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Шановний Товаришу!
Щоб подивитися ролики Олександра МОРОЗА на YouTube,
відкриваємо YouTube,
в пошуковик пишемо українською мовою:

«За правду і справедливість»

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.

соціальний
геноцид?
Програма по знищенню
незаможних пацієнтів

Кабінет Міністрів визначив 5 пріоритетних реформ, які слід розглянути і прийняти в парламенті в першу
чергу. Серед них значиться і реформа охорони здоров'я, яка покликана радикально скоротити кількість
незаможних хворих . Але не шляхом поліпшення медичного обслуговування і підвищення його доступності
для усіх верств населення, а за рахунок природного відбору - за принципом "виживають найсильніші".
Втім, судіть самі.

ПЕРЕДПЛАТА

Стор. 3

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

60003

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
на 1 місяць 11,02 грн.+1,48 грн. послуги пошти
на 3 місяці 32,04 грн.+3,38 грн. послуги пошти
Видавнича вартість газети не змінена – 2,00 грн один номер!

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).

Реформа медицини чи

ЩОТИЖНЕВИК НА 8 СТОРІНКАХ

e-mail: np@uch.net,

Редакція

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.

Ненужное образование
До конца года в Украине планируется
закрыть еще 162 школы
В прошлом номере (ст. "Меньше знаешь – крепче спишь")
мы допустили, что обещанное повышение зарплат учителям будет происходить за счет тотального сокращения
самих учителей – в результате урезания школьных программ, а также "оптимизации" (закрытия) школ в сельской
местности. К сожалению, поступающая информация полностью подтверждает наши мрачные предположения.
Для начала предлагаем читателю совершить краткий экскурс в
недавнюю историю. В круговороте последних событий уже мало
кто помнит, как в 2013 году нынешняя министр образования, а
тогда - глава профильного комитета Рады от оппозиционной
"Батькивщины" Лилия Гриневич – метала громы и молнии в связи с планами "бандитской" власти закрыть 143 нерентабельные
сельские школы из-за "пустяковой" экономии в 44 млн. гривен.
Сегодня Лилия Гриневич сама – часть власти и планы по массовому закрытию школ ее уже не возмущают. Как известно,
уже вскоре после прихода нынешнего режима, Министерство
финансов Украины анонсировало планы, предусматривающие
ликвидацию как минимум 400 школ. А в целом "придворные"
эксперты насчитывают в стране 5000 (!) нерентабельных
образовательных учреждений, на которых, по их мнению, вполне можно сэкономить.
Чтобы хоть как-то внятно обосновать эти убийственные преобразования, чиновники используют чисто иезуитские методы.
Например, ссылаются на последствия своей же собственной
социально-экономической политики, которая вызвала массовое сокращение населения Украины — вследствие ускоренного вымирания, низкой рождаемости, и массового выезда
трудоспособных граждан на заграничные заработки.
Так или иначе, но негласная правительственная программа
по борьбе с образованием уже успешно реализуется на местах.
Для иллюстрации приведем лишь один пример. "На сегодня мы
имеем решения о приостановке работы девяти учебных заведений" — заявила на днях директор департамента образования и
науки Львовской облгосадминистрации Любомира Мандзий. По
ее словам, еще тринадцать расположенных на Львовщине школ
понижены в статусе, с уменьшением финансирования. А это значит, что они, скорее всего, подпадут под следующую волну сокращений — которая, по всей видимости, уже не за горами.
Попутно заметим, что ликвидация даже 9 школ стала бы скандальной сенсацией в любой европейской стране, но в Украине
это даже не этап, а всего лишь "мелкий штрих" в системной политике государства по сокращению учебных заведений.
Показательно, что это делается под благовидным предлогом
так называемой бюджетной экономии — которая не распространяется на миллионные чиновничьи зарплаты и премии, дерибан
бюджетов всех уровней, различные идиотские проекты (типа
"Европейского вала" им. Яценюка), - зато активно проводится в
жизнь за счет украинских детей.
Продолжение на стр. 2

ЦІАЛІСТИЧНА ІДЕЯ!

ДО ТИХ, КОМУ НЕ БАЙДУЖА СО

ксандра МОРОЗА
трувало політичну партію Оле
ь”.
“За правду і справедливіст

рство юстиції зареєс
19 серпня 2016 року Міністе
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
Харківська
Хмельницька
Черкаська
м. Черкаси
Чернівецька
Чернігівська
м.Чернігів

067-424-85-06
050-396-07-29
067-572-38-37
066-227-22-87
0472-72-00-01
097-343-05-26
067-576-57-63
068-235-95-89
050-935-84-26
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“За правду і справедливість”

До конца года в Украине планируется закрыть еще 162 школы

Українські реалії

Інформаційне повідомлення
У Києві 9 вересня пройшло засідання
Політичної Ради політичної партії
“Олександра Мороза “За правду і справедливість”.
З інформацією про окремі тенденції
розвитку суспільно-політичної ситуації і
потребу активізувати діяльність партії виступив Голова партії О.О.Мороз.
В ході засідання були також розглянуті
наступні питання:
- Про участь молодих представників
партії у Всесвітньому форумі молоді.
- Про участь партійних організацій у виборах до місцевих органів самоврядування.
По питанням порядку денного Політрадою партії були прийняті відповідні
рішення.

Про ситуацію в країні, потребу
активізувати діяльність партії

Рішення
Політради політичної партії
“Олександра Мороза “За правду і
справедливість”
9 вересня 2017 р. м.Київ
Заслухавши і обговоривши інформацію
О.Мороза «Про окремі тенденції розвитку
суспільно-політичної ситуації і потребу активізувати діяльність партії», Політрада погоджується з висловленими оцінками щодо
загострення небезпеки втрати державності
через деструктивну діяльність влади та катастрофічне погіршення якості життя українських громадян.
Не маючи поки-що змоги ефективно
впливати на внутрішню і зовнішню політику держави, Політрада вважає необхідним
зосередитися на пропагандистській і ор-

ганізаційній роботі місцевих Рад партії, на
роз’ясненні громадянам причин нинішньої
ситуації в країні. Політрада в чергове підкреслює, що головна причина всіх негативних явищ в Україні – це абсолютне зрощення
влади, бізнесу і криміналу. В таких умовах
не можуть бути здійсненими жодна корисна
реформа, корупція все більше роз’їдатиме
усі суспільні відносини, розрив інтересів
влади і суспільства наростатиме, населення
залишатиметься в стані безвиході з війною,
небаченим безробіттям, соціальною незахищеністю і неспроможністю забезпечувати мінімальні стандарти життя. Підтвердженням
цього є небувала в історії країни еміграція,
катастрофічне зменшення народжуваності,
критичне зменшення чисельності населення, яке вже нездатна приховати влада, від-

мовляючись від перепису населення. Все це
очевидні складові занепаду країни, розвалу
державності.
Країна перебуває під зовнішнім управлінням, втративши основні ознаки суверенності:
політичну, економічну, фінансову, енергетичну, військову. Догоджаючи своїм господарям
(котрі контролюють статки українських владоможців), вищі посадовці намагаються всупереч Конституції провести медичну, освітню,
пенсійну, адміністративно-територіальну та
земельну реформи, щоб остаточно перетворити Україну в територію без власної економіки, землі та інших ресурсів, без населення.
Політрада партії вбачає єдиний вихід відвернення катастрофи в зміні системи влади
і в зв’язку з цим доручає Політвиконкому і
керівникам місцевим Рад партії:

▸ використати будь-які можливості для
згуртування різних політичних партій і громадських організацій з метою проведення
Всеукраїнського референдуму щодо зміненої редакції чинної Конституції, маючи на
меті ліквідацію адміністративної «вертикалі»,
розвинене місцеве самоврядування, реформу податкової і бюджетної систем, вибори
на основі відкритих списків, розмежування
бізнесу і влади;
▸ провести переговори з керівництвом
партій, що декларують ідеї соціальної справедливості і здійснити організаційні заходи
для відродження соціалістичного (соціал-демократичного) руху в Україні, орієнтуючись
на його успішну участь в наступних політичних кампаніях, у виборах до парламенту і органів місцевого самоврядування;
▸ досягнути визнання нашої партії в європейських політичних структурах соціал-демократичного спрямування та їх підтримки
задля справді європейського за змістом розвитку країни, задля зміцнення європейської
безпеки і співробітництва.

Ненужное образование
Александр Михайлов
В прошлом номере (ст. "Меньше знаешь – крепче спишь")
мы допустили, что обещанное
повышение зарплат учителям
будет происходить за счет тотального сокращения самих
учителей – в результате урезания школьных программ, а
также "оптимизации" (закрытия) школ в сельской местности. К сожалению, поступающая информация полностью
подтверждает наши мрачные
предположения.
(Начало на стр.1)

Образование –
богатым

Соответственно, "под раздачу"
попадают и учителя. "Важное
условие при оптимизации школ
— это сокращение учителей. Это
самый болезненный вопрос. Но,
к сожалению, не думать о нем
нельзя. На сегодняшний день
украинское образование крайне неэффективно: много малых
школ, слишком много учителей
работает в системе. И некоторые
сокращения неизбежны", — заявил польский эксперт Ян Герчински, который консультирует
украинских чиновников-реформаторов. Какими будут масштабы этих "некоторых сокращений",
- мы увидим уже в ближайшем
будущем, а сейчас посмотрим на
то, как "оптимизация школ" влияет на качество образования.
Как известно, все эти "реформы" в первую очередь коснулись

сельских школ, и по признаниям
экспертов, уже привели к резкому увеличению количества полуграмотных и необразованных
детей. Положение осложняется
и тем, что почти каждая сельская школа обслуживает детей
не только данного населенного
пункта, но и ребят из нескольких
соседних сел, где школ не было
и до сокращений. А школьные
автобусы, которые должны были
отвозить детей, ходят нерегулярно. Детям приходится добираться до расположенной в соседнем
селе школы по лесным зимним
дорогам, в позднее время и в
плохую погоду.
Все это уже давно привело к
тому, что множество проживающих в подобных селах подростков посещают школу время от
времени, получая образование
формально, задним числом — за
небольшую мзду педагогам, которые выписывают для них ничего
не значащие аттестаты. Ну, а дети

из неблагополучных семей зачастую не ходят в школу вообще.
Подростки, которые пашут на полях или копают на нелегальных
приисках полесский янтарь, занимаются этим отнюдь не только
во время школьных каникул.
Получение школьного, а затем
и высшего образования для жителей глубинки становится все
более проблематичным – за исключением детей местечковых
элит. И уже в течение одногодвух поколений это окончательно закрепит социальное расслоение на селе и во всей Украине,
где образование станет привилегией высших и средних классов, преимущественно представляющих городские слои.
Большинство жителей периферийных областей страны будут
грамотными лишь в той степени,
в какой это будет необходимо для
того, чтобы задешево продавать
свою рабочую силу владельцам
потогонных фабрик, аграрным

баронам-латифундистам
криминальным мафиози.

Социальные
последствия

или

Кроме того, ликвидация каждой школы в целом негативно
сказывается на социально-экономической жизни населенного пункта, делая его жизнь еще
более бедной и криминализированной. "Закрытие школ автоматически приведет к вымиранию сел, поскольку это сразу
же простимулирует миграцию
из неблагополучных регионов.
Социально активные украинцы,
которые и без того не видят в
родном селе никаких перспектив, будут стремиться переехать
туда, где их дети хотя бы смогут
получить образование. Такой отток населения может убийственно сказаться на экономическом
развитии оставшегося без школы села", - считает
Василий
Цушко, заместитель Председа-

теля партии “Александра Мороза “За правду и справедливость”.
Кстати, многолетние наблюдения в странах Третьего мира
показывают, что уровень преступности напрямую зависит
(находится в обратно пропорциональной зависимости) от уровня
образования. Особенно высока
преступность в подобных "гетто"
- без школ и работы. И было бы
наивно полагать, что нашпигованная нелегальным оружием,
глубоко травмированная войной
и нищетой Украина, вдруг станет
исключением из этого правила.
Параллельно с этими разрушительными процессами, в украинской провинции падает общая
мотивация к получению образования, которая ранее была традиционно высока. Достаточно
вспомнить, что три первых президента Украины начали свой
жизненный путь именно в небольших селах. Теперь же селяне,
выживающие за счет натурального хозяйства и мелких подработок, уже не видят в образовании
особого смысла и перспектив, поскольку мало кто может обеспечить дальнейшее обучение своих
детей в вузах (к тому же, они уже
не гарантируют трудоустройство). По их логике, дети вполне
могли бы ограничиться «базовым эконом-пакетом» знаний, и
больше пригодились бы родителям дома, занимаясь хозяйством,
или помогая им на заработках.
Все это говорит о безрадостном будущем украинской
школы, которую вполне могут
превратить в инкубатор для воспроизводства дешевой рабочей
силы и фабрику тотальной промывки мозгов.
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По суті, медична реформа в Україні владі особливо і не потрібна,
оскільки реформувати практично нічого

Резонанс

Реформа медицини чи

соціальний геноцид?
Програма по знищенню незаможних пацієнтів
Олександр Полуянов
Кабінет Міністрів визначив 5
пріоритетних реформ, які слід
розглянути і прийняти в парламенті в першу чергу. Серед
них значиться і реформа охорони здоров'я, яка покликана
радикально скоротити кількість незаможних хворих. Але
не шляхом поліпшення медичного обслуговування і підвищення його доступності для
усіх верств населення, а за рахунок природного відбору - за
принципом "виживають найсильніші". Втім, судіть самі.

Село: виживайте,
як хочте
За словами експертів, реформа
охорони здоров'я взагалі не припускає існування фельдшерськоакушерських пунктів в сільській
місцевості. Хоча усім прекрасно
відомо, що зараз саме на них ще
і тримається село - адже люди,
які там живуть, не мають можливості їздити в місто при першій
необхідності. Виходить, що після
реформування медичної галузі їм
навіть ніде буде зробити укол. Неважко припустити, що це тільки
надасть прискорення і без того
швидкому вимиранню сіл.
Ще одним нищівним ударом
по жителях сіл стане реформована "швидка допомога". Як відомо, її збираються реорганізувати
за американським зразком, коли
у бригадах вже не буде лікарів і
фельдшерів - тобто людей, які
здатні швидко оцінити ситуацію,
на місці надати екстрену медичну допомогу - і лише потім, у разі
потреби, доставити людину в
лікарню. Після реформи до невідкладних хворих виїжджатимуть так звані "парамедики" (що
мають самі елементарні медичні
знання і навички), головне завдання яких - швидко доставити
пацієнта до медичної установи.
Можливо, у США така модель і
працює, проте страшно навіть
уявити, чим це обернеться у нас в
Україні. Мало того, що по наших
роздовбаних дорогах "швидка"
добиратиметься в село декілька
годин - вона ще і не зможе нічим
допомогти, а по дорозі в районну лікарню остаточно "витрусить
душу" з пацієнта (якщо він нетранспортабельний).

ти, що по рівню народжуваності
Україна вже зараз займає 186-е
місце у світі і останнє в Європі, а
по рівню смертності - друге місце
у світі, відразу за африканським
Лесото. Всього ж - і це тільки за
офіційними даними - за останні
25 років чисельність населення
України скоротилася на 9,5 мільйонів жителів (з 52 до 42,5 млн ).
Це абсолютний світовий рекорд
по темпах депопуляції, не рахуючи періодів великих воєн.
Ось лише один приклад: згідно
офіційно опублікованим даним
Державної служби статистики,
всього за шість місяців цього
року населення країни скоротилося на 117,5 тисяч мешканців. Іншими словами, за півроку Україна швидко і непомітно втратила
населення цілого міста - такого,
наприклад, як Ужгород.

Скільки ж нас
залишилося?

Лікуємося травами
Невтішну звістку озвучив і
президент Всеукраїнської ради
захисту прав і безпеки пацієнтів
Віктор Сердюк, який попередив
про новий стрибок цін на ліки :
"Ліки подорожчають ще мінімум
на рівень інфляції - на 12%. В
першу чергу це торкнеться закордонних препаратів, але і у багатьох українських ліках до 70%
складу - це імпортні складові.
Природно, вони подорожчають
теж". Серед інших причин подорожчання експерти називають
зростання цін на енергоресурси,
збільшення мінімальної зарплати і девальвацію гривні, яку чекають восени. Яким буде загальний
відсоток подорожчання, зараз
прогнозувати важко, але при нинішній дорожнечі і "мінімальні"
12% - це надто багато. Крім того,
це неминуче приведе до вимушеної відмови багатьох українців від лікування. За експертними даними, вже зараз близько
30-40% хворих у разі хвороби
намагаються обійтися без ліків,
тому що для незаможних українців вони стали недозволеною
розкішшю. Багато хто переходить на дешевші вітчизняні препарати, які частенько все-таки
програють за якістю зарубіжним,
а значна частина хворих шукає
порятунку в народній медицині.
- У нас люди частенько не звертаються до лікарів з абсолютно
очевидної причини: там немає
можливості допомогти. Навіть
якщо я прийду до лікаря, і він безкоштовно дасть мені рекомендацію, то він же не видасть мені
ліків. Тому люди вдома лікуються
зеленками, подорожниками і ро-

машками і, на жаль, помирають,
- заявив медичний експерт Дмитро Шерембей. За його підрахунками, за даними, що ґрунтуються
з офіційних державних джерел,
через відсутність ліків і діагностики в Україні за добу помирають
від захворювань не менше 1600
людей. Приблизно такі ж дані наводить і ООН.

Пологи за гроші
Здавалося б, в умовах гострої
демографічної кризи уряд повинен робити усе можливе, і навіть
неможливе для захисту материнства і дитинства, створення
найсприятливіших умов для породіль.
Проте керівництво країни у
черговий раз продемонструвало, що воно не зацікавлене в підвищенні народжуваності своїх
громадян. Так, днями член парламентського комітету з питань
охорони здоров'я Ольга Богомолець заявила, що у рамках реформи охорони здоров'я з 2019
року усі планові пологи на Україні стануть платними - незалежно
від фінансового стану породіллі :
- Гроші за народження дітей
з українців збиратиме окреме
відомство - державне агентство
"Національна служба здоров'я".
Міністр охорони здоров'я України Ульяна Супрун припустила,
що якщо породіллі буде необхідно провести термінову операцію
або не буде коштів на оплату
пологів, то допомога їй все-таки
буде зроблена по статті екстреній медичній допомозі. Проте в
цьому випадку ряд послуг надаватися не буде, - проінформувала О. Богомолець.
В зв'язку з цим варто нагада-

Новини від Кабміна
В уряді пояснили, яким чином будуть нараховуватися показники за
лічильниками на тепло і воду. Про це
повідомляється на сторінці Урядового порталу у Facebook.
"Один із головних міфів – це наче б то закон дозволяє ігнорувати показання індивідуальних (квартирних) лічильників", - йдеться у
повідомленні.
Зазначається, що насправді закон виділяє два види вузлів обліку теплової енергії,
холодної і гарячої води: вузол комерційного
обліку (загальнобудинковий) і вузли розпо-

дільного обліку (квартирні).
Вузол комерційного обліку слугує для
вимірювання обсягу всієї теплової енергії/
води, спожитої у будівлі.
"Цей обсяг необхідно “розподілити” між
споживачами в будинку – тобто, визначити,
хто скільки послуг спожив і скільки повинен
за них заплатити. Саме для цього і використовуватимуться квартирні лічильники", йдеться у повідомленні.
Так, показники за загальнобудинковим
лічильником будуть розподілятися між споживачами пропорційно до показань квартирних лічильників.

Тема депопуляції України періодично виникає в різноманітних
дискусіях, але її обговорення
ускладнюється тим, що ніхто
навіть в першому наближенні
не знає, скільки ж реально людей мешкає в нашій країні. При
цьому експерти навіть не роз-

Експерти навіть
не розглядають
серйозно офіційну
версію Держстату
(42,5 млн людей)
щодо чисельності
населення в Україні
і стверджують:
реальна чисельність
населення являється
головною державною
таємницею
влади. Тому, що
будь-яка спроба
з'ясувати, скільки
нас залишилося
насправді, стала б
справжнім шоком
для українського
суспільства.
глядають серйозно офіційну
версію
Держстату (42,5 млн
людей) і стверджують: реальна
чисельність населення являється головною державною таємницею України. Тому, що будь-яка
спроба з'ясувати, скільки нас
залишилося насправді, стала б

"Завдяки такому підходу знімається проблема “різниці в показаннях” (різниця між
сумою показань квартирних лічильників і
показаннями будинкового внаслідок різного
класу точності)", - запевняє прес-центр Урядового порталу.
Нагадаємо, що 2 серпня 2017 року набрав
чинності Закон України “Про комерційний
облік теплової енергії та водопостачання”.
Його мета - привести ринок надання житлово-комунальних послуг в Україні у цивілізований стан, сприяти енергозбереженню, а
відтак - і енергетичній незалежності нашої
країни. Проте, після оприлюднення нового
закону навколо нього з’явилося чимало домислів і чуток.
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справжнім шоком для українського суспільства. Як відомо,
останній перепис населення був
зроблений в далекому 2001 році
і показала, що до десятирічного
ювілею незалежності країна прийшла з досить сумними демографічними показниками. Тоді переписувачі налічили 48,5 мільйона
українців - проти 52 мільйонів на
момент розпаду СРСР.
Після цього у влади надовго
відпало бажання підраховувати
своїх громадян, і терміни наступних переписів постійно переносилися (останній раз - на 2020
рік). Судячи з усього, сьогодні
сама думка про "інвентаризацію" українців представляється
уряду абсолютно дикою - адже
тоді в усій своїй потворній красі
з'являться картини лавиноподібного скорочення нації і вкрай
каламутні операції з бюджетами.
У таких умовах доводиться
використовувати непрямі методики підрахунку - наприклад,
на підставі кількості споживаного в країні хліба. Помноживши
та поділивши, дотошні фахівці
з'ясували: населення України насправді складає всього 24 мільйони - тобто, приблизно в 1,8
разу менше, ніж оголосив Держстат.
Щоправда, є і й більше оптимістичні оцінки. "Я думаю, і це
мені підтверджують серйозні
фахівці, що в Україні залишилося близько 30-35 мільйонів населення. Це максимум", - відверто
сказав про це днями в ефірі телеканалу "112 Україна" телеведучий
Дмитро Гордон.
Як кажуть , коментарі зайві…

Резюме
По суті, медична реформа в
Україні владі особливо і не потрібна, оскільки реформувати
практично нічого: ліків немає,
обслуговування вже давно і так
платне, а медустанови "для народу" поступово деградують і
розвалюються. Формула "гроші
ходять за пацієнтом", з якою так
носиться Ульяна Супрун, багатьом лікарям і депутатам подобається, але, на думку медичних
експертів, обіцяні гроші пацієнтів ніколи не наздоженуть. А
якщо дивитися правді в очі, то
на сьогодні за малозабезпеченими пацієнтами в Україні ходить
лише "пані з косою" (яка за дивною випадковістю
вражаюче
нагадує саму Ульяну). Можна
без перебільшення говорити про
те, що усе це - ретельно продумана програма "оздоровлення"
українського народу по рецептах
Третього Рейху (для окупованих
територій) : "сильних - в раби,
слабких - у труни". Тому що слабкі і хворі раби нікому не потрібні.
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“За правду і справедливість”

Не секрет, що головною "ударною силою" по нашому гаманцю
в опалювальний період являється Його Величність Газ

Комуналка

Про миротворців
на Донбасі
Росія виступить в Радбезі ООН з пропозицією введення миротворців в Україну.
Відповідну вказівку МСЗ РФ дав Володимир Путін минулого тижня під час спілкування з журналістами на прес-конференції
у Китаї за підсумками саміту БРІКС .
В українському МЗС досить жорстко відреагували на заяви Путіна. Вітчизняні дипломати
нагадали, що саме Україна виступала ініціатором
миротворчої місії ООН на Донбасі, тоді як Росія
постійно блокувала цю пропозицію.
Водночас МЗС відкинуло можливість переговорів щодо отримання згоди на проведення операції з підтримання миру (ОПМ) з незаконними
збройними формуваннями, які підтримуються
РФ. Українське дипломатичне відомство категорично заявило, що не може бути й мови про
присутність військового чи іншого персоналу
країни-агресора на території України під виглядом миротворців.
Представниця України в гуманітарній підгрупі
Тристоронньої контактної групи, перший віцеспікер Верховної Ради Ірина Геращенко вважає,
що не може бути мови про миротворців виключно вздовж лінії зіткнення, яка виникла внаслідок
російської агресії. Тож і мандат миротворчої місії
має розповсюджуватися на всю окуповану територію і закінчуватись на кордоні з Росією.

Точка зору
Олександра Мороза
Ініціатива
В.Путіна
щодо використання миротворчих сил ООН для
розмежування воюючих
сторін на Донбасі – незаперечно позитивний і політично ефективний хід. Не
варто полемізувати з приводу першості з такою ініціативою.
Важливо, що з’являється світло в кінці кривавого
тунелю, і хто би і як не коментував можливі перспективи, правими будуть найперше матері
наших військових (до речі, як і матері тих, хто з
протилежного боку), сподіваючись, що мир нарешті наступить.
Можна здогадуватись, що цей крок сусіднього президента попередньо обговорювався між
Путіним – Трампом (Волкером – Сурковим). Робилося це без «наших», як і ведеться з представниками влади країн, що управляються зовні. Це,
так би мовити, пам’ятка на майбутнє.
В тих домовленостях, скоріш за все, передбачені деталі, які спливуть незабаром, можливо
і до засідання РБ ООН. Не думаю, що ключовим
у дискусіях стане питання складу миротворчих сил, присутність там контингенту з РФ.
На перший план, скоріш за все, вийде проблема
статусу територій, системи влади і виборів
на території, за нинішньою лінією розмежування. Це те, що набере реального змісту як складова (не «нашими» писана) мінських угод.
Цікаво, чи згадає хто з «мудреців» в адміністрації президента, що наступного дня після підписання названих угод вони одержали пропозиції як
угоди швидко виконати і при тому не завадити
унітарності держави. Йшлося про референдум
щодо змін в Конституції, де так званий «особливий статус» і система влади передбачаються
однаковими для всіх регіонів України. Пропозиції
адресувались президенту, він, гадаю, їх не читав,
принаймні передбаченої законами відповіді на мої
звернення, як і на багато інших, не надійшло.
Марно втрачені три роки на зобов’язання
щодо реформи системи влади, котре між іншим,
було однією з складових передвиборних обіцянок
і президента, і депутатів. Шкода, що зволікання
затягують вузол проблем, наслідком яких є і тисячі смертей наших співгромадян, і страждання
полонених, і поневіряння мільйонів внутрішніх
емігрантів, і загальний занепад країни.
Ясно, що через певний час вибори в Донбасі доведеться проводити. Сподіватись на підтримку нинішньої влади там, на голоси за правлячу
не-коаліцію не варто. Хотілося б, однак, щоб не
ця об’єктивність впливала на позицію тих, від
кого залежить припинення української трагедії.
Щоб вони відчували свою відповідальність за
збереження країни.
І за життя людей.

“Гаряча” тема
Які сюрпризи нам готує новий
опалювальний сезон?

Олександр Полуянов
Як відомо, минулий опалювальний
сезон став для українців найважчим і
руйнівним за всю історію - багато хто
загруз у боргах і досі не може розплатитися за надані "блага цивілізації".
На дворі знову осінь, і знову актуальним стає питання: яких ще "покращень" від влади нам слід чекати в сезоні 2017-2018?

Старі пісні про головне
Не секрет, що головною "ударною силою" по нашому гаманцю в опалювальний період являється Його Величність
Газ: навіть якщо ви не опалюєте приміщення і не підігріваєте воду безпосередньо блакитним паливом, то його
ціна складає близько 70% вартості гарячої води в крані і більше 80% тарифу
на централізоване опалювання. А це близько 60-70% від загальної вартості
усіх платежів.
І ось з газом ситуація склалася просто
загадкова - якою буде його ціна, ніхто до
пуття не знає. З одного боку, є обнадійлива заява Гройсмана :
- Уряд не підтримує будь яких підвищень ціни на газ в країні на новий опалювальний сезон. Інформація про підвищення тарифів на тепло і газ не має
під собою ніяких підстав. Чув, що уряд
нібито планує підвищувати ціну на газ
до 8,5 тис. грн. Хочу підкреслити, що це
жодним чином не відповідає дійсності.
Це абсолютна брехня, - завірив прем'єр
17 серпня. Правда, при цьому Володимир Борисович нагадав, що Україна
зобов'язалася виконати ряд вимог (у
тому числі у сфері ЖКГ) в обмін на кредити МВФ, проте висловив непохитну
упевненість в тому, що його команді
парламентерів "вдасться домовитися
з Міжнародним валютним фондом про
відсутність причин для підвищення цін
на тарифи ЖКГ цього року" . Як мовиться, його б слова, та Богові у вуха.
З іншого боку, є заяви експертів, які
стверджують : вже до 1 жовтня газовий
тариф буде відкоригований у бік підвищення. "Так, прем'єр зараз говорить
дуже переконливо, але, окрім його слів,
є ще документ Кабміну, де написано
про те, що підвищення буде. А якщо піднімається ціна на газ, як заплановано в
постанові уряду від березня цього року,
то піднімається ціна на все", - констатувала експерт "Реанімаційного пакету
реформ" з питань енергоефективності
Тетяна Бойко.
Зазначимо, що в даному випадку
йдеться про діючу постанову №187 (від
22.03.2017), згідно з яким перегляд газо-

вого тарифу здійснюється двічі в рік відповідно до паритету імпорту (тобто,
залежно від ціни імпортного газу). Зокрема, там сказано: у разі зростання світових цін на газ більш ніж на 10%, тариф
для населення теж має бути збільшений.
За розрахунками експертів, зараз збільшення повинне скласти 19-20%.
"Якщо Кабмін не змінить редакцію
цієї постанови, то з 1 жовтня треба підвищувати тариф на 17-19%", - повідомив
експерт Фонду енергетичних стратегій
Дмитро Марунич. А конкретизував ситуацію екс-міністр ЖКГ України Олексій
Кучеренко : "Нова і свіжа " європейська
"ціна з "німецького хаба" для споживача
буде в районі 8300 грн за 1 тис. куб. м"
(8,3 грн за куб). Природно, пропорційно
підтягнуться ціни на центральне опалювання і гаряче водопостачання. Нагадаємо, що до 1 квітня 2017 року загальний
тариф для населення вже складав 6,879
грн/ куб.м, після чого НКРЕКП його підвищила до 6,9579 грн/ куб.м. Начебто
дрібниця, але теж неприємно.

Абонплата: друга спроба
Ще одним сюрпризом для народу стане введення скандальної абонплати за
газ, яку, - на вимогу того ж МВФ - всетаки повинні ввести цієї осені. Не вдаючись до подробиць (яких доки ніхто не
знає) скажемо: для багатьох категорій
споживачів це означатиме збільшення
загального платежу на 40-60 грн., а для
жителів міських багатоповерхівок, що
не мають лічильників - ще більше. "Тільки для приготування їжі газ використовують близько 70% українських сімей,
при цьому газова плита споживає в середньому 1,2 кубометра в годину. Після
введення абонплати всім, у кого немає
лічильників, а є одна газова плита, враховуватимуть пропускну спроможність
лічильника G1, 6 - 2,5 кубометра. Лічильника меншої потужності не буває. Тобто
споживач переплачуватиме мінімум в
2-2,5 разу" - повідомив директор дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.
Правда, зараз для таких споживачів

розглядається й інша, більш щадна методика: для усіх, у кого з газових приладів є тільки плита, рахувати по потужності не 2,5 кубометри, а 1,2. Для людей
цей підхід прийнятніший, але чи затвердять його - велике питання.

Борги наші
На думку фахівців, якщо восени чергове підвищення тарифів все-таки відбудеться, то близько 80% громадян просто не зможуть самостійно оплачувати
комунальні послуги (багато працівників
вже зараз просять працедавців занижувати офіційний заробіток, щоб отримати більшу субсидію.
В зв'язку з цим нагадаємо, що згідно
з постановою Кабміну, субсидія не призначається на наступний термін, якщо у
людини є заборгованість по оплаті послуг
ЖКГ, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів (340 гривен).
Відмітимо, що раніше
сума такої заборгованості не обмовлялася.
За оцінками експертів, тільки на одній цій
основі субсидії можуть втратити близько
половини їх одержувачів, оскільки заборгованість населення перед постачальниками
комунальних послуг
нестримно росте. Так,
якщо на кінець 2015
року борг населення
за послуги ЖКГ складав 11,5 млрд. гривень,
то у кінці 2016 року ця
сума вже подвоїлася
(до 23,4 млрд. грн), а
на сьогодні вона перевищила 29 млрд. грн - хоча в минулі роки
за літній період значна частина заборгованості завжди погашалася. І, судячи з
усього, це далеко не межа).
Проблема ще і в тому, що якщо у споживача утворився так званий спірний
борг (дуже поширена ситуація - коли
споживачеві не ясно, звідки він взявся, і
платити його він не має наміру), то соцслужби, як правило, стають на бік постачальника послуг. У таких випадках,
щоб не втратити субсидію, доведеться
принести або довідку про оплату боргу, або про реструктуризацію заборгованості (визнати борг). Єдиний варіант
не платити незрозумілу заборгованість
- звертатися до суду, але його рішення
соціальні служби теж чекати не будуть.
Ось і обирай, що краще. На думку експертів, така ситуація неминуче приведе
до численних зловживань з боку комунальників. Тому фахівці рекомендують:
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. В цілому прогнози невтішливі:
взимку зростання заборгованості по комуналці різко прискориться, а одержувачів субсидій стане значно менше.
"Вже абсолютно очевидно, що цієї
осені станеться черговий різкий стрибок цін на продукти першої необхідності. І якщо одночасно ростимуть ще
і тарифи на житлово-комунальні послуги, то це приведе до ще більшого,
катастрофічного зубожіння українців.
Рівень неплатежів зашкалюватиме, а
після створення інституту приватних
судових виконавців, усе це може закінчитися відчуженням квартир у боржників", - вважає Олександр Манаков,
голова Ради Хмельницької організації
партії “Олександра Мороза “За правду і справедливість”.
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Только за неполные полтора месяца, с 1 июля по 10 августа,
из 23 групп социальных товаров цены выросли по 14 из них

Точка зору

Грабеж,

Всякому терпению
есть предел

как государственная
политика
Почему так быстро дорожают продукты,
и кто в этом виноват?
Алексей Градов
В Криминальном кодексе грабеж человека – это преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность
с отбыванием солидного срока в местах лишения свободы.
А грабеж целого народа - это
уже политика. Неумолимый
рост цен на продукты питания
– это и есть грязная, циничная политика властей, которая практически не оставляет
шансов среднестатистической
украинской семье вырваться
из лап нищеты.

Под прикрытием
"рыночных реформ"
Только за неполные полтора
месяца, с 1 июля по 10 августа,
из 23 групп социальных товаров цены выросли по 14 из них,
причем общий рост составил
7-10% и более. Мы уже привыкли к тому, что ценовые "прыжки" и "скачки" в Украине происходят преимущественно в
четырех случаях: при девальвации гривны, росте цен на горючее, повышении коммунальных
тарифов, а также увеличении
зарплат и пенсий. Однако цены
в нашей стране все меньше
подчиняются законам экономики: доллар за это время только
падал, а цена на горючее стояла на месте – хотя при падении
мировых цен на нефть и газ
оно должно было подешеветь.
Правда, в последнее время в
Украине подорожал автомобильный газ, но и для этого не
было никаких экономических
предпосылок.
По мнению экспертов, нынешний рост цен происходит потому, что мы только сейчас начали
по-настоящему расплачиваться
за недавние правительственные
инициативы. Первая из них – это
непродуманное и ничем не обоснованное повышение вдвое
минимальных зарплат – что
автоматически повысило себе-

стоимость производимой продукции, а также увеличило количество денежной массы на руках
у населения. Соответственно,
подтянулись и цены.
Но главная причина последних подорожаний – это отмена
государственного регулирования цен на товары первой необходимости: в условиях дикого
украинского капитализма последствия такого шага могут
быть непредсказуемы и опустошительны для кармана простых
граждан.
Напомним, что наценки на социальные группы товаров контролировались соответствующими органами на протяжении
последних 20 лет. Проверялись
не только оптовые, но и розничные цены, а размер наценки
устанавливался в каждом регионе решением местного совета, но не более 10-15%. Однако
сейчас все это упразднено (мол,
рынок сам все отрегулирует), а
производители и торговцы получили полную свободу в вопросах
ценообразования. В результате,
по данным экспертов, сегодня
средняя наценка в украинских
супермаркетах составляет уже
20-25%, и это далеко не предел.
По максимуму "накручивают" отпускные цены и производители
– в этих вопросах они зачастую
руководствуются чисто спекулятивными соображениями. И все
это делается при полном попустительстве, а точнее – содействии властей.

Кусок мяса
Мясо для многих украинцев
уже давно стало деликатесом
– его потребление в расчете на
душу населения уже почти в 2
раза отстает от медицинских
норм, а в малообеспеченных

Для справки
Согласно государственной статистике, в 1940 году расходы семьи
в Украине на продукты составляли 59,7%, в 1958 – 49,9%, а в начале
80-х на еду уходило 33-35% доходов. Сегодня мы в среднем тратим
на еду 52% доходов, однако и по качеству и объему нынешняя продовольственная корзина значительно уступает "пайку" времен УССР.
семьях оно появляется на столе только по праздникам. Тем
не менее, говядина и свинина
продолжают дорожать, становясь все более недоступными
для населения. Основных причин две: резкое сокращение
поголовья (количество коров и
свиней достигло исторического
минимума), а также повышение
мировых цен (в результате украинские производители удвоили
экспорт, а закупать мясо за рубежом стало невыгодно). И то,
и другое говорит об абсолютно
провальной экономической политике властей, но сейчас речь
не об этом.
По оценкам директора Ассоциации торговых сетей Украины
Алексея Дорошенко, уже этой
осенью за килограмм говядины
придется выложить в среднем
до 150 гривен, а за свинину – 110130 гривен. Стоит ли говорить,
что для многих наших граждан
такие цены совершенно несовместимы с уровнем доходов?
В этих условиях значительная
часть украинцев видела спасение в курятине, но теперь и она
попала под ценовой удар. По
данным Госстата, с начала этого
года курятина уже подорожала на 30%, однако и это только
"разминка" - в Союзе птицеводов
Украины предупреждают о дальнейшем подорожании мяса птиц
и яиц уже этой осенью. Производители эти непопулярные меры
традиционно объясняют ростом
минимальной зарплаты, повы-

Сеанс общего дуркования
По материалам: Александр Арабач,
http://pro-vincia.com.ua
В Украине есть Президент Порошенко – гарант Конституции и соблюдения прав каждого украинца. Имеется
генпрокурор Луценко, отвечающий за
соблюдение законности в стране. Есть
также министр внутренних дел Аваков, ответственный за реализацию
государственной политики в сфере
защиты прав и свобод граждан.
Вчера и сегодня в истории с товарищем Саа…(ах, таким нехорошим Михаилом Никанозовичем) вышеперечисленные
государственные деятели продемонстрировали, что:
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▸ они готовы согласованно действовать
по беспределу. Это – плохо;
▸ Порошенко, Луценко и Аваков согласились при этом выглядеть смешно и не умно.
Это говорит об определенной степени личного мужества. Хотя и весьма специфического;
▸ в беспределе высшее руководство
страны не готово идти до конца. Для
Украины это –хорошо…
Вокруг прорыва Саакашвили через пункт
пропуска «Шегини» на украинско-польской
границе много информационной трескотни,
которая не дает увидеть главное.
Итак, летом Президент Украины лишил
украинского гражданства Михаила Саакашвили. На момент этого правового акта
экс-президент Грузии и экс-глава Одесской

шением тарифов на энергоносители и подорожанием кормов
– все это, якобы, не оставило
птицефабрикам выбора. Однако
эксперты придерживаются иного мнения:
- Зерно, которым кормят птицу,
за последний год подорожало на
3-4%, а мясо почему-то — сразу
на 30%. И это при том, что птицеводы еще и получили рекордную государственную дотацию:
им досталась более половины
всех денег, которые заложили в
бюджете на программу по животноводству. В прошлом году
такого финансирования не было
и в помине, а цены так сильно не
росли… В целом, ценовая гонка
на мясном рынке только начинается. В ближайшие месяцы продавцы перепишут ценники еще
не раз. Причем, подорожает не
только курятина, но и свинина
с говядиной, — считает Алексей
Дорошенко.
Увеличение цен на курятину и яйца напрямую связано с
ростом экспорта на внешний
рынок. Оказывается, объем экспортируемой курятины и яиц за
полгода 2017 года увеличился на
42%, по сравнению с аналогичным периодом 2016-го (теперь
зарубежным потребителям уходит каждый четвертый килограмм произведенной в стране
курятины).
Таким образом, цены на курятину и яйца уверенно движутся
к европейскому уровню, чего не
скажешь о наших доходах.

областной администрации находился за
границей. При этом у г-на Саакашвили нет
больше никакого паспорта. Он мгновенно
стал так называемым лицом без гражданства – апатридом.
Но и после этого у украинской стороны не
было оснований не пускать Михаила Николозовича через кордон.
По правилам всё должно было быть так:
▸ Саакашвили показывает украинский
паспорт на пункте пропуска с польской
стороны. И польские пограничники эксПрезидента Грузии пропустили;
▸ пересекая «серую зону», Саакашвили
показывает украинский паспорт украинским таможенникам. Те, проверив по базе,
сообщают, что 26 июля 2017 года Президент
Украины лишил экс-губернатора Одесской
области гражданства. Украинский паспорт

Судя по оценкам экспертов,
эта осень преподнесет украинцам немало неприятных сюрпризов. Во-первых, даже если
не повысятся тарифы ЖКХ для
населения, то правительство
уже заложило повышение цен на
природный газ для промышленности – что неминуемо повлечет
и рост цен на продовольственные товары. Во-вторых, ожидается существенный рост курса
доллара, а также повышение
пенсий – что стопроцентно вызовет очередной скачок цен и
подстегнет инфляцию.
- Осенью цены существенно
вырастут. Это не запугивание, это
объективный фактор. Уровень
жизни населения снижается, коммунальные тарифы повышаются,
практически каждый день растут
цены - это украинская реальность. И анонсированный правительством рост пенсий автоматически приведет к росту цен на
социальные продукты. Так происходит каждый раз: когда растут
пенсии, растут цены – тем более,
что сейчас правительство их уже
не регулирует. На данный момент
большой процент семей еще выживает за счет субсидий, но на
этот раз многим украинцам их
уже не продлят. Украинцы отреагируют на новые реалии традиционно: станут меньше есть, но
терпение у людей может закончиться. Я думаю, что кризисные
процессы проявятся в обществе
уже этой осенью", - считает экономист Любовь Молчанова.
Наши граждане уже давно
тратят на еду большую, предельно возможную часть своих доходов, однако из-за постоянных
подорожаний питаются все хуже
и скуднее. Невольно вспоминается характеристика капитализма от Карла Маркса: "Обеспечьте 10% прибыли, и капитал
готов на всякое применение, при
20% он становится оживленным,
при 50% положительно готов
сломать себе голову, при 100%
он попирает все человеческие
законы, при 300% - нет такого
преступления, на которое он не
рискнул бы, хотя бы под страхом
виселицы". Несмотря на то, что
Маркс жил в середине 19 века
в Европе, складывается впечатление, что эти слова написаны
сегодня в Украине. По сути, нами
правят настоящие бандиты, которые ради личного обогащения
не остановятся ни перед каким
преступлением. Может, поэтому
они и затеяли всю эту декоммунизацию с запретом Карла
Маркса - ведь именно он дал им
самое точное определение.

Михаила Саакашвили после этого изымается.
Он получает справку о временном проживании на территории Украины, попадает в
объятия Наливайченко с Тимошенко и едет
пить шампанское во Львов к Садовому…
▸ в течение 10 дней после пересечения
границы апатрид Саакашвили обязан явиться в миграционную службу того города, в котором он временно проживает. На основании полученной на пункте пропуска справке
о временном проживании Саакашвили
получает свидетельство о временном проживании на территории Украины. На основании свидетельства он может находиться
на территории страны, но не имеет права
выдвигаться в депутаты и быть избранным.
Это - по правилам.
Продолжение на стр. 6
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Принцип керівництва державою нагадує керівництво пароплавом без керма та вітрил

Деякі принципи
управління в Україні
Геннадій Савосін
Влада вдаряє одним
у голову, інших вдаряє
по голові.
Юзиф Кусьмерек
Україна відзначила 26 річницю своєї Незалежності. Відзначила помпезно. В ці дні
українці не згадували про негаразди, які, всупереч обіцянкам діючої влади, стали жити
гірше і гірше.
Хоча на майдані Незалежності в 2014 лунали гасла, які
давали надію тим, хто був учасником тих подій. Вони бажали
європейських зарплат і пенсій,
обіцяних лідерами майдану. А
тому виступали проти команди Януковича, з великою надією виправити ситуацію.
В своїй промові на інавгурації Президент Порошенко наголошував «народ своє вагоме
слово сказав. Під час революційних подій. Під час спротиву
агресії. Під час виборів. Тепер
черга за нами, за владою.»
Проаналізуємо дії тих, кого
привів до влади Майдан.
Принцип керівництва державою нагадує керівництво пароплавом без керма та вітрил. Є
програма Уряду та Президента
України, а по-суті, виконуються
забаганки закордонних «друзів»,
які наполягають на реформування судового законодавства,
освітньої, медичної реформи.
Нажаль, їх наполягання на боротьбі із корупцією, владою ігнорується. І головне, що в цьому
нам відведено роль статистів.
Ще одна проблема – кадрова.
Наші владоможці, чомусь нехтують своїми спеціалістами.
(Яресько, Абромавічус, Супрун та
Квіташвілі, Балчун, Саакашвілі та
його команда). Чомусь до нашої
економіки долучаються «спеціалісти» інших держав, які не дуже
тривалий термін «керують», а
потім зникають з поля зору не
отримавши відповідної оцінки за
свою «роботу». І що дивно, за їх
дії не несе відповідальності той
хто приймав їх на «роботу»!
Аби утриматися на своїх сідалах, влада стравлює людей, використовуючи їхні розбіжності в
ставленні до історії, мови, релігії, традицій, паплюжить далеке
минуле, не маючи жодного позитивного прикладу з сучасного життя. Як і завжди в подібні

періоди суспільного розвитку на
поверхню спливає піна взаємної
ненависті, крайніх проявів націоналізму, етнічної нетерпимості. І
все це було «зафіксовано» в Коаліційній угоді. Влада культивує,
підтримує нездорові явища, виправдовуючи приклади вандалізму, перекручування історії,
нічим не виправданні перейменування, лицемірно закриває очі
на факти насильства з боку «активістів».
Три роки «діяльності» Верховної Ради доводить, що вона
стала однією з гірших рад за
роки Незалежності. «Фокуси»,
які показує вона не вкладаються
у положення Конституції України. До прикладу Закон України
«Про засудження націоналістичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону
пропаганди їхньої символіки».
Хіба його положення дбають про
захист прав і свобод людини і
громадянина? Окремих – так, а
інших? Чи вони будуть зміцнювати незалежну, демократичну,
правову державу? Сприяти консолідації на розвитку української
нації, її історичної свідомості? В
Законі стверджуються ці положення. А насправді? Тому, подібні закони повинні прийматись
за погодженням із народом
України (референдум), а не групкою певних «діячів», що залишили за собою право оцінки історії
в рамках своєї свідомості. Пригадаймо початок 90 років, коли
в Україні розповсюджувалась
відома листівка патріотів про
економічні досягнення в складі
СРСР, яка в той час, була однією з
могутніших в Європі. Але чим це
насправді тоді обернулось для
людей відомо: масовим скороченням працівників, закриттям

підприємств, введенням картоккупонів на цукор, мило… Згодом
майже всі українці стали справжніми мільйонерами, але щось
придбати на ці мільйони не могли, бо наступив період гіперінфляції.
Сьогодні завдяки діяльності
тих же патріотів, держава у своєму розвитку опинилась на рівні
Гондурасу. А вони все ще намагаються робити гарну «міну».
Ситуація, що складається в
Україні, небезпечна втратою її
суверенітету. А якщо відверто,
то ними заготовані схованки за
кордоном у мільярд доларів. Все
що відбувається в державі це ні
що інше як проникнення бізнесу
в справи державні. У Верховній
Раді бізнес править бал. В Кабміні що не Міністр то бізнесмен
та Президент наш теж не бідна
людина. Ось таке розмежування
влади із бізнесом, запровадження європейської моделі управління. Хіба цього бажав Майдан?
Україні у спадок від СРСР дістався арсенал 6011 танків, понад
5700 бойових машин, 6500 од.
артилерії, 1 тис. літаків. Сьогодні це виглядає так: 700 танків,
2189 бронемашин, 1421 артсистем, 206 вертольотів, 326 літаків. Куди і ким продана згадана
техніка? В такому разі чому ми
жебракуємо у сильних світу цього про летальну зброю? Ось таке
безвізове керівництво.
Не зважаючи на те що пан
Гройсман Голова Кабміну постійно наголошує про постійне
зростання, згадана стратегія і
тактика привела населення до
жебрацтва, а декілька відсотків
ВІПів до процвітання. Доведено,
що якщо орієнтир державного
будівництва обрано неправильно, то ситуація в державі буде
погіршуватись. Тим більше що

Сеанс общего дуркования
По материалам: Александр Арабач,
http://pro-vincia.com.ua
В Украине есть Президент Порошенко – гарант Конституции и соблюдения прав каждого украинца. Имеется
генпрокурор Луценко, отвечающий за
соблюдение законности в стране. Есть
также министр внутренних дел Аваков, ответственный за реализацию
государственной политики в сфере
защиты прав и свобод граждан.
Окончание. Начало на 5 стр.
По жизни же руководство Украины задурковало не по-детски. В результате на

территории Польши (!!) волюнтаристским
решением задерживается выезд поезда
«Перемышль-Киев», поскольку в нём - нежелательное лицо кавказской национальности. Полицейский спецназ и пограничники
выстраиваются в шеренгу и играют в игру
«Вожатый-вожатый, не пустим вах -какого
нехорошего пионЭра».
После – еще тупее. «Минируется» пропускной пункт «Шегини». Но пограничники
и спецназ, вместо того, чтобы эвакуировать
всех присутствующих и начать осуществление комплекса мероприятий по нахождению возможной взрывчатки…остаются на
местах.

держава орієнтується не на свої
потреби, а на те що нам пропонує Захід? Вони вимагають ліскругляк – будь-ласка, металолом
– за транш МВФ. Ось такий патріотизм.
Діяльність цієї ради стала набридати. Обіцяному декілька років поспіль безвізу ми радіємо,
бездумно сприймаємо брехню
керівництва держави. Молодь
мріє лише про Європу бо там її
оцінюють, а в Україні не до неї.
Так чи є країна, держава, перспектива? Відповідь – самі бачите. Де Южмаш, завод Антонова,
підприємства в крупних обласних центрах? Висновок один:
будувати тяжко і треба вміти, а
руйнувати і продавати простіше.
Більшість у Верховній Раді
України VIII скликання, яка підтримує таку концепцію, до речі,
і новий голова Ради пан Парубій
вважають, що це повинно врятувати націю. Насправді, це шлях
до розпаду. І ніхто не може визначити мобілізуючий фактор,
який здатен об’є днати Україну.
Тому що у багатьох політиків
велика закомплексованість. З
цього приводу Л. Скорик каже:
«Знаєте, що превалює в нас? Три
великих «родових плями»… Три
«з» - заздрість, злодійство та
зрада. Це переслідує нас покоління в покоління.»
І ця закомплексованість змушує ненавидіти когось, звинувачувати у своїх невдачах. Хто
сьогодні винен у терактах серед
білого дня, вибухах військових
складів і т.д? Відомо! А насправді? Народ збожеволів до того, що
називають Ісуса Христа українцем. «Україна понад усе» гасло
націоналістів стає гаслом державним.
Завжди є межа коли терпець у
людей може увірватись. Однак в
діях нинішніх владоможців простежується тендедція: тиснути
до тих пір поки люди будуть давати тиснути. І тиснути будуть
доти, поки в Україні залишиться
населення стільки скільки було
заплановано Римським клубом,
а це приблизно 50% нинішньої
чисельності..
Багато «діячів» країни все частіше наголошують, що ті хто проводить таку політику, створюючи
образ ворога рано чи пізно підуть. Тільки злий, безграмотний,
бездарний чиновник може будувати стратегію державного
розвитку в розрахунку на те,
що економіка держави, яка входить у десятку світових, її армія
(друга в світі) із необмеженими
природними ресурсами повинна
бути нашим ворогом. Час довів,
що все якраз навпаки. А наші
намагання до Євросоюзу доводять, що Україна втратила дуже
багато. Та і Європа втомилась від

Что оставалось сторонникам Саакашвили, наблюдавшим за сеансом группового
самопожертвования людей в форме, кроме
прорыва цепи силовиков и …спасения Саакашвили от «взрыва заложенной бомбы»?
Кстати, статья об уголовном наказании за незаконное пересечение госграницы в Украине
декриминализирована. С 2004 года за это полагается всего лишь административный штраф.
К тому же незаконным считается пересечение
границы вне пункта пропуска. А Саакашвили
въезжал в страну официально, заблаговременно предупредив о дате и месте, пройдя
паспортный контроль на польской стороне.
Конечно же, Михаилу Никанозовичу повезло, что фамилия Президента Украины
Порошенко, а не …Саакашвили. И полицией

України. Напевно і сама Україна
втомилась від тієї невизначеності що робити далі. Декомунізацію
провели, пам’ятники радянської
доби зруйнували, вулиці і міста перейменували. Що ж далі?
А далі, було б доцільним щоб
Верховна Рада України визначилась із засадами зовнішньої і
внутрішньої політики. Коаліційну угоду, що була прийнята коаліцією, її можна лише поставити
в музей Верховної Ради, який
створив пан Парубій. Бо дефакто, коаліції вже не існує. І якби П.
Порошенко був більш послідовним, він давним давно розігнав
би цю Верховну Раду, яка встигла
перетворитись на «патріотичне»
болото, в якому вирішуються питання добробуту народних обранців і забувають про тих хто
їх обрав. Влада «працює» безсистемно, від траншу МВФ до
траншу.
4 трлн. $ втратила держава від
бездумного блокування активістами «Самопомочі» постачання вугілля з не підконтрольних
територій Донбасу, а чого варта акція «Сміття» у Львові? Хто
відповів? Ніхто! Бо відповідальність горе очільники не несуть
за втрати, які за їх вини понесла
держава.
І ще про одне. Сьогодні Україна знаходиться у стані війни.
Частина України живе розміреним життям, інша – у стані війни.
Гинуть з одного та іншого боку
люди і всі вони українці. Понад 3
роки лунають вибухи, руйнується інфраструктура. І тут потрібно
було б припинити військові дії.
Тим не менше, далі розмов
справа не змінюється. Всі посилаються на невиконання Мінських угод. Одна з причин -існування «партії війни», яка впливає
на політику всієї держави. Ось
тут і потрібна політична воля
Президента України. Нажаль і у
нього слова мають розбіжності зі
справами.
Україна не зможе економічно зростати до тих пір коли на
Сході лунають вибухи, коли іде
руйнація інфраструктури. А тому
державі потрібен мир. Треба повернутись до засад зовнішньої і
внутрішньої політики, які повинна затвердити ВР України.
І на останок. Нашим політикам не заважало б повернутись
до літератури дитинства. Вони
повинні пригадати казку Д. Родарі «Чиполіно». Наше нинішнє
життя нагадує історію, яку виклав Д. Родарі в своєму творі в
образі сеньйора Помідора, який
збирався оподатковувати навіть повітря, яким дихає простий
люд. Чим ця історія завершилась
відомо.
Справедливість
восторжествує!

в стране управляет Аваков, а не Лорткипанидзе. Иначе с ним, как с радикальным оппозиционером, поступили бы понятно как.
По какой-то причине Порошенко иррационально боится политика, чьим
единственным оружием является систематическое впадание в управляемую истерику. Но факт налицо: безответственное
поведение первых лиц страны сделало из
Украины посмешище. Подставлены сотни
силовиков, имевших, кстати, веские основания не выполнять очевидно преступные
распоряжения начальства.
Интересно, во сколько обошелся Коломойскому найм Петра Алексеевича, Арсена
Борисовича и Юрия Витальевича пиарщиками Саакашвили?
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Скипидарные ванны – самое безвредное
и самое действенное средство борьбы с болезнью и со старением

ДОМАШНІЙ КЛУБ
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Полезно знать

консервация

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СОСУДОВ

МАРИНУЕМ ПОМИДОРЫ
В ПАКЕТАХ

В последнее время сердечно- сосудистые заболевания существенно расширили возрастной диапазон и нацелились и на
молодых людей. Как не странно врачи вынуждены винить в
этом достижения научно технического прогресса, благодаря
которым снизилась двигательная активность человека при одновременном повышении потребления вредных продуктов.

Лихорадочные перекусы во
время кратковременных перерывов в ресторанах быстрого
питания или при помощи готовых полуфабрикатов разогретых в микроволновой печи
приводят к повышению холестерина в крови и как следствие к болезни сосудистой
системы. Одним из выходов из
создавшегося, критического
положения является налаживание правильного питания и
в этом помогут всем знакомые
продукты.
Авокадо. Фрукт с богатым
содержанием
«хороших»

жиров и огромным набором
витаминов. Можно употреблять отдельно или в составе
салатов и обязательно в сыром виде.
Продукты из цельного
зерна. Изобилие клетчатки
как бы прочищает наши сосуды от холестерина. Употребляется в хлебе или крупах.
Рыбий жир является поставщиком полиненасыщенных жирных кислот омега-3.
В морской рыбе: тунце, скумбрии, сельди или палтусе находится необходимый нам
рыбий жир в достаточном

количестве. Диетологи советуют два раза в неделю
устраивать рыбный день.
Спаржа является источником фолатов (фолиевых
кислот), необходимых для
успешного исцеления воспаленных сосудов и для нормализации давления. Готовятся
просто — пару минут в кипятке и на стол или в салат.
Гранат и гранатовый сок
обеспечивают организм окисью азота способствующей
расширению сосудов.
Брокколи. Этот продукт
насыщен витамином К, укрепляющей костную ткань и
уменьшающего содержание
кальция в сосудах. Полезные
свойства сохраняет при использовании в супах или на
гарнир.
Куркума. Специя, содер-

жащая противовоспалительное вещество — куркумин.
Снижает жировые отложения
на 20 процентов и способствует эластичности сосудов.
Клюква. Содержит калий
снижающий процент «плохого» холестерина. Систематическое применение этой ягоды
сможет на 40 % снизить риск
появления проблем с сердечно
сосудистой системой.
Хурма. Полифенолы, в избытке содержащиеся в этом
вкусном южном фрукте препятствуют отложению на
стенках сосудов холестерина.
Содержит также полезные антиоксиданты и клетчатку.
Шпинат заслужил славу
борца с болезнями сердца
и сосудов благодаря большому содержанию калия и
фолиевых кислот.

Бабушкина аптека

Скипидарные ванны
Что такое старость? Это не что иное,
как постепенное высыхание организма вследствие плохого питания
клеток, закрытия капилляров. Любая
болезнь сопровождается процессами старения. Следовательно, оздоровление – это всегда омоложение, а
молодость характеризуется прежде
всего хорошей работой капилляров.

Скипидарные ванны – самое безвредное и самое действенное средство
борьбы с болезнью и со старением.
Это средство могут применять люди самых разных возрастов, вплоть до преклонного. И даже в преклонном возрасте люди
после скипидарной ванны чувствуют себя
омолодившимися не на один десяток лет.
Уходят не только болезни старости, но и
само ощущение старости, и внешне такой
человек, хоть и носит на себе черты возраста, перестает выглядеть стариком.
Для ванн используют скипидар двух
видов:
• белая эмульсия,
• желтый раствор.
Каждый из этих видов имеет свои показания к применению.
Белая эмульсия осуществляет своеобразную гимнастику капилляров, стимулирует всю капиллярную систему, охватывающую как кожные покровы, так
и внутренние органы. Таким образом,
белая эмульсия оказывает воздействие
на общее состояние организма.

Для принятия скипидарной
ванны:

Но надо иметь в виду, что белая эмульсия обладает свойством повышать кровяное давление. Поэтому эти ванны
показаны людям с пониженным давлением, а тем, у кого оно повышено, следует проявить некоторую осторожность и
не злоупотреблять такой ванной.
Ванна с желтым раствором, напротив,
понижает кровяное давление. Она показана людям с повышенным давлением
и требует осторожности от тех, у кого
давление имеет склонность понижаться. Ванна с желтым раствором удаляет
вредные отложения в стенках кровеносных сосудов, расширяет капилляры,
способствует лечению атеросклероза.
Применяют и смешанные ванны: с белой эмульсией и с желтым раствором
одновременно, они не имеют противопоказаний для людей, чье давление не
превышает 180 мм ртутного столба.
Скипидарные ванны просты в применении, их можно принимать на дому.
При нормальном кровяном давлении
рекомендуется чередовать ту и другую
ванну – с белой эмульсией и с желтым
раствором, при нарушениях давления
человек может приспособиться к наиболее подходящей для него разновидности ванн: выбрать одну, либо другую,
либо смешанную ванну.
Курс лечения составляет от 10 до 30
ванн, ванны принимают не ежедневно,
но 1 раз в 2 или 3 дня, в зависимости от
самочувствия.

•нужно взять 100-120 миллилитров
белой эмульсии, либо желтого раствора скипидара, либо в случае смешанной
ванны по 50 миллилитров и того и другого и растворить в ванне с температурой воды 36° С;
•через 5 минут добавить горячей воды,
чтобы температура достигла 39° С.
Продолжительность первой ванны
– 10 минут, второй – 15 минут, затем с
каждой последующей ванной прибавлять по 1 минуте, пока продолжительность ванны не дойдет до 20 минут.
•Начиная с третьей ванны, на 12-й
минуте температуру воды доводят
до 40° С;
•начиная с пятой ванны, последние
4 минуты температуру держат на уровне 41° С,
•начиная с 12-й ванны температуру
последние 4 минуты (но не более) держат на уровне 42° С.
Обновленными и омолодившимися
выйдете вы из скипидарной ванны, с
раскрывшимися капиллярами, с улучшением тока крови, с прекрасной способностью всех клеток организма получать
питательные вещества, доставляемые с
кровью, с хорошим обменом веществ,
который прекрасно справляется с выводом вредных веществ из организма.
Вы заметите, что после скипидарной
ванны проходят любые боли – обезболивающее действие этих ванн поистине
великолепно.
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ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Насест. 6. Модник. 10. Ханжа. 11. Припой.
12. Миссис. 13. Ложка. 14. Утенок. 16. Шкипер.
17. Босоножки. 22. Переворот. 23. Хлястик.
25. Левитан. 26. Солнцепек. 30. Выдумщица.
34. Случай. 35. Аромат. 36. Покер. 37. Накипь.
38. Яблоко. 39. Актив. 40. Натура. 41. Гавана.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Турник для курицы. 6. Человек, в гардеробе которого можно отыскать
все новинки с подиумов. 10. Лицемер, прикрывающийся показной добродетельностью. 11. Сплав для пайки. 12. Английская девушка после первой
брачной ночи. 13. Посредница между супом и едоком. 14. Кряква в нежном
возрасте. 16. Кто старший на барже? 17. Обувь с вентиляцией. 22. Гимнастический элемент, "подрывающий" государственные устои. 23. Деталь одежды, приталивающая ее. 25. Юрий, вещавший от Советского информбюро.
26. Место для загара. 30. Фантазерка. 34. Клинический или всякий пожарный.
35. У чая он бывает: печеный, горелый, дымный, сухой, сенный, дегтярный,
потный. 36. Классическая карточная игра всех вестернов. 37. Налет на стенках
чайника. 38. То, что должно упасть на голову, чтобы умный человек открыл
Закон всемирного тяготения, а дурак - заматерился. 39. "Мотор" коллектива.
40. Наглядное пособие для художника. 41. Столица с домом-музеем Эрнеста
Хэмингуэйя.
По вертикали:
1. Бог, именем которого моряки устраивают праздник при переходе экватора. 2. Из него делают грузила и пули. 3. Прием, метод. 4. Название статьи.
5. Эстрадный певец, изображавший лунную походку. 7. Отходы из-под циркулярки. 8. Что такое бруствер? 9. Какого государственного деятеля журнал
"Лица" назвал "последним твердосахарным марксистом"? 15. Шутливое прозвище медведя. 16. Девочка с ранцем. 18. Анатомическое "умозаключение".
19. Дитя-полукровка. 20. Штирлиц на Родине. 21. Горячительное для сластен.
24. Вознаграждение, награда. 27. Нутро газовой плиты. 28. Русский поэт, покончивший с собой в гостинице "Англетер". 29. "Мускусный", в переводе с латинского, сорт винограда. 30. Любитель хлебнуть красненькой прямо из горла. 31. Шехерезада по национальности. 32. Как древние греки называли сосуд
с двумя ручками? 33. Алкеева или горациева в античной лирике.

По вертикали:
1. Нептун. 2. Свинец. 3. Способ. 4. Заголовок.
5. Джексон. 7. Опилки. 8. Насыпь. 9. Кастро.
15. Косолапый. 16. Школьница. 18. Череп.
19. Метис. 20. Исаев. 21. Ликер. 24. Поощрение.
27. Духовка. 28. Есенин. 29. Мускат. 30. Вампир.
31. Арабка. 32. Амфора. 33. Строфа.

кроссворд

Ингредиенты: • 1 кг. помидор • 1 ст. л.
соли • 1 ч. л. сахара • Укроп • 1-2 г. чеснока

Приготовление: Необходимо выбрать
томаты примерно одно размера, чтобы помидорчики просолились одновременно.
Помидоры помыть, срезать у низ носики, сложить в пакет.
Чеснок очистить, измельчить и добавить в
подготовленные помидоры.
Измельчить: либо зелень укропа, либо его
сухие соцветия. И в первом, и во втором случае получится вкусно. Зелень не такая жесткая,
а семена очень душистые.
Добавляем соль и сахар. Завязать пакет и хорошо встряхнуть в нем помидоры.
Поместить еще в один пакет и хранить в теплом месте, периодически встряхивая.
Через пару суток на вашем столе очень
вкусные, пряные, быстро соленые помидоры с
чесноком и укропом.
Совет. В среднем, спелые помидоры готовятся около 2 суток, можно также засолить и
зеленые помидоры , но тогда придется дольше
ждать — около 4 суток.

СОЛЕНЫЕ ОГУРЦЫ БЕЗ УКСУСА
Настоящий рецепт соленых квашеных
огурцов, как делали наши бабушки! Без всяких консервантов! Используем холодный способ заливки. Огурцы обязательно получаются
хрустящими, с кислинкой и неповторимым
ароматом. Использовать можно и кадку, и
ведро, банку или даже пластиковую бутылку.
Очень просто, но вкусно по-настоящему! Попробуйте!
Ингредиенты: • Огурцы • Зонтики
укропа • Листья хрена, смородины, вишни •
Чеснок • Острый перец • Соль • Вода.
Приготовление: Промыть огурцы, залить холодной водой на пару часов.
Промываем зелень. Чистим чеснок.
Раскладываем на дно подготовленной тары
третью часть листьев хрена, смородины, вишни, зонтиков укропа, чеснока и острого перца.
Заполняем емкость огурцами, отрезая попки и ставя их вертикально. Снова слой из подготовленной зелени, чеснока и перца.
Огурцы кладем уже горизонтально и слой
завершающий – оставшаяся часть зелени, чеснока и перца.
Заливаем рассолом: на 4 литра холодной
сырой воды – 280 г соли, тщательно размешиваем.
Ставим гнет, и оставляем дома на 3 дня для
образования молочной кислоты.
Далее снимаем пенку, убираем гнет, рассол
уже помутнел. Накрываем марлей и крышкой,
отправляем в холодное место (подвал или погреб). Через 30-40 дней наслаждаемся настоящими квашеными огурцами.

Улыбнись и подумай

— Сколько у тебя денег, если мерить кучками?
— У меня, блин, ямки!
Спрашиваю сына:
— Уроков много задали?
Сын со вздохом:
— Тебе, мама, сегодня орать и орать!
Вам утром не хочется идти на работу?
Ну тогда откройте журнал Fоrbеs, найдите
там свою фамилию... Не нашли?... Гребите
на работу!!!
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Х-файли

Летом 1952 года на Шпицбергене вероятно нашли потерпевший крушение НЛО с экипажем
Таємниця зникнення
українських авіаносців

Шпицбергенский диск
По материвлам http://nlo-mir.ru/
Летом 1952 года по Европе распространились слухи о том, что норвежцы нашли на острове Шпицберген какой-то странный дискообразный аппарат. Первой откликнулась на странное происшествие
газета «Saarbrucker Zeitung» от 28 июня 1952 года. В ней говорилось, что воздушный патруль ВВС Норвегии заинтересовался источником странных радиопомех. Летчики засекли пеленг и сообщили об этом начальству.

Исследовательская
группа,
высадившаяся на Шпицберген,
вслед за радиоэкспертом продвигалась к цели, засеченной
его аппаратурой. И наконец они
наткнулись на голубовато-белый
металлический диск диаметром
около 40 метров, разбитый вдребезги, но не настолько, чтобы не
узнать его первоначальную форму. На металле были выдавлены
или нарисованы странные знаки, «похожие на русские буквы».
Вдоль края диска шли дюзоподобные отверстия.
Разумеется,
«Saarbrucker
Zeitung» предположила, что объект является русским самолетом
нового типа, а загадочные радиопомехи — работа аварийного
радиомаяка, «черного ящика».
Непонятно было только, почему
русские первыми не добрались
до своего самолета.
Тем не менее и сегодня можно
иногда встретить утверждения,
что «...крушение действительно
имело место, но это была не летающая тарелка. В действительности это, скорее, был советский
экспериментальный дископлан,
разработанный немецкими учеными, захваченными в конце
Второй мировой...».
Газета «Фольксблат Берлин»
9 июля 1952 года уточнила, что
диск был диаметром 48,86 метра и состоял из какого-то неизвестного металла. А русскоподобные символы, обнаруженные
и на приборах внутри диска, не
имели ничего общего с русским
языком. Другие газеты писали,
что норвежцам не удалось разобраться в конструкции диска и
они вынуждены пригласить английских и американских специалистов.
Первое, что сделали эти специалисты, — посоветовали норвежцам как можно тщательнее засекретить происходящее. Только
через три года из недр норвежского Генерального штаба вырвалось официальное сообщение, настолько шокирующее, что

оно затмило даже самые дикие
слухи.
Заметка в «Штутгартен тагесблат» от 5 сентября 1955 года.
«Осло, Норвегия. 4 сентября.
Только теперь исследовательский
отдел норвежского генерального
штаба готовит публикацию сообщения об изучении остатков
НАО, потерпевшего катастрофу
на Шпицбергене, предположительно, в начале 1952 года».
Начальник отдела полковник Г.
Дорнбил во время инструктажа
офицеров ВВС заявил: «Авария
шпицбергенского диска имела
большое значение. Хотя современный уровень научных знаний не позволяет нам разрешить
всех загадок, я уверен, что эти
обломки со Шпицбергена будут
иметь огромное значение в этом
отношении. Некоторое время назад какое-то недоразумение послужило причиной разговоров о
том, что этот диск, возможно, был
советского происхождения. Но он
— мы заявляем об этом категорически — не был построен ни в одной стране на Земле. Материалы,
использованные в его конструкции, совершенно не известны
всем экспертам, принимавшим
участие в расследовании».
Согласно сообщению полковника Дорнбила, исследовательский отдел не намерен публиковать подробный отчет до тех пор,
пока некоторые сенсационные
факты не будут обсуждены с американскими и английскими экспертами. В противоположность
информации, поступающей из
американских и других источников, лейтенанты Бров и Тулленсен, назначенные в качестве
специальных
исследователей
в районы Арктики после событий на Шпицбергене, сообщили,
что летающие диски несколько
раз приземлялись в полярных
районах. «Я думаю, что Арктика
служит своего рода базой для
неизвестных объектов, — сказал
лейтенант Тулленсен, — особенно во время снежных бурь, когда

мы вынуждены возвращаться
на свои базы. Я видел посадку и
взлет в трех случаях. Очень яркий
свет, интенсивность которого варирует в зависимости от скорости в момент взлета или посадки,
мешает наблюдению».
С тех пор попытки разузнать
какие-то подробности о найденном диске натыкались на
холодное молчание норвежцев,
сообразивших, что они сказали
много лишнего. Американская
уфологическая
организация
NICAP направила в норвежское
посольство запрос относительно шпицбергенских событий и
получила загадочный ответ: дескать, «материал по НЛО наших
ВВС является, в основном, высокосекретным и не может быть
предоставлен в ваше распоряжение». Значит, есть что скрывать.
Иначе ответ был бы сформулирован как-то типа «мы ничего не
знаем ни о какой разбившейся
тарелке и искренне сожалеем,
что вы верите в такую ерунду».
Что же это за «сенсационные
факты», связанные со шпицбергенским диском, которые
норвежцы не рискнули обнародовать? Неужели есть что-то
сенсационнее признания, что
тарелка — внеземного происхождения? Возможно, на этот вопрос
нам поможет ответить интригующая заметка американской
журналистки Дороти Килгеллен.
Заинтересовавшись слухами об
участии британских экспертов
в изучении шпицбергенской тарелки, она напрямую спросила
об этом «одно высокопоставленное лицо» из британского правительства, не пожелавшее «засвечиваться» в печати. Вскоре в ее
родном журнале появились следующие строки: «Сегодня я могу
рассказать о потусторонней,
бросающей в дрожь истории.
Британские ученые и летчики
после изучения останков одного
таинственного летающего корабля убеждены, что эти странные
воздушные объекты не являются оптическими иллюзиями или
советскими изобретениями, а
представляют собой летающие
тарелки, которые происходят
с других планет. Источником
моей информации является британское официальное лицо в
ранге члена Кабинета, которое
предпочитает оставаться неизвестным. В тарелке находились
маленькие люди, ростом, вероятно, менее 4 футов... Я узнала,
что британское правительство
воздерживается от публикации
официального отчета об осмотре летающей тарелки в данное
время, возможно, потому, что не
хочет пугать общественность».
Так вот оно что! И хотя из заметки не ясно, были ли извлечены трупы нло-навтов из-под
обломков или такие далеко
идущие выводы были сделаны
посредством измерения кресел
или каких-то приборов диска,
ясно другое, что он был сделан
не людьми и не для людей.
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Історія "Адмірала Кузнєцова" та інших крейсерів
Викрадення автомобіля зовсім не рідкісна подія в нашому житті. Викрадають, хоча і набагато рідше, літаки. У
1991 році російські моряки викрали з Криму авіаносець
"Адмірал Кузнєцов", на якого заявила свої права Україна.
Корабель був закладений на верфі в Миколаєві в 1982 році. Час
його будівництва припав на буйні перебудовні роки, що відбилося
вже в численних перейменуваннях корабля. У проекті це був "Радянський Союз", будувався як "Рига", спускався на воду "Леонід
Брежнєв", проходив випробування вже " Тбілісі".
У жовтні 1990 року крейсер був перейменований в 4-й і останній
раз, ставши "Адміралом Кузнєцовим". У січні 1991 судно було зараховано до складу Північного флоту, на ньому підняли військово-морський прапор.
Офіційно "Адмірал Кузнєцов" не був першим авіаносцем ВМФ
СРСР. Вже плавали " Мінськ", " Київ", " Баку" і " Новоросійськ". Проте
кораблі попередніх серій були носіями літаків вертикального зльоту
і посадки. По суті, це були вертольотоносці. На відміну від них, на
"Адміралові Кузнєцові" базувалися літаки традиційної схеми з нерухомим крилом. Він був першим і єдиним у Радянському Союзі повноцінним авіаносцем, а зараз є таким у складі ВМФ Росії.
24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР прийняла Акт, що проголошував Україну незалежною державою. Разом з Актом було прийнято постанову, що підпорядковувала усі військові формування,
дислоковані на території України, новоутвореній державі.
У листопаді 1991 року крейсер проходив випробування під Феодосією. У один з останніх днів осені командир отримав телеграму
за підписом Леоніда Кравчука, який оголошував крейсер власністю
України та з вимогою залишатися йому на рейді Севастополя до
винесення відповідної урядової ухвали. Офіцери не розуміли: навіщо Україні з її Чорним морем океанський крейсер? І на якій підставі
вона заявляє права на корабель, приписаний до російського Північного флоту?
Проте були серед офіцерів і такі, хто не проти був змінити російське північне море на тепле українське Чорне. Гнітюча невизначеність важким туманом накрила крейсер. Звиклі підкорятися наказам військові люди чекали, яке рішення приймуть політики і вище
командування.
Із Заполяр'я прийшла телеграма, що в Севастополь вилетів віцеадмірал Юрій Устименко - перший заступник командувача Північним флотом. Офіцери чекали високого гостя.
1 грудня близько 21: 00 Устименко піднявся на борт крейсера.
Привітавшись з екіпажем і розпустивши команду, він наказав командирові корабля капітанові I рангу Яригіну терміново зніматися
з якоря і йти в Сєверодвінськ. На зауваження командира авіаносця,
що на 2/3 офіцери і мічмани знаходяться на березі, пролунала відповідь "На потягу наздоженуть". "А наші літаки, що залишилися на
береговому аеродромі"? - "Самі долетять". Невизначеність закінчилася. Хтось на самому верху прийняв рішення авіаносець Україні не
віддавати.
У 23: 40, не запалюючи ходових вогнів, в непроглядній мглі "Адмірал Кузнєцов" покинув рейд і узяв курс на Босфор, який пройшли
безперешкодно, а у Гібралтарі його зустріла американська авіаносна група. Янкі почали "давити на психіку": вертольоти і літаки літали
над кораблем, кожного разу імітуючи бойову атаку, по курсу корабля кидали учбові бомби. Не звертаючи уваги на ці маневри, "Адмірал Кузнєцов" йшов, не міняючи курсу, проте настрій у офіцерів і
матросів був кепський: ніхто з них не знав, чи усі бомби будуть учбовими і чи не стане черговий захід американського літака бойовим?
Настрій покращився , коли біля авіаносця з'явився сторожовик
"Завзятий". Виправдовуючи своє ім'я, сторожовик сам почав лякати
американців своїми маневрами. Естафету супроводу корабля янкі
передали англійському фрегату, а той - норвезькому сторожовику.
Більше трьох тижнів тривав перехід. 27 грудня "Адмірал Кузнєцов"
пришвартувався в Сєверодвінську.
Епопея з "Адміралом Кузнєцовим" досі іменується як крадіжка
росіянами українського корабля.
А як же керівництво держави розпорядилося з іншими авіаносцями, що дісталися Україні?
Важкий авіаносний крейсер "Київ" Україна продала Китаю, що
зробив з нього розважальний атракціон з готелем і рестораном.
На 2/3 побудований "Варяг" продали китайцям під найбільше у
світі плавуче казино. Китайці не стали робити з корабля ігорний будинок, а добудували судно і перейменовали в "Ляонінь".
" Варяг" став першим авіаносцем ВМС КНР - гордістю Піднебесної
та головним болем Тихоокеанського флоту США.
Вгадайте, за скільки Україна продала авіаносець з готовністю
вище 90%? Не вгадаєте. У 1998 році він був проданий за 23 мільйони
доларів (Ан-142 коштував 30 мільйонів, танк 2-3 мільйони). То скільки десятків мільйонів хабарів поклали в кишені учасники продажу?
А закладений на Миколаївській верфі однотипний з "Адміралом
Кузнєцовим" " Ульяновськ" українська влада, так і не зумівши його
добудувати, розрізала на металобрухт…
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