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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.

Обіцяли - веселились,
підрахували - зажурились
Кому і скільки додадуть у ході осучаснення пенсій

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.

Меньше знаешь –
крепче спишь

Реформа образования: холопам
много знать вредно
Глядя на украинских реформаторов образования, невольно напрашивается сравнение с госпожой Простаковой из комедии Фонвизина "Недоросль": "А географию зачем учить, извозчик сам довезет?". Не секрет,
что школьники уже сейчас массово путают Австрию
с Австралией, Словакию со Словенией, Карелию с Кореей и т.д. – но реформаторам и этого мало. Судя по
всему, их идеал народного образования – это ликбез
образца 20-х годов прошлого века (для рабочей силы
– достаточно). А дети состоятельных родителей будут
учиться в платных школах или за границей.

Он слишком много знал

Осінь, що настала, обіцяє бути дуже "щедрою" на всілякі сюрпризи для народу, хоча більшість з них будуть
неприємними. За прогнозами експертів, вже дуже скоро нам слід чекати девальвацію гривні, черговий
стрибок цін на продукти харчування першої необхідності, а перед початком опалювального сезону - масові
відмови в оформленні субсидій (чи різке скорочення їх обсягів).
"Пряник" тільки один - осучаснення пенсій, яке нібито зробить українських пенсіонерів багатіше, але і тут
виникають великі сумніви в щирості влади.
Стор. 2

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

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

Шановні читачі!

Все, про що йдеться на сторінках газети “За
правду і справедливість” не розходиться з
вашими думками, з бажанням потрібних змін.
Так думають усі нормальні люди.
Ясно, що все це передбачає серйозні зусилля, здатність кожного відповідально діяти, самому думати, чесно працювати.
Політична партія “Олександра Мороза “За
правду і справедливість” не добивається влади. Вона для неї не самоціль. Ми хочемо пе-

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

редати її вам – народу. Під ваш контроль і під
вашу відповідальність.
Під Вашу, конкретний чоловіче! Або ми разом добиваємося перемін на краще, або нас
разом (і кожного окремо) роздушить дійсність.
Все це очевидно, незаперечно. Як те, що час
минає. Треба встигнути, щоб жити справедливо, по-людськи. І просто жити.
Така правда.

ПЕРЕДПЛАТА

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.

По сложившейся традиции, начало нового учебного
года ознаменовалось очередным приступом реформаторской активности со стороны власти - уже этой осенью
в Верховной Раде должно пройти рассмотрение реформы
образования во втором чтении. Как всегда, реформу упаковали по-европейски и в духе декоммунизации: новый
украинец не должен иметь ничего общего с "совком" - ни
ментально, ни интеллектуально.
- Образование остается едва ли не единственной сферой в Украине, застрявшей в советском прошлом - с его
методами формирования личности, и подходом к знаниям, когда на детей высыпают тонну информации, заставляют ее заучить, но не объясняют, как этим пользоваться
и зачем оно нужно, — заявила по этому поводу министр
образования и науки Украины Лилия Гриневич.
Уже одно это высказывание свидетельствует о том, что настоящий уровень министра Л. Гриневич – это в лучшем случае учитель труда (при всем уважении к трудовому воспитанию – только там можно "по полочкам" объяснить, как чем
пользоваться и что для чего нужно). Возможно, она сама действительно бездумно зазубривала в школе уроки – потому
что со своим советским прошлым она потом долго боролась
на высоких чиновничьих должностях и в Верховной Раде.
Ну, а после того, как в 2015 году министр внутренних дел
Аваков вручил ей наградной пистолет "Форт 9", пошла в решающий бой с тяжким наследием советской образовательной системы: объявила еще одну "европейскую" реформу
под красивым названием "Новая украинская школа".
Как мы уже писали, ее главным "коньком" является переход на три уровня полного среднего образования: начальное образование (1–4 класс); базовое среднее образование, которое можно получить в гимназиях (5–9 класс);
профильное среднее образование в лицеях либо в заведениях профессионального образования (10–12 класс).
Продолжение на стр. 4

ЩОТИЖНЕВИК НА 8 СТОРІНКАХ
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС
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ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
на 1 місяць 11,02 грн.+1,48 грн. послуги пошти
на 3 місяці 32,04 грн.+3,38 грн. послуги пошти
Видавнича вартість газети не змінена – 2,00 грн один номер!
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“За правду і справедливість”

Пенсійна реформа: висновок один - майбутнім пенсіонерам
краще відкладати на пенсію самостійно

Суспільство

Обіцяли –
веселились,
підрахували –
зажурились
Кому і скільки додадуть у ході
осучаснення пенсій

(тобто більше 20 тисяч грн) отримують тільки дуже кваліфіковані
програмісти, працівники авіаційного транспорту, а також менеджери вищої (частково середньої) ланки - це долі відсотка від
загальної кількості трудящих.
Надбавки від 500 до 1000 гривень отримають ті, хто вийшов
на пенсію до 2007 року, отримував зарплату в 1,5-2,5 разу вищу
за середню, і має стаж від 35
років і більше. Наприклад, якщо
зарплата була в два рази вище
за середньою по країні, то зараз такий пенсіонер (із стажем
35 років) отримує близько 1800
гривень, а після "осучаснення"
отримуватиме 2634 грн.
Навряд чи варто говорити, що
таких пенсіонерів теж набереться не так вже і багато. Тому абсолютно незрозуміло: хто, де і
як нарахував серед 12 млн українських пенсіонерів 3 млн (1,9 +
1,1) тих, хто свого часу отримував
дуже високі зарплати, а тепер
отримає надбавки від 500 до
1000 гривень і більше?
В той же час, в Мінсоцполітики
обмовляються: навіть якщо людина вийшла на пенсію до 2007
року, але його зарплата була
"усього лише" середньою (хоча
в нашій країні у переважної більшості трудящих вона набагато
нижча), то навіть з 40 роками
стажу після "осучаснення" він
може отримати надбавку всього в 20 гривень. Правда, якщо у
нього 45 років стажу, то підвищення складе аж 205 гривень.
Якщо ж зарплата була нижча
середньої по країні (а це величезна кількість трудящих), то після осучаснення їх пенсії або не
зростуть зовсім, або їх зростання виявиться чисто символічним,
і то - за наявності дуже великого
стажу (40 років і більше), за рахунок відповідного коефіцієнта.

Ви і так вже багаті
Олександр Полуянов
Осінь, що настала, обіцяє бути дуже "щедрою" на всілякі сюрпризи для народу, хоча більшість з них будуть неприємними. За
прогнозами експертів, вже дуже скоро нам слід чекати девальвацію гривні, черговий стрибок цін на продукти харчування першої
необхідності, а перед початком опалювального сезону - масові відмови в оформленні субсидій (чи різке скорочення їх обсягів).
"Пряник" тільки один - осучаснення пенсій, яке нібито зробить
українських пенсіонерів багатіше, але і тут виникають великі сумніви в щирості влади.

Мої роки - моє
багатство
Вже найближчим часом Верховна Рада повинна розглянути
урядовий законопроект пенсійної реформи, - і якщо його приймуть, то вже з 1 жовтня пенсіонерам перерахують розміри
виплат по новій формулі. Судячи із слів чиновників, більшість
пенсіонерів отримають солідні
надбавки, проте після аналізу їх
висловлювань картина вимальовується не така вже і весела.
Щоб в цьому переконатися,
спершу озвучимо базові положення. Як відомо, пенсія українців залежить від трьох показників: середньої зарплати по країні
(на момент виходу на пенсію),
співвідношення власної зарплати до середньої по країні, і стажу.
По новій формулі, розмір середньої зарплати, який враховується при розрахунку виплат,
збільшать майже в три рази,
але при цьому понизять коефіцієнт оцінки стажу з 1,35 до 1,0.
За твердженнями експертів, це

призведе до того, що майбутні
пенсіонери отримуватимуть значно менше (на 25%), чим було б
по старій формулі, зате "діючі"
пенсіонери можуть розбагатіти.
Всього на даний момент в
Україні налічується близько 12
мільйонів пенсіонерів (щорічно
виходять на пенсію близько 600
тисяч громадян), з яких 5,6 мільйона (46%) отримають надбавки
у рамках "осучаснення". Для кожного суму надбавки розрахують
індивідуально, проте у загальних
рисах Мінсоцполітики намалювало таку картину:
* 1,1 млн пенсіонерів розбагатіють більш ніж на 1000 грн;
* 1,9 млн - отримають надбавку
від 500 до 1000 грн, з них:
- 487 тис. - від 900 до 1000
- 460 тис. - від 700 до 800
- 950 тис. - від 500 до 700
*1,2 млн - від 200 до 500 грн
*1,3 млн - до 200 грн
Щоправда, у багатьох експертів ця таблиця викликає великі
сумніви, але про це пізніше.
Також повідомляється, що ще

близько трьох мільйонів пенсіонерів (25%) отримають незначну надбавку у рамках індексації
соцстандартів. Відмітимо, що
відповідно до українського законодавства такі індексації повинні
відбуватися регулярно, незалежно від реформ - виплати коригуються на рівень інфляції. Для інших 3,4 мільйона (чи 28%) розмір
пенсії взагалі не зміниться.
І ось тут ми впритул підійшли
до питання, що більше всього
хвилює : кому і скільки додадуть?

“Старикам везде у нас
почет?”

Як пояснюють в Міністерстві
соціальної політики, надбавки
понад 1000 гривень отримають
ті українці, які вийшли на пенсію
до 2007 року, мали дуже високі
зарплати (як мінімум в три рази
вище за середню) і більше 30 років стажу (нагадаємо, що тоді повний стаж складав 20 років для
жінок і 25 - для чоловіків).
"Пенсіонер, який вийшов на
заслужений відпочинок в 2007
році, заробляв в три рази більше
середньої зарплати і відпрацював 40 років, зараз може отримувати приблизно 2780 гривень,
а після "осучаснення" - більше
4500. Тобто, такий пенсіонер
отримає надбавку приблизно
в 1700 гривень", - наводять приклад в Мінсоцполітики. Навіть
навскидку видно, що кількість
таких пенсіонерів мізерна. Так,
на сьогоднішній момент зарплати в три рази вище середньою

"Близько 3 мільйонів пенсіонерів в жовтні взагалі не отримають ніякої надбавки. В першу
чергу це люди, які вийшли на
пенсію за останні 3-4 роки. У
них зарплатова база ще не так
сильно застаріла, а якщо перерахувати зі зниженням оцінки
одного року стажу, то страхова
частина їх пенсії вийде навіть
меншою, ніж зараз. Звичайно,
знижувати пенсії їм ніхто не
буде, але і додаткових грошей в
результаті "осучаснення" вони не
отримають", - пояснила старший
науковий співробітник Інституту
демографії і соціальних досліджень Лідія Ткаченко.
І навела приклад: українець,
який вийшов на пенсію в 2014му році, працював 30 років і заробляв в два рази більше, ніж в
середньому по країні, має розрахунковий розмір пенсії 2400
грн. З урахуванням індексацій на
даний момент він може отримувати близько 2536 грн. Але якщо
цю ж пенсію перерахувати по новій формулі, яку використовуватимуть при "осучасненні", то розмір виплати скоротиться до 2258
грн. Якщо вірити чиновникам, то
пенсію цій людині скорочувати
не будуть, але і підвищувати не
стануть. Про тих, хто отримував
просто середню зарплату, або
ще менше - і говорити не варто. Окрім "молодих" пенсіонерів
надбавку можуть не отримати
українці, які вийшли на заслужений відпочинок за "спеціальними" законами.

Усе життя попереду сподівайся і чекай

За даними Міністерства соціальної політики, на сьогодні
реальний прожитковий мінімум
для пенсіонера - 2500 грн. Це та
сума, якої тільки-тільки вистачає
для придбання мінімального "кошику" товарів і послуг. Усі, хто
отримують менше, фактично живуть за межею бідності.
Так от, щоб після реформи
отримати пенсію в 2500 гривень з 35 роками стажу, треба
отримувати зарплату в 1,9 разів
вище за середню. Для довідки:
на даний момент це більше 12 тисяч грн. Проте в уряді утішають:
якщо пропрацювати 38 років, то
пенсію в 2500 гривень можна
отримати і із зарплатою "усього
лише" 11 тисяч. Іншими словами, пенсійна реформа прирікає
абсолютну більшість майбутніх
пенсіонерів на безпросвітну убогість, оскільки основна маса таких зарплат працюючі і в очі не
бачили.
"Одне лише зниження оцінки
року стажу в пенсійній формулі з
1,35% до 1,0% гарантовано призведе до того, що у нових пенсіонерів виплати будуть на чверть
нижчі, ніж по діючим правилам",
- розповіла Лідія Ткаченко.
В зв'язку з цим експерт у сфері
пенсійного забезпечення Галина
Третьякова радить: щоб не бідувати в старості, треба або відкривати рахунок в приватному
пенсійному фонді (хоча це дуже
ризиковано), або збирати гроші
самому, або ж чекати, поки запуститься обов'язковий державний накопичувальний фонд.
Що стосується останнього, то
накопичувальні пенсії планували запустити ще кілька років
тому. Проте сьогодні в Міністерстві соціальної політики говорять, що зробити це можна буде
тільки після ліквідації астрономічного дефіциту Пенсійного
фонду - на даний момент це
"дірка" в 141 мільярд. Тому висновок один : майбутнім пенсіонерам краще відкладати на
пенсію самостійно.

Середні зарплати
в Україні по роках
Рік

в грн

в доларах

1996

126

63

1997

143

72

1998

153

28

1999

178

32

2000

230

42

2001

311

57

2002

376

68

2003

463

84

2004

591

111

2005

804

157

2006

1043

207

2007

1353

268

2008

1809

342

2009

1909

245

2010

2247

283

2011

2639

331

2012

3032

379

2013

3274

410

2014

3470

290

2015

4207

200

2016

5002

192

№ 33-34 (37-38) • 6 вересня 2017 року
“За правду і справедливість”

Україна - друга в світі за показником смертності на тисячу населення

Щоб нас стало менше
Знані лікарі та журналісти б'ють тревогу:
це геноцид української нації!
Дмитрий Шелемба,
Elise Journal
Ступінь вимерення української нації за останні роки
зросла до загрозливих
масштабів. Тільки за два місяці поточного року чисельність населення України скоротилася майже на 43 тис.
Зважаючи на те, що за весь
минулий 2016 рік природна
смертність населення склала 176 тис. громадян, то стає
очевидним, що швидкість
вимирання нації зросла до
загрозливих масштабів.
Україна - друга в світі за
показником смертності на
тисячу населення, і є в цьому жахливому антирейтингу в компанії Африканських
країн - Південної Африки,
Лесото, Чада, Гвінеї-Бісау.
Якщо продовжити тему соціальних антирейтингів нашої
держави, то за показником
смертності від серцево-судинних захворювань Україна опинилася на другому місці в світі.
По кількості смертей, причина
яких надмірне споживання алкоголю, вона займає 5-е місце
в світі, на другому місці в Європі - за темпами розповсюдження раку.
Злоякісні пухлини вражають
в Україні кожного четвертого
чоловіка і кожну шосту жінку.
По кількості смертей від ВІЧ
/ CНІДа на 100 тис. населення Україна - перша в Європі і
друга за кількістю смертей від
туберкульозу.

Залишається істотним перевищення кількості померлих
над кількістю народжених: на
100 вмерших - 57 народжених.
Дитячий омбудсмен України
Микола Кулеба повідомляє,
що за роки незалежності дитяче населення країни скоротилося майже в 2 рази і сьогодні
становить 7,6 млн.
За оцінками економіста Лариси Шеслер, на сьогоднішній
день, якщо враховувати рівень
вживання в країні борошна та
хліба, на території України в її
фактичних межах без Донбасу
та Криму реально залишилося
не більше 24,5 млн жителів. За
цими показниками, схоже, ми
переплюнули навіть прогноз
ООН, згідно з яким до середини
нинішнього століття в країні буде
жити близько 26 млн. людей.
Хоч Держстат і стверджує,
що в Україні живе більше 42

джують експерти, в т.ч. і
міжнародні, це загрожує
зникненням України як
держави.
Таким чином, за оцінками
спеціалістів, за роки незалежності України, чисельність її
населення скоротилася майже
в 2 рази. Найбільш виражений
характер скорочення населення країни набуло в постмайданний період.
За 3 роки смертність в країні зросла майже 22 рази.
Пов'язано це з вимиранням
соціальних стандартів життя,
бідністю та абсолютною бездіяльністю влади в галузі медицини та соціальних програм
для нужденних.
Більше 90% українців заявили, що вони вважають себе бідними. Кожний другий заявив,
що змушений продавати майно та
Ми не можемо реформувати
речі для купівлі ліків.
охорону здоров'я, не можемо
За 3 роки знищено медичну сферу
реформувати систему
надання медичних
правопорядку, не реформуючи
послуг для соціальвладу. Ту владу, яка принижує
но
незахищених,
пенсіонерів та іннас кожен день, яка
валідів. Смертність
зацікавлена тільки в одному серед цих категорій
людей збільшилася
щоб нас стало менше.
майже в 30 разів.
Повальна корупмлн., але навіть враховуючи ція, повне нехтування прав і
той факт, що за даними Всес- свобод громадянина України з
вітнього банку та Міжнарод- боку влади, всеохоплююча неної організації з міграції, за компетентність представників
кордоном працює близько 6,5- елітарної влади, правовий ні8 млн. українців (спеціалісти гілізм і абсолютне нехтування
називають цифру близько 10 будь-якими правами простих
млн. ), в ці дані офіційної ста- громадян, дає право говорити
про цілеспрямований геноцид
тистики важко повірити.
Якщо демографічна ситуація українського населення.
Навіщо і чому, питання ритов найближчому майбутньому не зміниться, то, як ствер- ричне.

Осінь: субсидії по-новому
Кабмін поставив жорсткіші умови отримання субсидій. Що зміниться цієї осені?
Олексій Градов
Новий опалювальний сезон вже не за
горами, і мільйонам українських сімей
субсидії перерахують за новими правилами. Серед основних нововведень:
по-новому порахують доходи, соціальні нормативи споживання знову скоротять, посилять вимоги до боржників,
а карати за обман в декларації будуть
жорсткіше. Експерти упевнені: усе це
має лише одну мету - максимально
зменшити кількість субсидіантів. На що
слід розраховувати українцям і як не
втратити субсидію - в нашій публікації.

Нормативи

Як ми вже писали, нормативи на опалювання Кабмін скоротив ще в травні, але на
цьому справа не закінчилася - 18 серпня на
25% понизили і соціальні норми на газ. Щоправда, нововведення набудуть чинності
тільки з початком опалювального сезону
- в жовтні цього року. Також зазначимо,
що переглядати (читай - знижувати) норми
споживання комунальних послуг українська влада зобов'язалася в меморандумі з
МВФ(на думку керівництва Фонду, вони в
Україні сильно завищені).

Як скоротили нормативи
Опалювання
▸ При газовому опалюванні: з 5.5 до 5
кубів газу на квадратний метр
▸ При електричному опалюванні: 65 до

51 кВт/година на кв. метр
▸ При централізованому опалюванні: з
0,0548 до 0,0431 Гкал на кв. метр.
Газ
▸ Якщо є тільки газова плита: з 4,4 до 3,3
кубометра газу на людину
▸ Якщо є газова плита, і немає гарячого
водопостачання (чи в періоди його відсутності) : з 7,1 до 5,4 кубометра на людину
▸ Якщо є і газова плита, і газовий водонагрівач : з 14 до 10,5 кубометра на людину.
Якщо не скоротити споживання до вказаних нормативів, то за "надлишок" доведеться платити на загальних підставах.
Приміром, в минулому опалювальному
сезоні сім'я з чотирьох осіб у будинку в
60 кв.м, яка використовує газ і для опалювання, і для підігрівання води, і для приготування їжі, з субсидією могла спалювати
386 кубометрів. Саме такий об'єм покривала субсидія. У цьому опалювальному
сезоні для цієї ж сім'ї норматив по газу
скоротять до 342 кубометрів. Якщо продовжити витрачати по старому нормативу,
то за "зайві" 44 куби доведеться заплатити
на загальних підставах. За діючим тарифом це 305,8 грн (з квітня цього року куб
газу коштує 6,95 грн).
У “найцікавіше” положення потраплять
ті субсидіанти, які мешкають у багатоповерхівках з централізованим опалюванням і загальнобудинковими лічильниками
- адже більшості з них просто фізично не
мають можливості самостійно регулюва-

ти споживання тепла. Наприклад, сім'я з
чотирьох осіб в квартирі площею 60 квадратів, з центральним опалюванням, газовою плитою і водонагрівачем, в минулому
опалювальному сезоні могла мати знижку
на 3,28 Гкал тепла і 56 кубів газу. У цьому
опалювальному сезоні субсидія компенсує
всього 2,58 Гкал і 42 кубометри газу. У що
це виллється по грошах - сказати важко,
оскільки тарифи на опалювання в усіх містах різні. Якщо, приміром, така сім'я продовжить використати тепло по старому
нормативу, то різниця в тарифах на тепло
в таких містах, як Рівно або Черкаси (це
приблизно середні показники по країні)
обійдеться в суму близько 1000 гривен, а
за "зайвий газ" доведеться віддати 97 грн.

Період доходів
Якщо раніше при призначенні субсидії враховувалися доходи за попередній
рік, то в цьому опалювальному сезоні (з
1 жовтня 2017 року) при розрахунку розміру субсидії будуть враховані доходи за
1- й і 2- й квартали 2017 року, а на неопалюваний період (з 1 травня 2018 року) - за
3- й і 4- й квартали 2017 року. Характерно,
що в попередні періоди на урядову лінію
дійсно надходило безліч скарг від людей, які обурювалися тим, що для нарахування субсидій враховувалися доходи
за минулий рік, - адже в поточному році
людина могла потрапити під скорочення,
втратити частину доходів - отже, потребу-
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Про геноцид українського народу говорить і знаменитий у всьому світі,
аполітичний лікар Комаровський. За його словами, йде планове знищення української нації:
“Мене насторожує зв'язок
між тим, що робить Верховна
Рада, і те, що робиться в Україні зі ЗМІ.
В даний час в нашій країні ніякої політичної боротьби не може бути. ЗМІ повністю контролюються політиками. Будь
яка нова політична сила повинна мати
трибуну для озвучення своїх ідей, своїх
міркувань.
Зараз нам здається, що немає вибору, ми в тупіку. А як ви зробите вибір, якщо ви навіть не можете побачити нормальних людей? Іх ніколи не
пустять на телеекран. Я не розумію,
яке б не було відношення до Шустеру
(можете його любити чи не любити),
але ситуація, коли саме рейтингове
політичне шоу країни закривається, а
журналісти мовчать, - недопустима.
Причому, всі знають, що воно не само
по собі закрилося. Ви навіть не розумієте, що за ваше терпіння і мовчання
будуть розплачуватися ваші діти своїм
здоров'ям, своїм життям.
Ми не можемо реформувати охорону
здоров'я, не можемо реформувати систему правопорядку, не реформуючи владу.
Ту владу, яка принижує нас кожен день,
яка зацікавлена тільки в одному - щоб
нас стало менше, тому що кожна бабуся,
яка вижила, наближає крахи Пенсійного
фонду. Дідусів вже благополучно звели,
зведемо бабусь, видавимо з країни молодих і "неправильних українців", залишимося на землі господарями і будемо її
спокійно продавати. Оце щастя нашого
політика!
А якщо ми таке відношення до себе
терпимо, значить, заслужили. Тільки
шкода дітей. Дуже шкода ... Адже вони
теж вмирають…“, - заявив доктор в
інтерв'ю відомому журналісту Дмитру
Гордону.
Якщо ситуація в країні не зміниться,
то для знищення цілій нації не потрібні
навіть танки та артиллерія...

вати допомоги держави на оплату комунальних послуг. Проте до цих скарг уряд
чомусь "прислухався" тільки зараз - після
підвищення мінімальної зарплати до 3200
(підвищилися зарплати і у тих, чия зарплата "прив'язана" до мінімалки). Таким чином, якщо при старій системі підрахунку
людям, одержуючим "мінімалку", зараз би
ще рахували дохід з розрахунку 1600 грн,
то по новій системі рахуватимуть 3200
гривень. Відповідно, розміри субсидій для
таких людей в опалювальний період різко
зменшаться, а в неопалюваний - взагалі
будуть скасовані. Тому абсолютно ясно,
що ця зміна прийнята зовсім не на "прохання трудящих", а з метою заощадити
бюджетні кошти.

Заборгованість
Згідно з постановою Кабміну, субсидія не
призначається на наступний термін, якщо
у людини є заборгованість по оплаті послуг
ЖКГ терміном більше 2 місяців, загальна
сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів (340 гривен). Відмітимо, що
раніше сума такої заборгованості не зазначалася. За оцінками експертів, тільки на
одній цій основі субсидій можуть втратити близько половини їх одержувачів, тому
вже сьогодні слід ретельно перевірити свої
рахунки і вжити відповідні заходи: погасити заборгованість або укласти договір про
реструктуризацію боргу. Правда, в постанові "Про спрощений порядок призначення субсидій" сказано, що місцеві органи
соцзахисту самі повинні проінформувати
боржника про те, що субсидію на наступний сезон він не отримає - але краще все
перевірити самому.
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Реформа образования: холопам много знать вредно

Суспільство

Меньше знаешь –
крепче спишь
Александр Полуянов
Глядя на украинских реформаторов образования, невольно напрашивается сравнение
с госпожой Простаковой из
комедии Фонвизина "Недоросль": "А географию зачем
учить, извозчик сам довезет?".
Не секрет, что школьники уже
сейчас массово путают Австрию с Австралией, Словакию со Словенией, Карелию с
Кореей и т.д. – но реформаторам и этого мало. Судя по всему, их идеал народного образования – это ликбез образца
20-х годов прошлого века (для
рабочей силы – достаточно). А
дети состоятельных родителей будут учиться в платных
школах или за границей.
(Начало на стр.1)
При этом авторы реформы
сетуют на то, что старые программы сильно перегружены, и
не соответствуют физическим и
психологическим особенностям
детей. Из-за этого, дескать, заболеваемость детей школьного
возраста за последние семь лет
выросла на 20%.
Эту проблему реформаторы собираются решить путем
освобождения школьников от
"ненужной" информации, другими словами — элементарных
знаний. Младшеклассников, например, предполагается вообще
не утруждать оценками и лишними тестами. Им можно ограничиться рисованием, пением,
элементарной арифметикой и
прогулками на свежем воздухе. Как говорят реформаторы
- заниматься "изучением общей
картины мира". Стоит отметить,
что щенки и котята прекрасно
справляются с этой задачей без
всяких школ.
Для детей постарше нагрузку
предполагается уменьшить за
счет сокращения обязательных
предметов: в старшей школе
вместо 22 их останется 9. Появятся так называемые «интегрированные» предметы: "История",
"Литература", "Математика".
Такая себе "образовательная
солянка" - обо всем и ни о чем.
Например, дисциплина "Человек и природа" объединит в себе
биологию, географию, астрономию, физику, химию и экологию.
Ничего не скажешь - смелый новаторский подход…
Для села и провинции обеспечение качественного профильного образования окончательно
станет непосильной задачей.
Реформаторы открыто заявляют,
что дополнительные пожелания
учащихся должны будут удовлетворяться на факультативной
или альтернативной (в "престижных" специализированных
школах) основе - за деньги их
родителей. Таким образом, образование окончательно станет
привилегией для избранных, что
типично для всех отсталых стран
и колоний.
Авторы реформы утверждают,
что в результате этих титаниче-

1700 грн – ред.) и приблизиться к
размеру минимальной зарплаты
(с 2018-го планируется 3723 грн –
ред.). То есть, уровень стипендии
должен быть достаточным для
того, чтобы на нее можно было
проживать, - сообщил замминистра финансов Сергей Марченко.
Не остался в стороне от проблем образования и премьерминистр Украины Владимир
Гройсман - он пообещал повышение зарплат учителям:
- Мы определяем и в дальнейшем приоритетом рост заработной платы для работников образования. Хочу подчеркнуть, что в
проекте бюджета на 2018 год мы
тоже будем предлагать в рамках возможностей очередное
повышение заработной платы
украинским педагогам, - заявил
глава правительства во время
селекторного совещания относительно подготовки к новому
учебному году.
Особо хотелось бы обратить
внимание на слова "в рамках
возможностей".
Напомним, что на предыду-

Спасиба за риформу
образованья

ских перитурбаций украинские
школьники якобы научатся "думать, выражать собственное
мнение и анализировать". Однако с этим категорически не согласны эксперты.
Например, ведущий специалист Центра Разумкова Людмила
Шангина считает, что в результате реформы будет осуществляться плавная дебилизация
подрастающего поколения, а на
выходе "мы будем иметь плохо
образованных взрослых людей,
которые пополнят армию если
не безработных, то дешевой рабочей силы".

Зарплаты и стипендии:
повышения
с сокращением
В списке нововведений также
значатся повышения стипендий
студентам и зарплат учителям.
Для ясности картины напомним,
что до конца 2016-го года выплаты стипендий зависели исключительно от среднего балла сту-

дента (минимум 4 по 5-балльной
шкале), и их получали порядка
70% студентов. Однако в начале
этого года все изменилось: стипендии поделили на социальные
(для льготных категорий) и академические, причем последние
стали назначаться по очень сомнительным и спорным принципам. Но главное, что количество
стипендиантов резко сократилось – в настоящее время академические стипендии получают
не более 40-45% студентов.
Но и этого реформаторам показалось мало: в 2018 году численность этих счастливчиков
планируется сократить до 25%
от нынешнего количества, а к
2020 году — до 15%. Иными словами, стипендию будет получать
лишь каждый седьмой студент,
зато ее размер приблизится к
минимальной зарплате.
- При 15% академических стипендиантов мы можем выйти из
размера прожиточного минимума (с 2018 года планируется

Размер стипендии в Украине в 2017 году
Социальная стипендия выплачивается в следующем размере:
▸ для учащихся ПТУ из числа детей-сирот – 1 000 грн;
▸ для студентов вузов из числа детей-сирот – 2 000 грн;
▸ для учащихся в ПТУ – 377 грн;
▸ для студентов вузов I - II уровня аккредитации – 750 грн;
▸ для студентов вузов III - IV уровня аккредитации – 1 000 грн.
Размер минимальной академической стипендии в 2017 году составляет:
▸ для учащихся ПТУ – 415 гривен
▸ для студентов вузов I-II уровня аккредитации – 830 грн;
▸ для студентов вузов III-IV уровня аккредитации – 1 100 грн.

щую инициативу Лилии Гриневич повышении зарплат учителям в Минфине отреагировали
совершенно четко:
"Реализацию этого законопроекта можно обеспечить только
путем сокращения более половины педагогических и научно-педагогических работников,
сокращением расходов на обороноспособность страны, или
существенным
увеличением
дефицита госбюджета и ростом
государственного долга, то есть
недопустимыми мерами… Нужно
учитывать возможности госбюджета и возможности экономики.
Принятие законопроекта в такой
редакции - это очередной популистский шаг" – заявил министр
финансов Александр Данилюк.
Поэтому не исключено, что
если зарплаты учителям и будут
повышать - то по тому же принципу, что и стипендии студентам: за
счет резкого сокращения их получателей. Это может произойти
в результате тотального урезания
школьных программ (см. выше),
а также за счет дальнейшей "оптимизации" школ в райцентрах и
сельской местности.

Слово и дело
Судя по всему, высшие чины
государства уже сами запутались в своих обещаниях, поэтому врут вразнобой, а их новые
заявления нередко противоречат старым.
Так, на днях Владимир Гройсман вновь подтвердил свой те-

зис о том, что в 2018 году зарплата учителям будет повышена на
25% - что вызвало целый ряд недоуменных вопросов со стороны
экспертов. В частности, директор Центра экспертизы образовательных реформ, профессор
Людмила Ващенко напомнила
правительству, что до сих пор
еще не выполнены предыдущие
обещания властей по повышению зарплат:
"По состоянию на конец прошедшего учебного года учитель
с минимальной тарифной ставкой, то есть молодой учитель,
который еще не имеет никакого
опыта, звания, он уже должен
был бы получать 4541 гривну. В
то же время учитель с наивысшим, 14-м тарифным разрядом,
мог бы получать ставку 6400
гривен… На самом же деле, молодой учитель получает ставку
в размере 3150 гривен, а учитель с высоким уровнем профессионального
мастерства
(учитель-методист,
старший
учитель) – 3872 гривен. Вот это
все популистские заявления нашего правительства о том, что
мы переживаем за людей, чтобы
они работали по-новому, а тем
временем создаем вот такую
материальную мотивацию", - заявила Л. Ващенко.
А зам. главы Свободного профсоюза образования и науки
Украины Михаил Ромась задается резонным вопросом: за счет
чего будут повышаться зарплаты
учителям? По его словам, даже
скудное предыдущее "недоповышение" (о котором говорит Л. Ващенко) состоялось исключительно за счет того, что все бремя
финансовой ответственности по
содержанию школ государство
любезно переложило на местные органы власти.
"В этом году с 1 января произошло повышение зарплаты за
счет того, что учебные заведения
государство передало на "места"
и в территориальные советы.
Соответственно, освободились
деньги, и их можно было направить на зарплаты. За счет чего
они сейчас возьмут деньги – мы
не знаем, поэтому сложно что-то
говорить", - заявил М. Ромась.
В этой связи повторимся:
сейчас деньги могут появиться
(если вообще появятся) только
за счет закрытия "лишних" школ
и массовых сокращений.
По поводу стипендий чиновники также "путаются в показаниях". После того, как все
украинские СМИ обнародовали
правительственную концепцию
по радикальному сокращению
количества стипендиантов (до
25%, а потом - до15%), Гройсман
спохватился и перед телекамерами поклялся, что это неправда:
"Никто ничего снижать не будет –
можете себе записать. Политику
в сфере образования формирует
Министерство образования, и у
него другая позиция".
Наверное, премьер-министр
не знал (или забыл), что незадолго до этого зам. министра
финансов Сергей Марченко уже
"прокололся" по поводу позиции
ведомства Лилии Гриневич: "У
нас были такие договоренности
с Минобразования, что к 2020
году мы уровень стипендиантов
сократим до 15%".
Подытоживая все сказанное,
можно сказать только одно: какие реформаторы – такие и реформы.
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По данным Мирового банка, каждый год из-за ДТП экономика Украины
теряет более 4 млрд долларов – это 3,4% нашего ВВП

“За правду і справедливість”

вільна думка

Дороги нашего упадка
Еще рекорд: Украина в топ-5 стран с самыми худшими дорогами в мире
Александр Полуянов
Если честно, то писать о наших убитых
дорогах просто надоело. На протяжении длительного времени, из года в год
мы слышим одни и те же заклинания
властей о грядущих "прорывах" в этой
сфере, однако дороги становятся все
хуже, а финансирование их ремонта
по-прежнему остается самым мутным
омутом в общем болоте украинской
коррупции.
Если предположить, что какую-то иностранную разведку вдруг заинтересовала
бы информация об объемах финансирования ремонта украинских дорог, то
шпионы зашли бы в полный тупик. Судите
сами. В начале этого года зам. министра
транспорта и инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил, что в 2017 году на ремонт
дорог в государственном бюджете заложено 36 млрд гривен. Чуть позже министр
инфраструктуры Владимир Омелян сказал, что из этих денег на ремонт дорог пойдет только 15–20 миллиардов. А еще чуть
позже советник председателя "Укравтодора" Александр Кава отметил, что на
ремонт дорожных ям в этом году уйдет
около 2,5–3 млрд. грн. Как говорится, "без
стакана не разберешься".
Тогда разведчики могли бы подойти к
этому вопросу с другой стороны. Так, еще
давно на самом высоком официальном
уровне было торжественно объявлено,
что средства с акцизов на топливо и автомобили (по экспертным данным – это порядка 20-25 млрд гривен ежегодно) будут
идти в специальный фонд, и использоваться для ремонта и строительства дорог. Надо сказать, что многие водители до
сих пор этому верят и искренне негодуют:
куда идут их деньги?
Отвечаем: судя по всему, никакого "специального фонда" никто и не создавал.
К такому выводу подталкивает недавнее
заявление Кабинета министров Украины:
дескать, в 2018 году будет создан некий
Дорожный фонд, в который будут поступать средства с акцизов на топливо и автомобили. Обещают, что средства фонда
будут использоваться для строительства

дорог "европейского уровня". Однако учитывая патологическую жадность и
тотальную коррумпированность украинских чиновников - ничего, кроме новых
хищений и отсутствия желаемых результатов, ожидать не приходится.
Результаты этой деятельности говорят сами за себя. Так, в 2016 году отремонтирован аж 1% украинских дорог,
которые нуждаются в ремонте. Средств,
выделенных в 2017 году, хватит еще на
1%. Нетрудно посчитать, что при таком
финансировании для полного ремонта
дорожного покрытия потребуется 100
лет – но это при условии, что за это время дороги "законсервируются" и не будут портиться. Хотя, на самом деле срок
эксплуатации дорожного покрытия — не
более 10–15 лет. А если учесть, что практически все ремонты у нас проводятся с
многочисленными нарушениями (подрядчики не соблюдают технологии, используют некачественные материалы и пр.) – то
гораздо меньше.
При этом капитальный ремонт стратегических дорог в Украине проводился
более пяти лет назад, а реконструкции за
счет госбюджета не планируется.
Итог закономерен: в рейтинге качества дорог, который ежегодно составляет организация The World Economic
Forum (Всемирный экономический фо-

рум – ВЭФ), по итогам 2016 года Украина заняла 134 место из 138 возможных.
Согласно отчету организации, дороги в
Украине хуже, чем в Мозамбике, Молда-

*По данным Мирового банка, каждый год из-за ДТП экономика
Украины теряет более 4 млрд долларов – это 3,4% нашего ВВП,
который в настоящее время оценивают в 90 млрд долларов.
"Это как прямые, так и косвенные убытки от аварий: количество
погибших и травмированных, затраты на лечение потерпевших,
страховые компенсации, восстановление знаков и дорожного
полотна, социальная помощь со стороны государства при потере кормильца и прочие расходы", - прокомментировал вицепрезидент общественной организации "Товариство учасників руху" Виктор Козориз.
*Каждый пятый литр на украинских АЗС – это низкокачественная "бодяга", которая как минимум снижает величину пробега, а
как максимум - ввергает водителя в дополнительные расходы на
ремонт автомобиля. "В Украине легальные объемы потребления
нефтепродуктов составляют около 8 млн тонн в год. Еще порядка 2 млн тонн – это сектор контрафакта, который производится
незаконно и с которого не платятся налоги. Это – как минимум,
и предпосылок для его сокращения на данный момент нет. Если
еще в 2014 были какие-то движения по борьбе с контрафактным
рынком горючего, то со второй половины 2015-го они прекратились", - заявил член наблюдательного совета Института
энергетических стратегий Юрий Корольчук.

с редакционной почты

Мы не судьи. Мы – память

Світла пам’ять …

Пішов з життя Анатолій Мартинович Пачевський,

Голова Всеукраїнської громадської організації " Допомога Дітям
війни", директор сільськогосподарського приватного підприємства «Радівське» Калинівського
району, Герой України.
Сталося це 30-го серпня на
Вінниччині, за день до його 78ми річчя…

вии, Эфиопии, Уганде и столь популярном
среди украинцев Гондурасе. Вряд ли это
повод для радости, но констатируем – по
качеству дорог Украина стоит выше Мавритании, Парагвая, Конго и Мадагаскара.
Самые лучшие дороги – в ОАЭ, Сингапуре,
Гонконге, Нидерландах и Японии.
В этой ситуации "радует" только одно
– зарплаты руководства Укравтодора.
Оцените юмор: наши дороги хуже, чем в
Зимбабве, а глава ведомства поляк Славомир Новак получает от государства
вознаграждение больше, чем премьерминистр Великобритании Тереза Мей, и
федеральный канцлер Германии Ангела
Меркель.
Так, совсем недавно достоянием общественности стала информация: к должностному окладу Новака прилагается еще
"скромная" надбавка в 900%: за интенсивность труда - 300%, за выполнение особо
важной работы – еще 300%, и премия –
еще плюс 300% оклада. Итого получается
700 тысяч (около 27 тысяч долларов) в месяц. Для сравнения: месячный заработок
Ангелы Меркель составляет 23,5 тысяч
долларов.
Кстати, в своей родной Польше Славомир Новак служил министром транспорта с зарплатой 3 тысячи долларов. Не зря
говорят: Украина – богатая страна.

Только факты

Співчуття

Анатолій Мартинович народився 31 серпня 1939 р. в селі
Борсків Тиврівського району Вінницької області.
Трудову діяльність він розпочав
у 1957 році на посаді завідувача
тваринництвом місцевого колгоспу села Радівки. З 1960 по 1965 рік
навчався в Українській сільськогосподарській академії на факультеті
механізації сільського господарства. В період 1965-1969 рр. працював у місцевому колгоспі с. Радівка
інженером-механіком і за сумісництвом – секретарем парторганізації КПУ. Довгий час (1969-1976)
керував колгоспом с. Дружного
Калинівського району, а потім працював головним інженером.
Починаючи з 2005 року був незмінним директором приватного підприємства з виробництва
сільськогосподарської продукції
«Радівське».
За свою наполегливу та віддану
працю був нагороджений орденами Дружби народів, Князя
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Ярослава Мудрого V ст., Святого
князя Володимира Великого.
У 2002 році отримав найвищу
відзнаку – звання Героя України.
Сумуємо разом та співчуваємо
рідним, близьким, друзям шанованого Анатолія Мартиновича.
Світла пам’ять…
Політвиконком політичної
партії “Олександра Мороза
“За правду і справедливість”
Політвиконком
Соціалістичної партії України

Баллада – ответ немецкому
философу
А можно ли после Освенцима
писать стихи?
Теодор Людвиг Адарно
Я помечен войной
после первой бомбёжки
в сорок первом, проклятом,
в отчем краю.
Был от смерти не в шаге –
ближе немножко.
Бог ли, мама
судьбу сберегли мою…
Дом, где рос,
в чёрном дыме лежал руиной.
Над Донбассом
кроваво взошла заря.
В товарных вагонах,
загнав, как скотину,
украинских детей
везли в лагеря.
Не кормили.
Но, правда, давали воду –
два ведра на вагон.
Мочились в углах…
«Русиш швайне» –
цедили потомки народа,
из которого
вышли Гёте и Бах…
В восемь лет,
в сорок третьем,
начал работать:
бидоны с вискозой

по цехам развозил.
С тележкой – три пуда
для ровного счета.
В бараке,
в Санкт-Пёльтене,
падал без сил…
К сорок пятому
выжил каждый десятый
из двух миллионов
уже не детей…
Да, Христос отстрадал
на кресте распятый.
Нам же душу распяли
до смертных дней!
Несём мы её
по житейским Голгофам,
полудети,
давно уже старики,
очевидцы, свидетели
катастрофы,
от которой седели
материки…
Горе нас закалило
крепче булата.
Позабывшие
слёз невидимых соль,
мы не судьи.
Мы – память.
Она чревата
уменьем будить
непрощённую боль…
Август 2017. Киев
В.Калиниченко
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“За правду і справедливість”

Свідок історії

Згідно висновків слідства, єдиною причиною, що призвела до Іловайської трагедії,
є вторгнення збройних сил Росії в Україну та вчинення ними воєнних злочинів

Іловайськ:
три роки
після трагедії
Керівництво армії умиває руки?
За матеріалами:
Олексій Братущак, УП
Офіційно визначити 29 серпня Днем пам’яті загиблих в
Іловайську та довести розслідування до кінця. Такі основні
вимоги бійців та родин загиблих у третю річницю виходу з
Іловайська.
Іловайська операція тривала з початку серпня 2014 року.
Офіційно у ній загинуло 366
бійців, але найбільші втрати
українські підрозділи понесли
під час виходу через так званий "зелений коридор".
29 серпня росіяни обіцяли
пропустити колону українських військових з Іловайська.
Натомість відкрили вогонь. У
тому бою вважають загиблими 272 бійця.
В цей день у Михайлівському соборі зібралися ті, хто вижив в Іловайській операції, та
рідні загиблих. У чоловіків у
камуфляжі переважали шеврони батальйонів "Донбас" та
"Миротворець". Також були
поодинокі представники батальйонів "Кривбас", "Херсон",
"Дніпро-1", "Шахтарськ".
29 серпня найбільшу підтримку отримав виступ колишнього
командира штурмової групи батальйону "Донбас" Тараса Костанчука, який озвучив вимоги до
влади.
Щоправда слухали його переважно люди у цивільному. Бійці
увесь час стояли осторонь.
"Країна, яка не визнає свої помилки, не може бути демократичною, це буде швидше якась
диктатура, – переконував учасників акції Костанчук. - Потрібно розбирати помилки, карати
винних і рухатися вперед. Немає чого боятися. Ми не хочемо
огульно когось звинувачувати.
Ми не кажемо, що потрібно когось стратити. Ми хочемо розібратися, чому так сталося".
Костанчук переконує, що ще
увечері 24 серпня 2014 року начальнику Генштабу Віктору Муженку доповіли про вторгнення
регулярної армії РФ. Екс-боєць
батальйону "Донбас" вважає, що
саме тоді потрібно було ухвалювати рішення: або оперативно
виводити підрозділи з Іловайська, поки росіяни не зайняли
зручні рубежі для обстрілу, або
самим займати кращі позиції
в місті і готуватися до оборони
Іловайська.
У підсумку Костанчук озвучує
вимогу з 4 пунктів:
1) Виокремити Іловайську трагедію у кримінальне провадження, а не розслідувати це як загальне провадження російської
агресії проти України.

«Играют» мальчики в войну
«Играют» мальчики в войну
Теряют жизнь, здоровье, силы.
Снаряды разрывают тишину
Смерть косит дорогих, родных и милых.
А эти страшные стальные жернова
Крушат суставы и тела людские.
Здесь нет людей, здесь правит бал Война,
Здесь гибнут «Киборги» такие дорогие.
«Играют» мальчики в войну,
На бой идут, как их отцы и деды,
На кон поставив жизнь свою
Всё ради призрачной победы.
Не может быть победы там,
Где брат на брата с кулаками.
Такой себе заокеанский Трамп
Смеется над Хохлами – простаками.
Ему до слез смешно смотреть,
Как брата брат уничтожает.
И как всё это прекратить?
Увы, теперь никто не знает.
Как снежный ком, лавина нарастает,
Грозится уничтожить все живое.
Злодеи прибыли куда девать не знают
И с ними по-хорошему не стоит.
Им жажда власти застилает взгляд,
И каждый день их прибыли растут…
Вернуть бы всё как было, всё назад
Хотя б на час, на пять минут хотя бы!
Чтоб милых деток не будила канонада,
Чтоб старики спокойно доживали.
Нам по большому счёту так не много надо,
Чтоб все добрее и уступчивее стали.
«Играют» мальчики в войну,
Взаимные обиды нарастают.
И как унять им злость свою?
По-честному никто не знает.
Борис Хмельницкий

2) Закінчити розслідування
справи Іловайська і передати її
до суду.
3) Зняти звинувачення з рядових, які залишили свої позиції. Бо
ці рішення ухвалювалися на фоні
відсутності команд та інформації
про залишення своїх місць керівників сектору, зокрема Петром
Литвином (влітку 2014-го командувач сектору "Д", – УП ).
4) Визнати 29 серпня Днем
пам’яті загиблих в Іловайську.
Зі сторони за виступами зі
сцени спостерігали бійці батальйону "Миротворець". Екс-комбат
Андрій Тетерук також закликав
передати справу до суду. Озвучені результати розслідування
військової прокуратури нардеп
назвав попередніми.
"Основна та головна причина
Іловайська – це вторгнення Росії.
Але є питання до тих, хто приймав рішення (зі сторони українського командування, – УП). Я
буду чекати до того часу, коли
попередній висновок перетвориться на остаточний і буде направлений на розгляд суду. Коли
я ознайомлювався зі справою, у
мене були питання щодо точності вказаних даних. Наприклад,
значно зменшена кількість особового складу мого підрозділу,
ці цифри засекречені, але вони
неправдиві. Ця похибка є дуже
важливою для вивчення ситуації
і ухвалення рішення, чи могли
щось зробити, – заявив "Українській правді" Тетерук.
"Козак гарний, але прізвище
підкачало", – жартує з журналістами Андрій Погорєлов із сином.
Поруч слухає дружина, яка в ніч
на 29 серпня 2014-го отримала
від нього прощальну смс "вибач
за все".
"Якби не був даний цей безглуздий наказ виходити з Іловай-

ська, ми б там трималися і два
місяці, – переконує Погорєлов.
–Їжа була, вода була, зброя була,
боєкомплект був. На крайній випадок можна було з вертушок
все скидувати. Ми б Іловайськ
втримали. Якби нас не погнали у
цей "зелений коридор".
Нині 29 серпня Погорєлов
вважає своїм другим днем народження. Каже, що не жалкує,
що потрапив до Іловайська. За
три роки після того він вже п’ять
разів ходив на допити до прокуратури.
"Але це таке переливання з
пустого у порожнє, – ділиться
Погорєлов з УП своїми враженнями від розслідування. – От
наприклад, у нас було два зрадники, які працювали з сепаратистами, здавали їм інформацію,
нас лупили через це. Вони зараз
ходять "три ряди у медалях", і нічого. Ані прокуратура, ані СБУ не
шевелиться. Я не побачив просування слідства".
…На території Михайлівського
монастиря матері загиблих бійців записують звернення до президента.
Жінки стоять посередині експозиції, яка символізує "зелений
коридор", яким з Іловайська виходили їхні сини. Під табличкою
кожного населеного пункту фото
загиблих бійців.
Мати Євгена Харченка (боєць
батальйону "Донбас", позивний
"Ред") спілкується з журналістами на фоні таблички "Червоносільське". Поблизу цього населеного пункту загинув її син.
Наталія Харченко переповідає,
що її син загинув у "коридорі зради
та підлості" на пожежній машині.
"Це новий вид техніки: боєздатна машина – пожежна машина, це жива мішень. Моя дитина
з Іловайська не просто виходи-

ла. Він героїчно захищався. Стоячи на пожежній машині з гранатометом він відстрілювався
наліво і направо. Вони на цій пожежній машині свідомо пішли на
російський танк. Мого хлопчика
та увесь екіпаж спалили. Ці тварюки спалили мою дитину. Ми
його знайшли по татуюванню. У
нього на правому лікті було тату,
– каже мати загиблого бійця.
На честь її сина у Бортнічах
перейменували вулицю. Разом
з тим вона не розуміє, чому бойові дії на Сході України досі офіційно не назвали війною. Також
жінка нарікає на розслідування
трагедії.
"Розслідування Генпрокуратури нас взагалі не влаштовує, бо
вони звинувачують лише вторгнення російського війська. Але
також визнають бездіяльність та
халатність. Я розумію, що було
вторгнення російських військ.
Але хоча б вчасно потрібно було
надати наказ на відступ. Цим наказом могли б зберегти багато
життів" – каже Наталія Харченко.
Питання до слідства та керівництва країни є і в матері загиблого
бійця 8-го полку спецпризначення Євгена Андріюка – Олени. Жінка згадує, що після перших двох
місяців (травень-червень) син
повернувся додому з сивиною на
скронях. Але про свою службу в
АТО нічого не розповідав.
"Коли він знову йшов, то я
йому казала, щоб здавався в полон. Я ж бачила, що полонених
міняють. Але він відповів, що
здаватися не буде, "я ж десантник, краще ще когось з собою
заберу". Так воно і вийшло. Коли
їх брала в полон 98-а дивізія РФ,
то вони до останнього відстрілювалися. Він вже був поранений,
лишилася остання граната, він
витягнув, але вона чогось не ви-

бухнула, напевно, була старенька, – розповідає історію свого
сина пані Олена.
Мати переповідає, що росіяни
обіцяли допомогти важко пораненому українцю, коли дізналися, що той десантник. Але Євген
Андріюк таки помер.
Його тіло знайшла пошукова
група. На футболці була записка
"30.08.16:35". Довгий час тіло залишалося неопізнаним. 8 місяців
мати шукала свого Євгена. Увесь
цей час отримувала офіційні листи "ваш син у полоні". Але за аналізом ДНК таки визначили: Євген
Андріюк загинув після боїв в Іловайській операції.
"Розслідування прокуратури
простими словами говорить,
що повинна відповідати Росія.
Виходить, що наше керівництво
умиває руки? Що вони тут ні до
чого, що вони нічого не знали,
сліпенькі та дурненькі були? –запитує сама себе пані Олена. – Є
багато свідчень хлопчиків, які
багато знають і кажуть, є такі,
що за це покарані. Кажуть, що з
Донецька могли вибити ворога,
а їм дали наказ пропустити росіян чи сепаратистів. Є таке, що
йде зверху. Я незгідна з тим, що
стільки людей загубили".
Жоден офіційний представник
оборонних та силових відомств
участі в акції з вшанування пам’яті
загиблих в Іловайську не брав.
Напередодні Генпрокуратура
поширила офіційне повідомлення, що розслідування справи Іловайська майже закінчено.
Згідно висновків слідства, єдиною причиною, що призвела до
Іловайської трагедії, є вторгнення збройних сил Росії в Україну
та вчинення ними воєнних злочинів. Також йшлося про окремі
помилки керівництва АТО та численні факти дезертирства.
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Оказывается, пальцы рук — это главные «генераторы» страхов,
тревоги, раздражительности и неуверенности в себе

ДОМАШНІЙ КЛУБ

Бабушкина аптека

польза для каждого

КАК НАУЧИТЬСЯ
НЕ ЕСТЬ ЛИШНЕГО
Еда – это всего лишь необходимость, с
помощью которой мы восстанавливаем потребность организма в питательных веществах и энергии.
Она может быть вкусной, но не должна
быть лишней. Если вы едите, потому что вы
голодны, вы ждете физического насыщения. Если вы заедаете свои эмоции – вы надеетесь обрести успокоение. Первое, что
нужно почувствовать – это разницу между
этими двумя типами голода и вариантами
насыщения.
Жерар Апфельдорфер, французский психиатр и психотерапевт, специалист по расстройствам, связанным с отношением к
пище, разработал методику, которой можно придерживаться всю жизнь, чтобы не
иметь проблем, связанных с перееданием.
ЧУВСТВУЕМ ГОЛОД
Для этого не ешьте ничего в течение четырех часов. За это время не случится ничего
особенного. Вполне вероятно, что вы даже не
почувствуете голода. Почему? Возможно, вы
переели перед этим, а возможно, у вас просто-напросто утрачен контакт с собственными пищевыми ощущениями.
Если желание что-нибудь съесть – ваше
нормальное состояние, это значит, что вы
не отличаете физиологический голод от
эмоционального.
Физиологический голод – это слабость,
легкая головная боль, сигналы из области
желудка, плохое настроение.
Нужно ощутить эти сигналы. Вот это голод.
Сконцентрируйтесь на них. Запомните их.
ВЫРАБАТЫВАЕМ НАВЫК
Проще всего использовать для этого
привычные блюда. Наша задача – установить порог насыщения, а не разнообразить
рацион.
Для этого нужно принимать пищу по часам. Через некоторое время вы заметите,
что чувство голода приспособилось к режиму. Теперь важно поймать ощущение
сытости и не съесть за столом лишнего.

ОЩУЩАЕМ ВКУС
Мы часто едим не настоящее, а воображаемое блюдо. Нам кажется, что огромный кусок торта с зеленой розой на верхушке – это
предел наслаждения. А на самом деле, если
жевать медленно, прислушиваясь к своим
вкусовым ощущениям (зубы, небо, язык), в
какой-то момент вы поймете, что это обычный торт, каких вы немало съели. Зачем вам
есть целиком еще один кусок?
НЕ ТОРОПИМСЯ
Сигнал о насыщении приходит к нам не
сразу. Организму нужно для этого от 15 до
30 минут. Вы представляете, сколько ненужной пищи можно съесть за это время,
особенно если есть быстро?
Ешьте медленно и в спокойной обстановке. Если же вам не удается выделить для еды
достаточно времени, то не ешьте много и выходите из-за стола с чувством легкого голода.
Насыщение придет попозже.
ДЕЛАЕМ ПАУЗУ
Остановитесь и послушайте свои ощущения: может быть, вы уже наелись?
Если вы поймете, что сыты – остановитесь.
Если вы поняли, что переели – не нервничайте. Вам просто понадобится больше
времени для того, чтобы вновь почувствовать голод.
СОСРЕДОТАЧИВАЕМСЯ НА ЕДЕ
Учитесь получать удовольствие от самой трапезы. Сервируйте стол красиво. Не
нужно путать прием пищи с чтением или
просмотром телевизора. За столом можно вести неспешную беседу в перерывах
между едой. Но она должна быть приятной. Иначе у вас есть все шансы выйти изза стола с комком в желудке.
УЧИМСЯ УМЕРЕННОСТИ
Уменьшайте количество блюд на столе
и еды на тарелке. Лучше вы потом, почувствовав, что не наелись, положите себе
еще немного, нежели автоматически доедите слишком большую порцию.

ДОМАШНИЕ
СРЕДСТВА ОТ
ГРИБКА НА НОГАХ

Если у вас запланирован грандиозный
обед, делайте перерывы между блюдами.
Враги умеренности – шведский стол и
бабушки, которые стремятся накормить
нас за себя и за все военное поколение.
АНАЛИЗИРУЕМ ЖЕЛАНИЯ
Вы нервничаете? Возбуждены? Обижены?
Раздражены? Расстроены? И вот рука сама
тянется к печенью и шоколадке.
Если вы действительно голодны – ешьте.
Если нет – попробуйте решить проблемы
без привлечения еды. Выпейте воды, поговорите с близким человеком, переключите
внимание на книгу, фильм или работу.
Если вам по-прежнему хочется шоколада, съешьте, но немного.
Если фиксировать свои эмоции, в результате которых вам хочется «что-то пожевать», то
вы, скорее всего, заметите, что каждый раз с
вами происходит одно и тоже. Может, стоит
разобраться в проблеме?
НЕ НАЕДАЕМСЯ ВПРОК
Тревожные люди, которых гложут страх
и неуверенность в завтрашнем дне, часто
едят впрок.
Мы едим впрок, потому что боимся, что
больше не будет в нашей жизни ни этих
омаров, ни такого десерта. Но завтра наступит новый день, нужно жить настоящим, не
делая себя заложником еды.
ВЫЯСНЯЕМ ПОТРЕБНОСТИ
Вы уже не голодны. Тогда зачем вы едите? Чтобы не обидеть хозяйку? Потому, что
вам сказали, что это вкусно и нужно непременно попробовать?
Не позволяйте никому давить на себя в
этом вопросе. Самое важное – это ваши, а
не чужие ощущения.
Если вы хотите поесть на полную катушку
– разрешите себе это, но сознательно. Завтра
вы сможете взять себя в руки.

знаете ли вы?

ПАЛЬЦЫ РУК — ЭТО ГЛАВНЫЕ «ГЕНЕРАТОРЫ» СТРАХОВ!
Оказывается, пальцы рук
— это главные «генераторы» страхов, тревоги, раздражительности и неуверенности в себе. Массируя
или легонько сжимая их,
вы не только избавляетесь
от негативных эмоций, но и
способствуете улучшению
состояния определённых
органов тела.
Найдите из примеров ниже
именно тот, что нужен вам
больше всего в данный момент
и попробуйте на себе.
Большой палец:
тревога и головные боли
Большой палец напрямую
связан с такими состояниями,
как депрессивность и тревожность, так же он «контролирует» состояние селезёнки и
желудка.
Если вы заметили, что в последнее время стали более
подвержены неврозам или
страдаете от частых головных
болей, сожмите большой палец
ладонью другой руки.
Сожмите палец достаточно
сильно, но и не пережимай-

те тоже. Задержитесь в таком
положении 3-5 минут. Это отлично влияет на мозговую деятельность.
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нижению кровяного давлению
и снижению тревожности.

Указательный палец:
разочарование и мышечные боли
Этот палец «отвечает» за
возникновение страха и смятения, а также «контролирует»
работу почек.
Специалисты Массачусетского университета доказали,
что массирование указательных пальцев действительно
положительно влияет на ход
лечения почечных болезней.
Также это помогает облегчить
мышечные боли в спине.

Безымянный палец:
проблемы с пищеварительной системой и пессимизм
Желаете избавиться от негативных эмоций и неуверенности в себе? Сконцентрируйте
свои силы и энергию на безымянном пальце.
Также массаж этого пальца
положительно влияет на работу пищеварительной и дыхательной систем, что уменьшает
боли в области груди и почек.
Не забывайте, что при выполнении этих упражнений нужно
соблюдать спокойствие и контролировать дыхание.

Средний палец:
усталость и гнев
Если вы чувствуете себя
уставшими и раздражёнными,
сожмите крепко средний палец
и задержитесь в этом положении на 3-5 минут.
Это поможет не только избавиться от негативных эмоций,
но и положительно скажется на
работе печени. Кроме того, это
упражнение способствует по-

Мизинец:
стресс и нервозность
Этот пальчик «контролирует»
самооценку. Если вы чувствуете, что в последнее время она
у вас необоснованно низкая,
возможно, мизинцу не хватает
энергии и концентрации крови.
Массируя этот палец, сконцентрируйтесь на том, что делаете, отбросьте все лишние
мысли, думайте только о хо-

рошем. Это упражнение также отлично подойдет тем , кто
страдает от проблем с нервной
системой, у кого есть боли в
грудной клетке.
Ладони
• Надавите на центр ладони, сделайте 3 полных вдоха
и выдоха, ослабьте давление
и повторите этот цикл снова.
Делайте это несколько раз, по
меньшей мере, до того, как почувствуете, что чувство тошноты проходит. Такое упражнение
помогает избавиться не только
от приступов тошноты, но и помогает при диарее и запорах.
• Сжатые вместе ладони:
стабилизация состояния ума и
нормализация кровотока. Похоже на жест, который используют в своих религиях христиане, мусульмане и буддисты,
не правда ли? Этот жест способствует наиболее быстрому
вхождению в медитативное
состояние и «работает» почти
так же, как предыдущий. Кроме того, по некоторым данным,
надавливание ладоней друг на
друга помогает усилить приток
крови к почкам и кишечнику.

Грибок ногтей на ногах – крайне
распространенное
заболевание.
Симптомы этого недуга: распухание
пальцев, пожелтение, воспаление и
крошение ногтя. Инфекция довольно
быстро распространяется, вызывая
болезненные ощущения. Риск заболевания возрастает, если у человека
слабая иммунная система, диабет,
излишняя потливость стоп, а также отсутствует регулярный гигиенический
уход за ногами. Грибок требует лечения, ведь может привести к полной
потере ногтя. Вот некоторые способы
лечения грибка ногтей на ногах:
• Пищевая сода и борат натрия
Пищевая сода крайне доступное и
эффективное средство в борьбе с грибком, которое еще и избавляет ноги от
неприятного запаха. Борат натрия –
природный щелочной материал, который
тоже поможет справиться с недугом. Если
вы сделаете пасту из соды и бората натрия,
и будете наносить ее на пораженные ногти
два раза в день в течение недели, то очень
скоро избавитесь от грибка.
• Апельсиновое масло
Натуральное средство против грибка.
Ежедневно наносите по капельке этого
масла на ногти. Если у вас чувствительная
кожа, то возможны аллергические реакции.
Можно немного разбавить концентрацию
оливковым маслом. Сначала проверьте, нет
ли у вас аллергии на апельсиновое масло.
• Масло чайного дерева
Потрясающее средство. Оказывает антисептический и антигрибковый эффект.
Нанесите на ногти это масло, дайте впитаться и через 10 минут протрите сухой
зубной щеткой. Масло чайного дерева также можно смешивать с миндальным или
оливковым маслом.
• Масло лаванды
Лаванда обладает противогрибковыми
свойствами, поэтому ее масло помогает
быстро избавиться от грибка. Перед сном
нанесите масло на инфицированные ногти и наденьте шерстяные носки, чтобы
средство хорошо впиталось. Откажитесь
от синтетических носков, ведь они только
усугубляют инфекцию.
• Кукурузная мука
Оказывается, ванночки из кукурузной
муки помогают избавиться от ногтевого
грибка. Залейте муку водой, дайте ей разбухнуть, а потом на полчаса погрузите в нее ноги.
Процедуру можно проводить ежедневно.
Посміхнись та подумай

Есть такие решения, после принятия
которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
Когда нам говорят, что у нас в стране
скоро всё наладится, не знаю, как у кого,
а у меня тут же возникает вопрос: с чего
бы это вдруг?
Нужно обязательно ввести праздник
« День лоха». Ведь столько народу, кого
следует поздравить.
Культурные европейцы, чтобы от них
не пахло потом, обливаются дезиками, а
мужики и бабы нашей дикой страны ходят по 2-3 раза в неделю в баню и моются.
Мать ругает ребенка:
— Ты настоящий поросенок, весь замарался! Ты знаешь, кто такой поросенок?
— Да, мама, поросенок — это сын свиньи!
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Снимут ли гриф секретности с этих катастроф – неизвестно. Хотя вряд ли...

Х-файли

Совершенно секретно:

Три тайны СССР полувековой давности
в России засекретили ещё на 25 лет
http://nlo-mir.ru/
Мало кому известно, что чуть более
полвека назад в СССР произошёл ряд
событий, которые сегодня назвали
бы настоящими сенсациями. Причём
сенсациями мистическими, поскольку
с точки зрения привычных представлений человека о природе объяснить
их невозможно и по сей день. Именно по этой причине все эти происшествия и были строго засекречены на
50 лет. Несколько лет назад исследователи ждали снятия грифа секретности как минимум с трёх необъяснимых
эпизодов:
гибели
туристической
группы Дятлова на Северном Урале,
загадочных крушений нескольких пассажирских самолётов и появления так
называемых огненных шаров, которые
смели с лица земли несколько посёлков
на Урале и в Западной Сибири.

В КГБ данные, как положено,
собрали, подшили к делу и
попытались о них забыть: всё
равно объяснить эти явления
с точки зрения здравого
смысла не представлялось
возможным.
менка Свердловской области и Михайлово Иркутской области. В результате
посёлки попросту исчезли с лица земли.
В каждом из них проживали примерно
по 200–300 человек. Возможно, были и
другие происшествия, во всяком случае,
падения аналогичных «огненных шаров»
отмечались по всей стране – от Урала до
Камчатки.

(Продолжение, начало в №32)

«Необычное небесное явление»
Исследователи полагают, что гибель
туристической группы Дятлова может
быть связана с менее известным явлением, произошедшим в том же году: гибелью нескольких уральских и западносибирских посёлков от так называемых
огненных шаров…
Если бы не два аналогичных события,
случившихся в середине февраля, этому
рапорту вряд ли придали бы значение:
мало ли, вдруг солдаты попросту перепились, среди охраны ИТУ такое бывало.
Но «ракетной атаке» предшествовали
ещё два случая, которые были документально зафиксированы. Причём первый
произошёл в Ивдельском районе Свердловской области, неподалёку от того места, где погибла группа Дятлова.
Вот какой необычный рапорт поступил
на имя начальника Ивдельского отделения милиции:
«17.02.59 г. в 6 часов 50 минут местного
времени на небе появилась странная светящаяся движущаяся звезда с хвостом.
Хвост напоминал плотные перистые облака. Потом звезда освободилась от хвоста,
стала ещё ярче и полетела, как бы раздуваясь, образовывая большой шар, окутанный

дымкой. Двигалась звезда с юга на восток.
Техник-метеоролог Токарева».
А днём раньше сенсационную по
тем временам заметку под заголовком
«Необычное небесное явление» опубликовала газета «Тагильский рабочий»: «Вчера
в 6 часов 55 минут местного времени на
востоке – юго-востоке на высоте 20 градусов от горизонта появился светящийся
шар размером с диаметр Луны. Около 7
часов внутри его произошла вспышка,
и стала видна очень яркая сердцевина
шара. Сам он стал более интенсивно светиться, около него появилось светящееся облако. Облако распространялось на
всю восточную часть небосвода. Вскоре
после этого произошла вторая вспышка,
она имела вид серпа Луны. Постепенно
облако увеличивалось, в центре оставалась светящаяся точка. А. Киссель, заместитель начальника связи Высокогорского
рудника».
В КГБ данные, как положено, собрали, подшили к делу и попытались о них
забыть: всё равно объяснить эти явления с точки зрения здравого смысла не
представлялось возможным. Но летом
«огненные шары» показались вновь, да
так, что не заметить их было сложно. Несколько таких шаров упали на посёлки
Болото Кемеровской области, Краснока-
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Таинственные самолетные
катастрофы

Самые странные и самые засекреченные
события 50-летней давности связаны с
таинственными катастрофами самолётов
Иркутского авиаотряда. Засекречены и
данные о катастрофе Ил-18, потерпевшего аварию неподалёку от Ташкента.
Материалы об этих катастрофах в своё
время были объединены в одно уголовное дело, хотя на первый взгляд все аварии были совершенно разными. Что же
их объединяло? 16 ноября самолёт Ан-10,
заходя на посадку в аэропорту Львова,
сорвался в пике и разбился. Полёт проходил нормально, нештатных ситуаций
на борту не было. Незадолго до посадки
пилот передал в эфир: «Смотрите, оно летит на нас!» Прошло несколько секунд, и
диспетчер услышал ещё одну фразу: «Это
не военные, это какая-то х…» Ещё через
несколько секунд самолёт рухнул на землю. На борту было 40 пассажиров. 13 декабря Ил-18, выполнявший пассажирский
рейс Кабул – Ташкент, при заходе на посадку врезался в горы. Перед крушением диспетчеры также слышали в эфире
странные возгласы: «Ты на землю-то сообщи… Чтобы меня в аэропорту в психбольницу отправили?.. Ничего, уйдём… Что это
за х…?» Далее – удар. Две эти катастрофы
зафиксированы в реестрах утраченных
самолётов, данные о них легко проверить
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в открытых источниках. Хуже обстоит
дело с падением Ту-104, о котором я имею
возможность рассказать подробнее. В
1959 году «тушка» едва-едва появилась на
пассажирских авиаперевозках. Изначально самолёт планировался как дальний
бомбардировщик, собственно Ту-16. Но
конструкторы внесли некоторые изменения, и 104-я модель стала первым в мире
серийным пассажирским реактивным
самолётом. Первые несколько образцов
передали в Иркутский авиаотряд, с несколькими пилотами которого автору
посчастливилось познакомиться лично, в частности с командиром корабля
Шароновым, летавшим на тех, первых
«тушках». Вот что рассказывал Шаронов:
«Самолёты были хорошими, но в них имелись небольшие конструктивные недоработки. Из-за этих недоработок в 58-м году
произошли три катастрофы, повлёкшие
гибель людей. Из пяти самолётов,
переданных нашему авиаотряду, рухнули три – конечно, это было ЧП! И на весь
следующий год данные о падениях 104-х
строго-настрого засекретили». Недостатки конструкции, казалось, удалось устранить, и к 1959 году 104-я модель вроде
бы стала на крыло. Но очередная авария
чуть было не поставила крест на самом
популярном советском самолёте. Произошла она в июле над Байкалом. Вот что
о ней рассказывал Шаронов: «Самолёт
должен был сесть в аэропорту Иркутска,
на его борту были то ли спортсмены, то
ли какие-то военные. Кто-то известный,
точно не помню. Поэтому диспетчерская служба была приведена в особый
режим работы. И вот в эфире раздаётся:
«На нас движется неопознанный объект,
круглый, от него идёт свечение. Передайте…» А далее помехи, и самолёт исчезает с радаров. Упал? Спустя несколько
секунд: «Боже, как страшно! Боже, как
страшно! Вы это видите? Вы их видите?»
И снова самолёт исчезает. И последний
раз: «Вижу аэропорт! Захожу на посадку!» Аэропорта там не было и в помине,
самолёт летел над Байкалом. Туда он и
рухнул». Всех, кто был в диспетчерской,
допросили следователи КГБ. Со всех взяли подписку о неразглашении. Её брали и
раньше, но строгость в этом случае была
такой, что однажды проболтавшемуся о
том, что было слышно в диспетчерской,
лётчику Алётину, находившемуся на особом положении и считавшемуся чуть ли
не одним из лучших командиров корабля
в Союзе, едва удалось удержаться в авиаотряде. А одного из диспетчеров просто посадили, и тоже, как говорили, за разглашение того, что он слышал в эфире. Алётин
рассказывал коллегам о том, что рыбаки,
промышлявшие в байкальских водах, видели, что падающий самолёт преследовал
некий светящийся объект, причём проводил он «тушку» буквально до водной поверхности, рыбаки сумели его разглядеть
довольно-таки пристально. Этой рухнувшей в Байкал «тушки» нет в реестрах потерь авиаотрядов, как нет данных и о двух
других аналогичных катастрофах, произошедших с Ту-104 в том же году. К слову, по
«сточетвёртым» вообще закрыто много
информации: к примеру, до сих пор не
названы жертвы первой катастрофы, произошедшей в феврале 1958 года (говорят,
что на борту летели наши «секретные»
разведчики), нет данных о погибших в
ленинградской катастрофе весной 63-го
и в иркутском крушении 69-го. Точнее,
данные есть, но они строжайшим образом засекречены. Снимут ли гриф секретности с этих катастроф – неизвестно.
Хотя вряд ли. Ведь засекретили же самые
резонансные происшествия полувековой
давности ещё на 25 лет…
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