях
близько 5 мільярдів гривень.
Підводячи підсумок, можна сказати одне: початок нового опалювального сезону
принесе масу неприємних
сюрпризів для мільйонів
українців.

Про що мовчить телевізор

Який заробіток в
колишньому СРСР?
Телеканал «Настоящее время» вивчив, скільки
сьогодні за статистикою заробляють в державах
колишнього СРСР і на підставі цього склав рейтинг.
Цікаво, що найвища і найнижча середні зарплати в цих
державах відрізняються більше ніж в 10 разів.
Найвища середня зарплата в Естонії – 1313 долари. На
другій і третій позиціях Латвія з середньою зарплатою в
1009 доларів і Литва – з 903 доларами. Росія, яка вважається найбагатішою в регіоні, займає в цьому списку лише
четверте місце, забезпечуючи своїм громадянам середній
заробіток 657 доларів. Далі в рейтингу слідують Казахстан з
середньою зарплатою 432 долари і Грузія – з показником в
413 доларів. Білорусь розташувалася в середині рейтингу і
займає 7-у позицію – 402 долари. Тобто до середньої естонської зарплати білорусам потрібно працювати три місяці.
Втім, іншим середньостатистичним громадянам колишніх радянських республік це доведеться робити ще довше.
Адже середні зарплати у Вірменії – 397 доларів, в Азербайджані – 299 доларів, в Молдові – 288 доларів, в Киргизії – 204
долари, в Туркменії – 198 доларів, в Узбекистані – 177 доларів.
Україна зайняла 12-е місце з середньою зарплатою 263
долари. Це найнижчий рівень заробітної плати в європейській частині колишнього СРСР. Аутсайдером пострадянського простору по середніх заробітках є Таджикистан. Там
зарплати людей складають 120 доларів.

“За правду і справедливість”
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ЗАТ Україна
та
його
власники
Перше масштабне дослідження вітчизняної олігархії
За матеріалами http://nv.ua/
П'ятеро людей з 42,6-мільйонного населення України: з точки зору статистики це менше, ніж похибка. Але якщо оцінити вплив Ріната Ахметова,
Ігоря Коломойського, Віктора Пінчука, Петра Порошенка та Дмитра Фірташа на економіку країни, то вони виглядатимуть величезними величинами: сумарні активи цієї п'ятірки станом на 2016 рік – $8,1 млрд.

Надто багаті люди є всюди. Однак
український випадок унікальний небаченою за західними мірками концентрацією капіталу. Навіть не п'ять,
а десять найбагатших поляків володіють активами, які становлять лише
3% ВВП Польщі. Саме така ж частка
у валовому продукті США і в десяти
найбагатших американців. А п'ятеро
згаданих вище українців володіють
9,5% від ВВП своєї країни.
І якщо американські мільярдери,
як правило, – це власники великих
технологічних компаній, які побудували бізнес з нуля, то українські
створили свої бізнес-імперії з допомогою приватизаційних аукціонів і
близькості до влади.
На початку березня київський
think-tank Центр економічної стратегії (ЦЕС) представив наймасштабніше дослідження української олігархії
– доповідь Захоплення державних інститутів. У ньому автори описали, як
вітчизняні мільярдери змусили і змушують державу працювати на себе.
Аналітики центру визначили, що
лише Ахметова, Коломойського, Пінчука, Порошенка і Фірташа можна назвати підприємцями, які належать до
класичного визначення олігархів, що
володіють тріадою: активами у бізнесі,
впливом у політиці та медіавласністю.
І саме вони, ґрунтуючись на такому ж
фундаменті, поставили собі на службу
державу, монопольно контролюючи
цілі галузі з допомогою впливу на ключові держоргани.
В економічній науці це називається рента – дохід, отриманий завдяки
політичній або економічній монополії. Чим рясніші потоки подібних грошей, тим повільніше розвивається
економіка і тим бідніше населення.
Володимир Ланда, аналітик Центру Бендукідзе, оцінює втрати держави від олігархічної системи і корупції, яка з нею пов'язана, сумою
приблизно в $8 млрд лише за останній рік. Сюди входять збитки держпідприємств, плата за монополію на
енергетичному ринку і недавня історія з націоналізацією ПриватБанку,
що належав Коломойському.
Група найбагатших українців не
тільки підім'яла економіку, але й

контролює ЗМІ як регулятор настроїв
населення, а також політику як джерело влади – два канали, через які
активна частина суспільства могла б
ініціювати деолігархізацію. І коло замикається.

Без конкурентів
Відповіді на питання, чим погані
олігархи, кожен українець може знайти на невеликих аркушах паперу,
які його оточують щодня: чеках за
товари, квитанціях на оплату тепла,
світла і комунальних послуг і навіть у
зарплатних відомостях.
Промислове зростання в економіках з високим ступенем захоплення
олігархами держави, за підрахунками експертів ЦЕС, відбувається вдвічі
повільніше, ніж у більш вільних економіках. Бо там, де домінує обмежена кількість бізнес-груп, підвищується поріг входження в бізнес.
"Олігархічна бізнес-модель заснована на отриманні ренти через
монопольне становище на ринку",–
говорить Іван Міклош, колишній
віце-прем'єр Словаччини, який добре
знає ситуацію в Україні.
За умов слабкої або відсутньої
конкуренції держбюджет отримує
менше доходів, зате зростають його
витрати і ціни для кінцевого споживача. Приклад – формула розрахунку вартості вугілля для генеруючих
компаній, відома як Роттердам+. У
неї включена ще й "доставка" сировини з Голландії, хоча насправді все
паливо – українське. Подібне ціноутворення дозволяє Ахметову, власнику компанії ДТЕК, що є ключовим
гравцем на ринку виробництва електроенергії і тепла в країні, отримувати додаткові 20% доходу, закладені у
комунальних тарифах.
У ЦЕС стверджують, що і Ахметов,
і найближчі соратники Порошенка
прямо впливають на Нацкомісію з
регулювання ринку енергетики, яка
встановлює такі ціни. А закон, який
повинен був перезапустити цей орган, не працює.
Аналогічна ситуація склалася на
ринку авіаперевезень, де найбільший гравець – авіакомпанія МАУ, що
належить Коломойському,– володіє

повною монополією. Тому квиток на
рейс МАУ з Києва до Берліна і назад
коштуватиме 8133 грн. Ірландська
Ryanair візьме за порівнянний за
дальністю переліт Берлін–Лондон–
Берлін €26, або 754 грн.
Вплив Коломойського на Державіаслужбу (ДАС), яка регулює ринок
авіаперевезень, дозволив МАУ отримати за розподілом багато напрямків для рейсів і блокувати заходження іноземних компаній на місцевий
ринок.
Ланда з Центру Бендукідзе оцінює
втрати економіки від монополії МАУ за
останні три роки на рівні $0,4 млрд.
Скарбниця платила і за Фірташа.
Утримуваний зараз в Австрії за запитом США бізнесмен володіє в Україні
двома десятками облгазів. І до лютого нинішнього року його структури
не платили ані копійки за користування розподільними мережами.
Таку пільгу Фірташ отримав з рук
уряду Миколи Азарова у 2012 році.
Вона коштувала держбюджету, за
оцінками депутата ВР Мустафи Найєма, 1,3 млн грн на день. Лише наприкінці зими 2017-го уряд скасував цей
"презент".
Олігархи ще й перешкоджають
входженню в Україну іноземних інвесторів, каже Олександр Данилюк,
голова Мінфіну. За його спостереженнями, зовнішні інвестори не хочуть подавати заявки на українські
приватизаційні аукціони через вплив
олігархів на керівництво держкомпаній, суди і держрегуляторів. "Вся
проблема в тому, що олігархічний
капітал зрісся з владою",– говорить
міністр.
Прикладом знову може бути Фірташ. Уряд вже кілька місяців намагається продати приналежний державі
Одеський припортовий завод (ОПЗ),
але знайти покупця на цей привабливий актив не може. Хоча стартову
ціну Фонд держмайна знизив з $520
млн до трохи більше $190 млн.
В ОПЗ є борг в $193 млн (та ще майже $58 млн пені) перед приналежною Фірташу компанією Ostchem. Він
сформувався у 2013 му, коли Ostchem
продавав заводу російський газ за
$430 за тисячу кубометрів, купуючи
його у Газпрому за $265. Інвестори не хочуть мати справу з підприємством, обтяженим подібними
зобов'язаннями.
Крім прямих втрат держави Україна від дій олігархів, є ще і втрати від
втрачених можливостей. У цьому
впевнений Дмитро Яблоновський,
старший економіст ЦЕС: "Наприклад, втрати мільярдних інвестицій,
які не прийшли в країну через штучні
бар'єри, збудовані олігархами для захисту від зайвої конкуренції".
Україна за всі роки незалежності
наростаючим підсумком отримала
лише $977 іноземних інвестицій на
одну людину. У Польщі за такий же
період цей показник дорівнює $4
366. Зовнішні інвестиції і стали основою для її економічного зростання.
Країна нарощує свої показники досі,
ставши однією з найбільш динамічно
зростаючих економік ЄС.
"Інвестиції – це нові робочі місця і
більш високі зарплати, додаткові податки до бюджету для зарплат вчителям та підвищення пенсій",– пояснює
Яблоновський.
(Продовження
в наступному номері)
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6 Актуально
Есть или не есть?
“За правду і справедливість”

На продовольственном рынке Украины царит самая настоящая вакханалия
вседозволенности, беззакония и произвола.

Александр Михайлов
Несмотря на победные реляции властей о строительстве в Украине "аграрной супердержавы" и грандиозные
планы "накормить весь мир", большая часть отечественных продуктов
из-за своего низкого качества пока
что не имеет шансов пробиться на
международный рынок. Но производители не особо унывают: все, что не
попало за границу, можно без проблем
сбыть внутри страны. Этому способствует и многолетний мораторий на
проверки бизнеса, а также полный паралич контролирующих органов.

Как в сказке: чем дальше,
тем страшнее

Химия – народу
Судя по поступающим сообщениям, в
настоящее время на продовольственном
рынке Украины царит самая настоящая
вакханалия вседозволенности, беззакония
и произвола. По сути, уже никто ничего не
контролирует и ни за что не отвечает – ни
по ценам (как известно, государственное регулирование цен отменили с 1 июля), ни по
качеству продуктов. При этом самым большим бичом украинских магазинов на сегодняшний день стали колбасные изделия. Так,
в ходе недавних проверок отечественных
вареных колбас выяснилось: из отобранных
20 образцов отвечали стандартам качества
лишь пять. При этом три образца оказались
испорченными, а в 70% образцов было обнаружено превышение влажности продукта.
За этой, внешне безобидной формулировкой о превышении влажности, скрывается
то, что производители для увеличения
массы накачивают колбасу влагоудерживающей эмульсией. Таким образом, из 100 кг
сырья получается до 150 кг выходного материала. При этом уточним, что сырье – это на
самом деле вовсе не мясо, как мог бы подумать наивный человек. Это – в большинстве
случаев страшный суррогат, состоящий из
субпродуктов, мясокостной муки, пасты из
шкур, низкокачественных жиров неизвестного происхождения, сои, крахмала и пр.
Идут украинские производители и на другие ухищрения, которые не самым лучшим
образом сказываются на организмах потребителей. Так, украинское законодательство
допускает введение в состав мясных изделий таких веществ, как влагосвязывающие
гидроколлоиды и фосфаты (обозначаются
как E400, E450, E451), а также усилитель вкуса глутамат натрия (Е621).
Но по факту количество этих "ешек" никто
не контролирует, потому производители добавляют их столько, сколько хотят.
В итоге в процессе варения гидроколлоиды
зачастую не успевают превратиться в колбасную массу и продолжают делать это уже в
желудке покупателя, забивая ему кишечник.
Опасность фосфатов состоит в том, что
они задерживают влагу не только в колбасе,
но и в организме – а это угрожает увеличением веса и болезнью почек. Ну а глутамат,
который усиливает вкус и забивает признаки несвежей продукции и некачественного
сырья, способен вызвать аллергию, бронхи-

лия, конечно же, становятся более низкого
качества, и это замечают все – и мы, и покупатели в супермаркетах, – говорит президент Украинской Ассоциации поставщиков
торговых сетей Алексей Дорошенко.

альную астму и почечную недостаточность.
Очень показательно и происхождение
этих "шедевров химпрома". По словам зам.
главы правления Союза потребителей
Украины Олега Цильвика, их к нам завозят
якобы от имени австрийской компании. При
этом данная фирма (зарегистрированная
действительно в Австрии) сама не производит вкусовые добавки, а импортирует их
напрямую из Китая. "Потом, при реэкспорте,
она вкладывает фиктивные документы. Так
вот, вся наша пищевая промышленность сидит на этих добавках!", – признает украинский специалист.

Качество: с поправкой
на нищету

Не так давно в Украине с большой
помпой отменили все советские ГОСТы
(государственные стандарты), которые
хоть и формально, но все же обязывали
производителей соблюдать определенные
технологии при производстве пищевых
продуктов. Как водится, все это дело было
обставлено как "победа демократии" и
окончательное прощание с проклятым
советским наследием – хотя ничего нового взамен предложено не было. В результате началась настоящая анархия,
а недобросовестные производители и
махинаторы всех мастей получили полную
свободу действий.
- Сейчас любой производитель пищевой продукции может применять свои
собственные технические условия (ТУ),
которые он сам для себя придумывает,
пишет, за деньги их утверждает, и сам
контролирует. Естественно, это уже не тот
контроль, который был, когда санитарная
служба имела полномочия. Тот контроль
регулировался законодательными актами,
в которых было сказано: из каких ингредиентов (и в каких пропорциях) должен со-

стоять каждый вид продукции, с какой периодичностью проводятся проверки и т.д.
Например, в свое время вы могли купить
краковскую колбасу, которую изготавливали по ГОСТу. Где бы ее ни изготавливали – в Петропавловске-Камчатском или в
Молдове – везде эта колбаса была одинаковая. Сегодня осталось только название
– "Краковская колбаса", а вот рецептура
ее изготовления у разных производителей
совершенно разная. Сходство только в одном: она не имеет никакого отношения к
ранее существовавшему ГОСТу. К сожалению, в этом отношении у нас в стране царит
полная вакханалия. Наши чиновники не
контролируют эти вещи должным образом
и имеют собственный интерес, – заявил в
этой связи зав. лабораторией токсикологии
Минздрава Украины Николай Назаренко.
По его словам, все вышесказанное
относится и к другим видам продуктов.
Справедливости ради стоит отметить, что
в большинстве случаев производители
снижают качество продуктов не из "вредности" и желания нагадить потребителю,
а по чисто экономическим причинам – для
элементарного выживания в жестокой конкурентной борьбе. Тут все просто: обнищавшее население не в состоянии платить
за качественный товар, и производители
вынуждены искать пути удешевления производства на фоне снижения спроса.
- Наши мясокомбинаты и другие предприятия переработки сырья стали в массовом порядке нарушать технологии. Особенно это касается небольших региональных
производств. С целью удешевления колбас
и сосисок, часть мясного фарша заменяется добавками жира и субпродуктов. Это
часто делают те производители, которые
в боязни потерять своих покупателей, не
хотят повышать цены на конечную продукцию, поэтому и хромает технология. Изде-

При этом эксперты утверждают, что со
временем ситуация с мясопродуктами (и
колбасой в частности) будет только ухудшаться. В первую очередь это связано с
неуклонным подорожанием основного
сырья – мяса, что объясняется резким сокращением поголовья скота. Хотя на самом деле сокращение поголовья – это не
причина, а следствие той убийственной
экономической политики, которая проводится властями в отношении отечественного животноводства. В итоге, разводить
скотину в Украине стало уже невыгодно.
Только за последний год поголовье свиней сократилось на 8%, а по сравнению
с 2013 годом их количество сократилось
на все 20%. Что касается коров, то их поголовье достигло исторического минимума: 1,8 млн голов. Для сравнения: сразу
после войны их было более 2 млн. Иными
словами, даже война и гитлеровцы за 2,5
года оккупации нанесли украинскому животноводству урон меньший, чем наши
собственные "реформаторы".
В итоге, и свинина, и говядина будут ежемесячно дорожать на несколько гривен, постепенно выходя на поднятие цены до 20%.
И если раньше мясопереработчики при
высоких ценах на говядину и свинину тут
же переходили на более дешевую курятину,
то теперь и тут ценой особо не поиграешь.
Дело в том, что на курятину массово переходит обедневшее население – и производители (в полном соответствии с законами
рынка) "подтягивают" цены.
Ситуацию усугубляет и то, что на сегодняшний день выросли мировые цены
на мясо. В результате, даже те небольшие
объемы мяса, которые выращиваются в
Украине, производители при первой же
возможности отправляют на экспорт, а импортировать его стало невыгодно.
Естественно, что в таких условиях
колбасные изделия оказались "в зоне
повышенного риска". "Переработчики ищут
способы удешевления продукции. Тем не
менее, цены все равно растут из-за подорожания сырья. Например, колбаса вареная высшего сорта, по состоянию на конец
июня, продавалась, согласно официальным
данным, в среднем по 66,5 грн./кг, против
57 грн./кг год назад. То есть, на 16% дороже", – рассказал эксперт Украинского клуба
аграрного бизнеса Евгений Дворник.
Кроме того, эксперты прогнозируют резкий рост цен на колбасные изделия уже
этой осенью. "Это говорит о том, что у нас
нет предохранителей при ценовых колебаниях, которые в нашей стране могут
измеряться десятками процентов. Кстати,
по тем же продуктам в развитых странах
таких прыжков вверх-вниз нет. А у нас
Министерство аграрной политики и продовольствия постоянно все списывает на
"сезонные колебания цен" – даже когда они
наблюдаются вне сезона", – говорит Алексей Дорошенко.

Про що мовчить телевізор

Партії заборгували
За протоколами Національного
агентства з питань запобігання
корупції та рішеннями судів до
державного бюджету з політичних партій має бути стягнено майже 1,3 млн грн
Протягом 2016-2017 років уповноважені особи агентства склали 171 протокол
про адміністративні правопорушення за
результатами аналізу звітів політичних
партій. 164 протоколи вже направлені до
суду. Про це у Facebook повідомляє пресслужба НАЗК.
Порушення, зокрема, стосувалися порядку надання звіту партії про

майно, доходи, витрати і фінансові
зобов’язання, а також фінансового звіту
про надходження та використання коштів виборчого фонду.
Протоколи складені щодо 132 партій. За правопорушення передбачено
штраф від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Суди визнали винними в адміністративних правопорушеннях і притягли до
відповідальності 70 осіб.
Нагадаємо, що шість партій отримають
з держбюджету 100 млн грн. Йдеться про
«Народний фронт», Блок Петра Порошенка, «Самопоміч», Радикальну партію, «Опозиційний блок» та «Батьківщину».

Пенсильванський вуглик
Одна з найбільших енергогенеруючих компаній
Центрэнерго уклала з
американською
компанією Xcoal Energy &
Resources контракт на
постачання до кінця
цього року 700 тисяч
тонн дефіцитного вугілля антрацитової групи.
Про це заявив керівник компанії Центрэнерго Олег Коземко під час презентації цього
контракту в посольстві США в
Києві, передає УНІАН.

"У штаті Пенсильванія ми
відвідали 5 великих вуглевидобувних підприємств. Ми
провели переговори з цими
підприємствами. І найкраща
пропозиція була отримана від
Xcoal.
Контракт підписаний на постачання 700 тисяч тонн вугілля до кінця цього року", - сказав Коземко. За його словами,
перші 85 тисяч тонн повинні
прибути в порт " Південний"
(Одеська область) на початку
вересня цього року.
"У кінці вересня прибудуть

наступні 125 тисяч тонн. Ми
чекаємо прибуття 1-2 судів
кожен місяць", - сказав Коземко. Відповідаючи на питання
про ціну палива, керівник
Центрэнерго відмітив, що
вартість кожного постачання
відрізнятиметься одна від одного додавши, що ціна вугілля
першого постачання складає
113 долари за тонну.
"Усе вугілля піде на Трипільську ТЭС", - сказав Коземко.
Як раніше повідомлялося,
Порошенко домовився про закупівлю 2 млн тонн американського вугілля.
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Есть много причин, почему мы набираем лишний вес

ДОМАШНІЙ КЛУБ

ВАЖНО!!!

готовим сами

лекарственные препараты
НЕ СОВМЕСТИМЫЕ С ЕДОЙ
Антибиотики (биомицин,
тетрациклин и т.д.) являются одними из наиболее
«конфликтных» препаратов. Из меню нужно исключить молоко, а также молочную продукцию, так как
они почти полностью нейтрализуют оказываемое
антибиотиками действие.
Необходимо отказаться и
от алкоголя. Кушайте побольше фруктов, овощей
и зелени. Временно откажитесь от кислой пищи
– фруктов, газировок, соков, сухого вина и любых
блюд, для приготовления
которых используют уксус.

морсом и самой клюквой. Такое сочетание может вызвать
внутреннее кровотечение.
Аспирин. Принимая его,
кушайте блюда с небольшим
содержанием белков, жиров
и углеводов, иначе эффект
от лекарства может уменьшиться вдвое. Откажитесь
от цитрусовых соков, так как
вместе с аспирином они провоцируют сильное раздражение слизистой желудка.
Никогда не запивайте аспирин молоком (есть мнение,
что такой способ предохраняет слизистую желудка), так
как оно полностью нейтрализует лекарство, и препарат
попросту не работает.
Болеутоляющие препараты (пирамидон, амидопирин и другие) не рекомендуется сочетать с копченостями,
так как они сводят на нет все
полезное действие.
Гормональные препараты.
Они оказывают воздействие
на вещественный обмен, по-

Антидепрессанты. С ними
лучше не сочетать выдержанные сыры, сыры с плесенью,
квашеную капусту, соевый
соус, говяжью и куриную печень, вяленую рыбу и мясо,
йогурты, инжир, изюм и
сметану. Все перечисленные
продукты содержат тирамин,
который при сочетании с ингибиторами моноаминоксидазы способен резко повышать артериальное давление.
Принимая антидепрессанты, нужно категорически отказаться от алкоголя, особенно красного вина.
Антикоагулянты (разжижают кровь) нельзя совмещать с клюквенным соком,

этому для предотвращения
осложнений надо кушать творог и прочие молочные продукты, а также курагу, рыбу,
изюм, ягоды и тыкву (эти
продукты содержат много
белков, солей калия и витаминов).
Железосодержащие лекарственные препараты. Принимая их, откажитесь от кофе,
чая, мучного и сладкого, молочных продуктов и орехов.
Все эти продукты затрудняют
усвоение железа в организме.
Клофелин (снижает артериальное давление) нельзя
сочетать с алкоголем. Алкогольные напитки нейтрализуют оказываемый препаратом
эффект, что может вызвать
резкий скачок давления.
Приняв клофелин вместе
с алкоголем, можно потерять
сознание (этим эффектом
пользуются некоторые мошенники, о которых вы наверняка знаете из криминальных
хроник и кинофильмов).
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ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
3. Козерог. 9. Сварка. 10. Жгутик. 11. Курение.
12. Призма. 13. Лебедь. 14. Оторопь. 18. Гольф.
21. Улика. 24. Адреналин. 25. Озноб. 26. Икота.
27. Есть. 28. Утес. 29. Говор. 31. Елена. 32.
Жеребенок. 33. Нэцке. 36. Скала. 39. Рассвет.
43. Илиада. 44. Рапорт. 45. Дележка. 46.
Эпатаж. 47. Клавир. 48. Адвокат.
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Мочегонные препараты.
Они способствуют выведению калия из организма.
Для восполнения его запасов
нужно есть зеленый горошек,
щавель, шпинат, курагу, свеклу, репчатый лук, картофель,
яблоки и морковь.
Мочегонные средства не
следует сочетать с лакрицей
– корнем солодки. Сочетаясь
с мочегонными средствами,
корень солодки вызывает
усиленное выведение жидкости (может стать причиной
обезвоживания) и калия (могут разрушаться мышцы).
Противоревматоидные препараты. Эти средства весьма
агрессивно влияют на слизистую
желудочно-кишечного
тракта. Придерживайтесь строгой диеты при приеме таких
препаратов: откажитесь от сырых овощей и фруктов, жареных блюд и грибов, мясных и
рыбных бульонов.
Сульфаниламиды (сульфадиметоксин,
бисептол,
сульфадимезин) – это противомикробные и антибактериальные препараты, которые
не следует пить одновременно с употреблением печени,
почек, клюквы, зелени, жирной пищи, сахара и других
сладостей. Старайтесь пить
побольше жидкости, в особенности щелочной минеральной воды. При приеме
таких препаратов, в организме подавляется мочевыведение, что может вызвать закупорку мочевых путей и
почечных канальцев.

Вкусные
консервации
ПомидорЫ с малиновыми
листьями
Помидоры
получаются
очень
вкусными и хорошо держат свою
форму! Малиновые листья придают
особенный вкус и, кроме того, содержащаяся в них ацетилсалициловая кислота не допускает брожения.
Ингредиенты
на одну 3-х литровую банку:
помидоры (небольшие) около 2 кг; 3 пятипалых малиновых листочка; 5-8 зубчиков чеснока; 2 столовых ложки соли; 5 столовых ложек сахара; 1 столовая ложка 9% уксуса.
Приготовление: Банку вымыть и вытереть насухо. Уложить на дно банки малиновые листья, затем вымытые сухие помидоры.
Залить кипятком до самого верха и оставить
на 20 минут. Слить воду в кастрюлю и сварить маринад, добавив соль, сахар и уксус.
Положить в банки чеснок. Залить помидоры
маринадом и закрыть (закатать) стерильными крышками. Перевернуть и оставить так
до остывания.

Огурцы в холодной воде
Огурцы получаются хрустящими
в меру солеными, так как чистая
вода забирает лишнюю соль. Рассол
с огурцов очень вкусен, его можно использовать для приготовления рассольника. Хранить огурцы,
консервированные холодным способом, можно до трех лет в шкафу
городской квартиры.

Полезные советы
По вертикали:
1. Сверло. 2. Гроздь. 3. Какао. 4. Зерно. 5.
Ранчо. 6. Гжель. 7. Футбол. 8. Риддик. 15.
Тараторка. 16. Рана. 17. Полотенце. 18.
Георгин. 19. Ленивец. 20. Фаберже. 21.
Унисекс. 22. Ипотека. 23. Атакама. 30. Ибис.
34. Эллипс. 35. Кварта. 37. Капрал. 38. Ларчик.
39. Раджа. 40. Сплав. 41. Вожак. 42. Тракт.

кроссворд
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
3. Декабрист из гороскопа. 9. Соединение "огнем и металлом". 10. Хвостик простейших. 11. Вредная привычка, имея которую, можно не заглядывать в брачные объявления. 12. Название этого многогранника в буквальном
переводе с греческого означает "отпиленное". 13. Мечта всякого гадкого утенка. 14. Внезапный "паралич" от испуга. 18. Игра, цель которой загнать крошечный мячик в еще меньшую ямку при помощи орудий, специально
сделанных так, чтобы этому помешать. 21. Следы губной помады на рубашке мужа. 24. Что изнутри греет кровь
экстремалов? 25. "Зуб на зуб не попадает" как простудное состояние. 26. Причиной ее появления может стать нарушения в работе желудка или кишечника, переедание, переохлаждение и нервы, наконец. 27. Буква кириллицы,
которой солдат отвечает на приказ. 28. Место ночлега тучки золотой. 29. Аканье или оканье. 31. Имя теннисистки
Дементьевой. 32. Его нагуливает пасущаяся кобыла, но это не вес и не здоровье. 33. Японская фигурка. 36. "Лысый"
утес. 39. Время ухода вампиров в тень. 43. В какой поэме Гомер описал смех богов на Олимпе, получивший потом
название гомерический? 44. На гражданке – заявление, а в армии? 45. Распределение по частям. 46. Скандальные
выходки. 47. Переложение партитуры для пения с фортепиано. 48. Человек, способный найти тринадцать лазеек
в десяти заповедях.
По вертикали:
1. Какая часть дрели ломается чаще всего? 2. Скрепляет виноградины и бананы. 3. Этим словом называют и
дерево рода теоброма, и продукт из его семян. 4. Рациональное, что есть не в каждом сказанном. 5. Американский
уголок, где ведут скотскую жизнь. 6. Как называется белый, расписанный синим фарфор, который производится в
одном городе России? 7. Болельщиков этой игры в Италии называют "тиффози", в Бразилии – "торсида", в Испании –
"инчас", в Англии – "фаны". 8. Киногерой Вина Дизеля, который не мог терпеть яркого света и поэтому всегда ходил
в темных очках. 15. Женщина – словесная "пулеметчица". 16. Болячка, на которую соль действует отрицательно.
17. "На стене висит, болтается, всяк за него хватается" (загадка). 18. Цветок – символ элегантности. 19. Назовите
единственное животное, имеющее пробор на животе. 20. Русский ювелир, покоривший всех своими яйцами. 21.
"Бесполый" стиль в одежде. 22. В Древней Греции на земле должника кредитор устанавливал табличку, означавшую, что в случае невыплаты долга земля перейдет в собственность кредитора, а как называлась эта табличка? 23.
Самая сухая пустыня мира, там ни разу не было зафиксировано дождя. 30. С головой какой птицы изображался
египетский бог Тот? 34. Помятый круг. 35. Четвертинка галлона. 37. Младший офицер. 38. Если верить И.Крылову,
он очень просто открывался. 39. Правитель в Индии. 40. Коктейль из литейного цеха. 41. Его в стае гиен, в отличие
от волчьей, никогда не бывает. 42. Желудочно-кишечный путь.

ВКУСНЫЕ НАПИТКИ
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Есть много причин, почему мы набираем
лишний вес. И даже правильное питание и
подсчет калорий иногда не помогают сжечь
несколько оставшихся лишних килограммов. Оказывается, есть множество коктейлей и напитков, способных сжечь жир.
Приведенные ниже рецепты помогут вам
начать борьбу с жиром и даже избавиться от
оставшихся лишних килограммов.

Важно помнить, что похудение – не гонка. Не
стоит ждать сиюминутных результатов и расстраиваться. Ингредиенты этих напитков способны
ускорить ваш метаболизм, но важно еще и придерживаться правильной диеты, заниматься спортом.
Зеленый чай
Вскипятите 240 мл воды. Заварите 2 пакетика зеленого чая в течение 3-5 минут. Добавьте
мяту, лимон, мед по вкусу.
Этот напиток можно пить как горячим, так и
холодным. Как вариант, заморозьте мяту в кубиках со льдом и добавьте в чай. Отличный способ ускорить свой метаболизм с самого утра.
Черный кофе
Черный кофе ускоряет обмен веществ на
10%. Все дело в кофеине. Лучше выпить чашечку этого бодрящего напитка утром или перед
тренировкой. А щепотка корицы сделает кофе
еще вкусней без лишних калорий.
Жиросжигающий напиток
1 чашка грейфруктового, апельсинового или
ананасового сока; 2 ч. л. яблочного уксуса; 1 ч.
л. меда.
Смешайте все ингредиенты и пейте перед
каждым приемом пищи. Этот напиток быстро
разрушает жировые клетки.
Смузи из шпината и авокадо
1 авокадо без косточки; 1 чашка свежего шпината; 1 большой спелый банан; 1 ст. л. арахисового
масла; 1 стакан молока; несколько кубиков льда.
Взбейте все ингредиенты в блендере и сразу
подавайте.

Ингредиенты
на одну 3-х литровую банку:
огурцы свежие – 2 кг; укроп соцветия – 3 шт.;
листья хрена – 1 большой лист; чеснок – 4
зубчика; черный перец – 3 горошины; листья
черной смородины – 5 шт.; перец красный
стручковый – по желанию; горчица порошок
– 1 чайная ложка; вода – 1 литр, соль – 100
грамм.
Приготовление: Банки достаточно помыть с пищевой содой и хорошо сполоснуть
холодной водой. Огурцы хорошо помыть,
кончики не надо обрезать. Помыть листья
хрена, смородины, укроп, перец красный
стручковый. Чеснок очистить, листья хрена
порезать. В подготовленные банки сложить
на дно листья хрена и черной смородины,
укроп, черный и красный стручковый перец, чеснок, затем огурцы – максимально
плотно до верха Воду в кастрюле слегка
подогреть и полностью растворить соль.
Приготовленным рассолом залить огурцы
до верха, сверху посыпать сухой горчицей.
Заполненные банки прикрыть крышками,
под банки необходимо поставить тарелочки
для лишней воды. Солятся огурчики в течение пяти дней, в холодное место ставить не
нужно. Если образовался на огурцах налет,
а мутный рассол стал более прозрачным, то
огурцы готовы к закатке. Слить рассол максимально. Залить холодной водой из-под
крана и снова слить, чтобы удалить всю муть.
Еще раз залить холодной водой огурцы максимально. Между огурцами не должно быть
никаких пузырьков. Пузырьки удалить, накрыть металлической крышкой и закатать,
переворачивать закатанные банки не нужно.
Оставить банки под контролем. Если воздух
все же в банке остался, то брожение будет и
крышка вздуется. Если крышка вздуется, то
ее вскрыть и, долив воду, снова закатать.
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Артефакты, противоречащие общепринятой теории возникновения и развития человечества,
очень некстати находятся в самых разных уголках мира

Тайны веков планеты Земля

Араратский
феномен
В 1960 году капитан турецкой армии Лихан Дюрупинар, пролетая
над горой Арарат, сделал с самолета несколько снимков, на одном
из которых оказался запечатленным странный объект, находящийся на высоте примерно 6350 футов (1935,5 метра) над уровнем моря. По форме объект был похож на корабль длиной около
500 футов (152 метра). На Арарат отправилась экспедиция, чтобы
убедиться, что снимок действительно демонстрирует библейскую
реликвию – легендарный Ноев ковчег. Прибыв на место, она обнаружила ровный, покрытый травой участок земли, форма которого
напоминала судно. Географические координаты и размеры «полянки» были близки к тем, которые указаны в Библии.
В 1975 году Рон Уайетт из
г.Каламазо (штат Мичиган, США),
врач-анестезиолог, связался с
членами экспедиции, некогда
обследовавшей загадочное образование на Арарате, и через два
года сам отправился на поиски,
прихватив с собой сыновей .
Уайетты добрались до небольшой деревни в горах. В ее окрестностях они обнаружили несколько валунов, похожих на якорные
камни. Оказалось, что на всех валунах присутствует изображение
крестов. Интересно, откуда они
там взялись?
В ходе экспедиции исследователи наткнулись на руины старинного каменного строения,
возле которого вросли в землю
два огромных камня: один – в
вертикальном положении, другой
– в горизонтальном. На обоих был
высечен рисунок: плывущая по
волнам лодка, от которой удаляются восемь человеческих фигур.
Неужели Рон действительно об-

наружил надгробия, под которыми похоронены Ной и его семья?!
На следующий день Рон отправился исследовать окрестности.
И его чаяния наконец-то оправдались: он нашел объект, похожий на
судно. Правда, его скрывал грунт, а
значит, здесь требовались раскопки. Пришлось перенести открытие
Ноева ковчега на более поздние
сроки.
В 1978 году в восточной Турции
произошло сильное землетрясение, и в августе 1979-го Рон Уайетт
вновь посетил засыпанный землей
гипотетический библейский ковчег.
На месте он обнаружил сенсационную вещь: грунт опустился и обнажил окаменевшие останки судна!
В корпусе корабля была трещина,
и это позволило Рону взять пробы
материалов. Оказалось, в образцах
содержится железо, титан, а также
повышенное количество углерода,
что означает – объект когда-то состоял из древесины.
Поскольку разрешение на рас-

копки не было получено, Рону пришлось обходиться своими силами.
Сканирование выявило вокруг
объекта металлическую сетку,
имеющую явно искусственное происхождение. Обследовали склон
горы выше того места, где находился «ковчег». Там нашли развалины
древней каменной постройки, а
рядом – участок земли размером
120x40 футов (36,5x12 метров),
окаймленный чем-то наподобие
окаменевшей древесины. На участке валялось множество странных
зеленоватых камней.
Рон предположил, что в доисторические времена судно потерпело кораблекрушение: боковую его
часть потоком лавы снесло вниз
по склону, а днище осталось выше.
Скорее всего, обнаруженный участок и представлял собой это днище, вросшее в землю. А зеленоватые камни – это балласт, который
везли с собой пассажиры корабля.
Еще выше по склону, возле самой
иранской границы, члены экспеди-

Ядерная война
уже была?
Артефакты, противоречащие общепринятой теории возникновения и
развития человечества, очень некстати находятся в самых разных уголках
мира. Ученые то фигурку человека в
скафандре в древнем могильнике обнаружат, то отпечаток протектора сапога в песчанике, возраст которого 10
миллионов лет, то фарфоровый стакан, которому 500 тысяч лет. Конечно,
на все эти находки можно закрыть
глаза. Однако можно и допустить невероятное: когда-то на Земле существовала развитая цивилизация. Но
если так, то куда же она делась?
Доводов за то, что наша планета уже переживала ядерный апокалипсис, – предостаточно. Причем как из области мифов и
легенд, так и вполне ощутимых, которые
буквально можно потрогать руками. Что,
собственно, и сделали специалисты из
НАСА, исколесив весь мир и найдя множество доказательств того, что ядерная война
уже была.
Например, они насчитали в земле порядка
100 гигантских воронок явно искусственного происхождения. Самая большая, диаметр
которой составляет 120 км, находится в Аф-

рике. Конечно, можно предположить, будто
25 тысяч лет назад на Землю обрушился
метеоритный не то что дождь, а настоящий
ливень. Но на месте упавшего метеорита не
появляется пустыня.
А большинство гигантских воронок обнаружены как раз в зонах современных
пустынь. Между тем целый ряд преданий
говорит о том, что когда-то именно в этих
местах цвели сады и стояли богатые города.
Например, согласно китайским легендам,
высокоразвитые государства находились
когда-то в пустыне Гоби. В Индии – опятьтаки согласно мифам и легендам – целые
города располагались в той части долины
Инда, где сейчас нет ничего, кроме песка.
Под песчаными заносами погребены нынче
прежде великие Шумер и Вавилония. Руины
древних городов скрываются в пустынях
Египта и Монголии, следы поселений обнаруживают ученые на ныне совершенно непригодных для жизни выжженных территориях Америки и Австралии...
Нужны доказательства более конкретные? Не вопрос. Руины древнего города
Мохенджо-Даро на одном из островов реки
Инд были найдены лишь в 1922 году. Ученые
тут же заговорили об открытии доселе неизвестной древней цивилизации – протоин-
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дийской. При этом они недоумевали: почему об этом уникальном городе никто ничего
не знал? Как он был разрушен и, главное,
куда делись его обитатели? Исследователи не обнаружили ни одного кладбища в
окрестностях города. А ведь он просуществовал как минимум полтора тысячелетия.
Те же немногочисленные людские останки,
что удалось найти, лежали прямо посреди
улиц: смерть застигла их на месте. Никаких
следов насилия, следов от ран колющими
или режущими предметами.
Ясно было одно: Мохенджо-Даро стал
жертвой какой-то неведомой катастрофы –
внезапной и необратимой. Но какой? В 1979
году англичанин Дэвид Девенпорт и итальянец Этторе Винченти выдвинули свою гипотезу гибели города: Мохенджо-Даро был
поражен ядерным взрывом! Более того, они
сумели научно подкрепить свою невероятную версию. Исследователи отправили так
называемые черные камни, которыми были
усеяны мостовые города, в Римский университет и в лабораторию Национального совета исследований (Италия). И выяснилось:
черные камни – не что иное, как осколки глиняной посуды, спекшиеся при температуре
около 1400-1600 градусов, а потом затвердевшие. Ученые обратили внимание и на тот
факт, что центр Мохенджо-Даро сохранился
гораздо хуже окраин. Характер разрушений
позволил им предположить, что именно на
центр города и пришелся эпицентр ядерного взрыва. Потому-то археологам и не удалось найти там останки людей – они просто-
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ции наткнулись на обломки древней стелы, на которой были четко
видны надписи, а также изображения вершины горы, корабля с восемью людьми на нем и различных
животных. Радости исследователей
не было предела!
Но когда Рон Уайетт прилетел из
Стамбула в Афины, он узнал, что его
обвиняют в незаконном вывозе из
Турции исторических ценностей. И
на этом его неприятности не закончились: при попытке продолжить
исследования Рона и его сыновей
арестовали по подозрению в шпионаже... в пользу Израиля. В заключении они провели 78 дней и только
в апреле 1984-го смогли вернуться
в США.
Несмотря на перенесенные тяготы, Рон не успокоился. При помощи
приборов были найдены несколько загадочных металлических образований. Сканированием было
четко определено: под землей находится судно! На нем просматривались дверной проем, шпангоуты

и другие детали корабля. А в днище
зияла большая пробоина, размеры которой соответствовали размерам странной земляной формы,
найденной Роном в 1984 году.
В декабре 1986 года было принято официальное решение Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел Турции
и ассоциации исследователей из
университета в городе Ататурке.
Документ подтверждал, что формирование, найденное Роном Уайеттом и его коллегами, действительно
содержит остатки Ноева ковчега!
В одной из металлургических
лабораторий был сделан анализ
заклепок, найденных в большом
отсеке ковчега. Ученые пришли к
ошеломляющим результатам: материал заклепок содержал титан,
железо, алюминий, марганец, хром
и ванадий!
Были получены результаты анализов органических волокон, извлеченных из полости в Ноевом
ковчеге. Оказалось, что некоторые
из этих волокон – это частицы волосяного покрова млекопитающих,
другие – частицы растений, а третьи не имеют природных аналогов.
Вроде Роном Уайеттом и его добровольными помощниками были
тогда поставлены все точки над «i».
Почему же Ноев ковчег продолжают искать до сих пор и открытию
американца не придают большого
значения? Наверное, потому, что
многие все же не уверены в подлинности находки. Несмотря на
многочисленные косвенные доказательства, версия о том, что обнаруженные Уайеттом артефакты
являются останками легендарного
судна, остается всего лишь версией.

напросто испарились.
По версии исследователей из НАСА, ядерная война произошла 25 тысяч лет назад.
Ученые смогли вычислить дату по анализу
стенок той самой 120-километровой воронки в Южной Африке. Удалось им определить и силу удара: порядка 500 тысяч тонн
в тротиловом эквиваленте. Чтобы понять,
насколько это много, стоит напомнить: на
Хиросиму сбросили бомбу мощностью в 20
тысяч тонн в тротиловом эквиваленте.
Сила ядерного удара была такова, что изменилось вращение Земли вокруг своей оси:
воды Мирового океана пришли в движение
и закружились в гигантском водовороте. Начался тот самый пресловутый Всемирный
потоп. Когда же воды схлынули, уцелевшие
люди ступили на бесплодные земли: негде
было укрыться от наступившей ядерной
зимы. В отчаянии люди уходили под землю:
доказательство тому – великое множество
многокилометровых подземных галерей,
вырытых по всему миру. Любопытно, что
частенько эти подземные пещеры соединяются с поверхностью земли так называемыми трубами – сквозными отверстиями
правильной округлой формы. Официальная
наука считает их порождением геофизических процессов, происходящих в горных породах и почвах. Те же, кто мыслит смелее,
убежден: это следы от лазера, которым противники – инопланетяне или сами земляне
– выкуривали друг друга из убежищ.
В живых остались сущие единицы. Постепенно они забыли все, что знали когда-то.
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