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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.

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.

РЕВОЛЮЦИЯ-1917:
ЗА ПРАВДУ И
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

СИТИЙ ГОЛОДНОГО
НЕ РОЗУМІЄ
П
Недолік розуму найчастіше виявляється
тоді, коли їм збираються хизуватися

рожив более четверти века при капитализме,
который у нас в Украине прижился в самой омерзительной своей форме, досыта нахлебавшись
всех его "прелестей", поневоле начинаешь по-иному
переосмысливать наше недавнее "тоталитарное" прошлое. То прошлое, когда государство бесплатно давало квартиры, и все мы жили без страха перед завтрашним днем - с бесплатной медициной и образованием,
стабильными ценами, копеечными тарифами, полной
занятостью и т.д. Тем более это уместно сделать сейчас
– в канун 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

ПЕРЕВОРОТ ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ

З давніх часів відомо, що влада - це важке випробування для кожної людини. Багаторічні
спостереження за мешканцями нашого "політичного Олімпу" призводять до однозначного
висновку: деяким людям високі посади суворо протипоказані. Кожен з нас і сам може
бачити, як перебування в коридорах української влади згубним чином позначається на особі
людини, сприяє його моральному розкладанню і розумовій деградації.

Итак, ровно сто лет назад в Российской Империи произошли экстраординарные события, споры о которых
не утихают до сих пор. Речь идет о том, что ужасающая
капиталистическая действительность начала 20-го века
(с чудовищной эксплуатацией, полным бесправием трудящихся, мировой войной, колониальной системой и пр.)
породила острый спрос на справедливость не только в
Европе, но и во всем мире – и наш народ совершил скачок
к этой справедливости.
После распада СССР события октября 1917 года стали
предметом для острых идеологических дискуссий и конфликтов. Дело дошло до того, что Октябрю даже стали отказывать в праве называться революцией. Достаточно авторитетные люди заговорили об "октябрьском перевороте",
и они же с упоением рассказывали об "оранжевой революции", "революции роз", а теперь – о "революции достоинства".
Однако людям, разбирающимся в исторической терминологии, очевидно: дело обстоит с точностью до наоборот. Приход к власти партии большевиков во главе с
В.И.Лениным в октябре 1917 года, и формирование советской власти однозначно следует признать революцией вследствие грандиозности и масштабности изменений,
произошедших в стране и в мире после этого события.
Естественно, извлечь из революционного опыта полезные уроки можно лишь в том случае, если верно оценить все последствия Октября – как позитивные, так и
не очень. Ведь если бы у советской системы не было недостатков, то СССР существовал бы до сих пор. С другой
стороны, если бы советской власти были свойственны
только недостатки и черные стороны (о которых постоянно твердят идеологи капитализма), то "рожденные в
СССР" не вспоминали бы свою "тоталитарную" родину с
такой ностальгией и теплотой. Что же на самом деле дала
миру Великая революция?

ПЕРЕДПЛАТА

СТОР.3

ЩОТИЖНЕВИК НА 8 СТОРІНКАХ
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

60003

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:

на 1 місяць 11,02 грн.+1,48 грн. послуги пошти

Продолжение на СТР.4

ЦІАЛІСТИЧНА ІДЕЯ!

ДО ТИХ, КОМУ НЕ БАЙДУЖА СО
рство юстиції зареєструвало

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
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Контактні телефони регіональних осередків політичної партії
Олександра Мороза “ За правду і справедливість”
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська

098-898-85-83
067-361-48-28
095-338-24-24
099-506-02-51
098-233-59-53
066-535-98-36
093-991-32-40
050-689-09-59
063-736-26-61

Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська

098-470-54-07
050-619-85-02
067-710-97-45
098-025-22-47
067-328-63-84
067-749-54-99
096-028-46-55
097-741-41-99
067-350-01-00

Херсонська

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

ДЕРЖАВА

Олександр Мороз:
“Виховувати ненависть до
сусідів можуть лише дуже
недалекоглядні політики”.
Записала Дар’я ЧЕПУРНА
28 жовтня - день визволення України від німецькофашистських загарбників. В цьому році ми відзначили
73-ю річницю з часу, коли окупанти були остаточно вигнані
з нашої землі. Це було на Заході, в Закарпатті…
Сьогодні війна йде на Сході. Нічого спільного вона не
має з тією, яку розв’язала гітлерівська Германія. Але ж
війна є війною…
Не проводячи паралелі з тими подіями далекого
1944 року, наш кореспондент звернувся до Олександра
Мороза з питанням:
- Як припинити війну на Сході України та чи можна вважати
військові дії ширмою для того, щоб продовжити життя
теперішньої влади?

М

ожна вважати і так. Але проблема складніша. Її треба не коментувати, а вирішувати, безумство війни треба зупинити.
Вважаємо, що ця війна – тяжкий, масштабний, але, з огляду на перспективу розвитку держави, все-таки епізод. Ми ж торкаємося засадничих речей, на основі яких країна розвивається тривалий період.
А війна на Донбасі, анексія Криму – події, що підтверджують наявність грубих помилок у внутрішній і зовнішній політиці, щоб не
сказати про бездарність політики взагалі, про слабкість держави.
З початком війни (дивної, але все-таки війни) виявилося, що в нас
нічим і нікому захищатись. Це не раз повторював президент, інші
високопосадовці. Він не сказав, куди поділася наймогутніша частина колишньої армії СРСР, що дісталася Україні після 1991 року. В
тому загадки немає. Все розкрадено. За які заслуги присвоювалися
генеральські звання і нагороди, коли війська по суті своїй були потішними, хіба що для парадів? Чому з оборонних підприємств нічого
не закуповувалось для збройних сил, а самі підприємства знищувались? Чому руйнувалась система підготовки офіцерів, а кращі в
Європі військові ВУЗи за наполяганням президентів і міністрів оборони закривались (Одеський інститут сухопутних військ, Полтавський і Сумський інститути для підготовки офіцерів-артилеристів і
танкістів і багато інших)? Чому свідомо підривався престиж військового, найперше офіцера, який не відчував ні перспективи по службі, ні турботи від держави про побут його і його сім'ї? Чому свідомо
спотворювалась історія, в якій правдиві сторінки писалися і кров’ю
українських солдатів, офіцерів, генералів і маршалів? Чому і сьогодні продовжується ганебна практика дискредитації тих, хто по праву
має найбільше заслуг перед українським народом, чому владою підтримується приниження його захисників?
Все це доведеться виправляти, відновивши, точніше: встановивши повний контроль над східним кордоном, припинивши безглузду
(з історичної точки зору) бойню на Донбасі, призвідці якої – правителі найперше РФ.
Чи здатна Україна виграти у РФ військову кампанію? Риторичне запитання. Герої, на жаль, умирають, їх уже багато тисяч. Мінські угоди
при тому – погане маскування безвиході, яку бачимо ми, Кремль,
весь світ.
Взагалі, треба знайти оптимальну форму взаємин. Коли між сусідами спільний кордон довжиною 2300 км, а вони ворогують…, перспективи нема для обох сусідів. Це очевидно, як і те, що лідери, керівництво, політика… – річ суєтна, тимчасова. А народи – вічні, вони
мають природне право на суверенність своїх держав. Виховувати
ненависть до сусідів (з якого боку це не було б) можуть лише дуже
недалекоглядні політики.
Перспектива єдина: позаблоковий нейтральний статус України,
санкціонований ООН. Балачки владців про членство в НАТО слід припинити хоч би тому, що це черговий міф, за статутом альянсу Україні там не місце навіть у віддаленій перспективі. Друге, – скликання
Європейської наради з питань безпеки і співробітництва («Хельсінки-2»), щоб нарешті домовитися, як жити країнам у зміненому світі
з новими викликами: політичними, економічними, енергетичними,
військовими, міграційними, терористичними, релігійними, етнічними, з потоками контрабанди, наркотиків і т.п. Нами давно розроблена відповідна концепція, треба ініціювати її запровадження.

Коли між сусідами спільний кордон довжиною 2300 км,
а вони ворогують…, перспективи нема для обох сусідів

Україні загрожує
новий Чорнобиль?
Олександр МИХАЙЛОВ
Нещодавно в Інтернет потрапила шокуюча інформація,
грунтована на документах
української державної компанії "Енергоатом". Йдеться
про те, що термін експлуатації
більшості українських енергоблоків та іншого устаткування
АЕС вже збіг. Втім, це і дивно,
адже все було побудовано ще
в радянську епоху.

Якщо немає можливості виправити положення по суті, то
проблему можна розв'язати на
папері, - вирішила влада України - і самовільно затвердила
програму по продовженню термінів експлуатації старих атомних реакторів ще на 10 років. Це
сталося ще в 2015-му, але тільки
через 2 роки вже затверджена
програма модернізації АЕС була
відправлена на вивчення в сусідні країни і міжнародні екологічні
організації.
Там подивилися і ахнули: програма виявилася неспроможною, недостатньо продуманою,
небезпечною для довкілля і такою, що несе загрозу нової техногенної катастрофи рівня Фукусіми або навіть Чорнобиля. І
це не рахуючи того, що Україна
порушила відразу дві Конвенції ООН, які вимагають від сторін, що підписали її, проводити
громадські і міждержавні узгодження перед початком робіт
на АЕС, а не після. В результаті,
проти Києва виступили безліч
європейських і міжнародних експертів по атомній енергетиці, але
владі України, схоже, все це байдуже. За ними стоять куди авторитетніші покровителі.
Як відомо, один з головних
показників державного суверенітету - разом з територіальною
цілісністю, промисловістю і економікою - це державна енергетична незалежність. Для того,
щоб підпорядкувати своїй волі
будь-яку державу, необхідно позбавити її можливості самостійно добувати власний капітал.
Саме енергетика як головна економічна складова є початком усіх
починань для сучасної успішної
держави. Без хорошої, а головне,
своєї енергетики, для будь-якої
держави буде неможливо живити заводи, фабрики, комбінати і
елементарно подавати електроенергію у будинки громадян за
прийнятною вартістю.
Якщо уважно проаналізувати ситуацію, то перші кроки до
енергетичного колапсу України
почали проявлятися ще влітку
2014-го, коли українським реакторам почали згодовувати американське паливо - яке, м'яко
кажучи, не зовсім підходить під
реактори радянського зразка.
За словами експерта Міжнародного союзу ветеранів атомної енергетики Євгенія Акімова,
це все одно, якщо в "Запорожець", розрахований на бензин
марки 80, залити 92-й - він ходитиме не так спритно, почне
перегріватися і одного разу
здохне. Цю проблему, звичайно,
можна вирішити модернізацією

Продовження терміну
експлуатації одного
енергоблока
оцінене в $300 млн.
Помноживши
необхідний мінімум
енергоблоків, ми
отримаємо цифру
$2.1 млрд. Таких грошей
у Києва, звичайно ж,
немає, і найближчим
часом не буде.
двигуна, але вийде невиправдано дорого.
Така ж ситуація з українськими
АЕС, в які сунуть зовсім не те паливо, а грошей на модернізацію
немає і не буде. До речі, якщо в
"горбатого" залити дизель, то ситуація буде ще гірша і після такого знущання з техніки її просто
доведеться відвезти на металобрухт. Проте це просто автомобіль, який не вибухне від неправильного бензину. А ось що у
такому разі буде з АЕС, страшно
уявити. Як мовиться, "ядерний
попіл".
Зазначимо, що в 2010 році в
Кіровоградській області почалося будівництво підприємства
по випуску ядерного палива за
російськими технологіями. Програма почала проектуватися
відразу після відходу Ющенка,
але після вигнання Януковича
проект заморозили і відмовилися від російського палива на користь сумнівного американського. Подейкують, що українську
атомну енергетику навмисно
“напихують” непідходящим паливом, щоб ще більше скоротити
терміни експлуатації реакторів,
які добігають кінця. А терміни
ось-ось закінчаться.
Українські атомники почали
бити на сполох ще минулого літа.
За словами експерта по реформуванню атомно-промислового комплексу України Михайла
Уманця, з 15 блоків, які несуть
навантаження 55,7% від вироблення на усій Україні, застаріли
вже 7. Ці терміни експлуатації
треба подовжувати вже сьогодні.
Продовження терміну експлуатації одного енергоблока оцінене
в $300 млн. Помноживши необхідний мінімум енергоблоків, ми
отримаємо цифру $2.1 млрд. Таких
грошей у Києва, звичайно ж, немає, і найближчим часом не буде.

Щоб було зрозуміліше, що таке
2 млрд для сучасної України,
варто згадати про те, яку "перемогу" святкує уряд, коли йому
вдається "увірвати" якісь жалюгідні €200 млн. Але якщо до 2020
року Україна не знайде цих грошей, то вона втратить 50% усієї
атомної електроенергії країни.
Через ще 10 років, до 2030 року,
атомна енергія на Україні повністю зникне.
І навіть якщо українська влада все-таки продовжить терміни
експлуатації (що маловірогідно),
то вони все одно не зроблять головного - не замінять енергоблоки, що виходять з ладу, і Україну
знову чекатиме колапс. Досить
сказати, що і теплові електростанції сьогодні зношені на 80%
від усіх потужностей, і на них
покладатися просто не можна.
За словами Михайла Уманця,
"на атомній енергетиці сьогодні
тримається безпека усієї країни.
Економічна безпека, якщо хочете, соціальна безпека... А далі
рабство", - заявив експерт. Також Уманець дав свій прогноз на
майбутнє: "Я вже боюся, що почнуться не віялові відключення,
а (увага!) віялові ПІДКЛЮЧЕННЯ
по графіку, який порушуватиметься".
Звичайно ж, Україну не залишать зовсім в темряві. За словами експертів, атомну енергію
почнуть підминати під себе американські і японські компанії, які
візьмуть на себе зобов'язання
продовжити терміни служби
атомних реакторів, - в результаті всі наші АЕС виявляться під
чужим ковпаком. А маючи вплив
на українську атомну енергетику, можна буде ще довго смикати
за ниточки будь-яку владу. Будь
нова влада хоч тричі святою і
народною, країна спочатку не
матиме свого необхідного суверенітету. Залишився всього один
крок, останній крок.
Першим кроком була блокада Донбасу. Перекривши шляхи
сполучення між непідконтрольними територіями і Україною,
США почали брати контроль
над виробництвом теплової
енергії і впарили Порошенку
своє пенсильванське вугілля.
Зверніть увагу, що очолив блокаду Семенченко, спеціальний
ланцюговий пес Америки. Він
і зараз справно служить своїм
хазяям, просуваючи істерію Саакашвілі.
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Недолік розуму найчастіше виявляється тоді, коли їм збираються хизуватися

“За правду і справедливість”

РЕЗОНАНС

Ситий голодного не розуміє
Олександр ПОЛУЯНОВ
З давніх часів відомо, що влада - це важке випробування
для кожної людини. Багаторічні спостереження за мешканцями нашого "політичного
Олімпу" призводять до однозначного висновку: деяким
людям високі посади суворо
протипоказані. Кожен з нас
і сам може бачити, як перебування в коридорах української влади згубним чином
позначається на особі людини, сприяє його моральному
розкладанню і розумовій деградації.

Ц

ього разу знову відзначився міністр соціальної
політики Андрій Рева - на
телеканалі "112 Україна", в програмі " Бацман". В ході передачі
один з глядачів запитав, а ведуча
продублювала питання: чи можна поховати людину на дві його
пенсії, які після смерті виплачуються державою?
За словами жінки, після смерті
матері вона отримала 2500 грн
"похоронних" і у зв'язку з цим поцікавилася: під якою огорожею, і
в якій картонній коробці можна
поховати на ці гроші? У відповідь
Рева глибокодумно помітив, що
ховати батьків повинні їх діти, і
не розраховувати при цьому на
допомогу держави.
"Будь-який коментар буде цинічним, - сказав Рева. - Я теж ховав свого батька, і не на дві пенсії.
Я, як син, знайшов можливість ви-

рішити це питання. У будь-якому
випадку я не думаю, що когось
можна поховати за дві пенсії. Це
неможливо", - помітив міністр.
Якщо узяти чисту суть питання, то особисто я абсолютно
згоден з Андрієм Ревою: гідно
поховати батьків - це святий
обов'язок і християнський (мусульманський, іудейський - тут
все єдино) обов'язок кожного
з нас. І розраховувати на допомогу такої держави, як наша
(особливо, якщо її очолюють такі
чиновники і політики) - теж не
варто. Коробить лише від слів "Я,
як син, знайшов можливість вирішити це питання".
Для довідки: в серпні міністр
Рева попросив 48 тисяч гривень
надбавки до своєї "скромної"
зарплати на вирішення побутових питань. У результаті його
заробітна плата склала 81 тися-

чу 200 гривень (до речі, у його
заступників - від 47,2 до 99,3 тисяч). З цієї суми посадовий оклад
склав 10 тис. 909 грн, надбавка
за вислугу років - 5454 грн, надбавка за роботу з секретними документами - 2182 грн, за інтенсивність праці - 10 тис. 909 грн І вже
згадана допомога для вирішення
соціально-побутових питань - 47
тис. 965 гривен 67 копійок.
Якщо хтось подумає, що це
- винятковий випадок, то помилиться. Наприклад, за грудень
2016 р. Рева отримав 140,6 тисяч
гривень, за липень 2017-го - 102,8
тис. гривень і так далі.
Тут виникає тільки одне питання: чи може він після цього повчати просту українську пенсіонерку,
яка отримує жалюгідну "мінімалку", - коли після вирахування
витрат на оплату комунальних
послуг і ліків їй доводиться жити

буквально впроголодь? Мимоволі згадується аналогічний телеефір в серпні, коли Андрій Рева
зробив інше "видатне відкриття",
що пояснює бідність українського народу. Тоді він на усю країну
заявив про те, що великі витрати
на харчування українців (більше
50% від доходів) пояснюються не
тим, що вони мало заробляють, а
тим, що вони надто багато їдять.
Тому, мовляв, ні на що інше і не
залишається.
У приклад усім нам Андрій
Рева привів німців, які, - в силу
"своєї культури" - нібито їдять
набагато менше українців, тому
проїдають усього лише 14% своїх
доходів. Іншими словами, треба
менше їсти - і тоді у нас звільняться гроші для закордонних
поїздок, покупки дорогих автомобілів, побутової техніки, і інших принад цивілізованого єв-
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ропейського життя. Тоді ця заява
викликала великий громадський
резонанс, і журналісти буквально "на пальцях", використовуючи дані Євростату, довели усю
безглуздість міністерських висновків. Як говорив філософ:
"Недолік розуму найчастіше виявляється тоді, коли їм збираються хизуватися".
Заради справедливості варто
сказати, що Андрій Рева - далеко
не єдиний представник правлячої
"еліти", відносно яких можна сказати: "ситий голодного не розуміє". У цьому плані всіх переплюнув "молодий та ранній" депутат
Верховної Ради від БПП Олексій
Мушак. Цей " вундеркінд" взагалі запропонував відмовитися від
пенсійних виплат в Україні - і тоді
у працюючих громадян з'явиться
можливість більше заробляти,
оскільки з них не вираховуватимуть відповідні податки. А пенсіонерів повинні годувати їх діти.
За його словами, в Україні варто
застосувати азіатський варіант
вирішення проблеми:
"Відміна пенсій в обмін на
економічне зростання. Тому що
у нас дефіцит пенсійного фонду
складає 150 мільярдів. Відповідно, ці гроші все одно звідкись
беруться для виплати пенсій? А
вони беруться від того, що недофінансовуються школи, дороги,
лікарні. Тому я готовий прийняти консолідоване рішення, щоб
відмінити пенсії, але зберегти ці
гроші для економічного зростання", - підсумував депутат.
Тут мимоволі замислишся: що
взагалі корисного і хорошого можуть зробити такі ось чиновники
і депутати для народу?

ЗАРАДИ СВОЄЇ ГРОМАДИ
Минулої неділі, 29 жовтня 2017 року, у 201
об’єднаній територіальній громаді (ОТГ)
в усіх без виключення областях України
відбулися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних
територіальних громад і відповідних
сільських, селищних, міських голів.

В

перше у виборах взяли участь
представники
політичної
партії
“Олександра Мороза “За правду і
справедливість”. Зокрема, на Черкащині
місцевими організаціями партії було
висунуто 27 кандидатів у депутати
Кам’янської та 15 кандидатів у депутати
Жашківської ОТГ.
Треба зазначити, що певних успіхів у
виборчій кампанії було досягнуто. Так на
Кам’янщині виборці віддали 6,91% , а на
Жашківщині 5,39% своїх голосів за політичну партію “Олександра Мороза “За
правду і справедливість”. Це дало можливість провести від партії до місцевих рад
по два депутата.
Підсумки виборів коментують обрані
депутати:

Тетяна Марківна Василенко, Голова
ради Кам’янської районної організації політичної партії “Олександра Мороза “За
правду і справедливість”, перший номер у
партійному списку:

- Кожним кандидатом у депутати була
проведена значна робота на своїх виборчих
округах. Велика подяка керівнику виборчого
штабу Олександру Григоровичу Шамраю за
вмілу організацію виборчого процесу.
Що ж стосується результатів виборів, то
вони нас дещо розчарували. Під час підготовки до виборів ми спілкувалися з людьми, ходили від двору до двору. Майже всі
бідкалися з приводу непомірних тарифів,
безробіття, злиденності життя, висловлювали свою підтримку нашій політичній
силі, а прийшов час голосувати – чомусь
віддали перевагу тим, кого звинувачували в своїх бідах!
Але ж відсоток голосів виборців свідчить, що багато людей вірить у партію
Олександра Мороза! І якщо ми хочемо
жити заможно – треба пам’ятати: за все,
що є в країні, а відповідно і в рідному краї,
відповідає кожен.

Микола Григорович Кльоц, перший
номер у партійному списку Жашківської
районної організації політичної партії
“Олександра Мороза “За правду і справедливість”:
- Сьогодні ми стоїмо на порозі територіальних змін в нашому районі, доля і успіх
яких буде вирішуватись і залежатиме , насамперед від кожного з нас, кого обрали
депутатами. Серед 26-ти депутатів два

представника політичної партії “Олександра Мороза “За правду і справедливість”.
В новоствореній об’є днаній Жашківській громаді інтереси всіх жителів сіл і
міста мають бути належним чином представлені, а проблеми місцевого значення
вирішуватися швидко, професійно і відкрито. З утворенням об’є днаної територіальної громади, в нових умовах роботи
при суттєвому збільшенні повноважень і
відповідальності, а також збільшенні бюджетних надходжень особливо важливо,
щоб питання і проблеми, які будуть виникати в процесі децентралізації, а вони
однозначно будуть виникати – новообрані депутати вирішували об’єктивно,
конструктивно і справедливо. Тому
об’є днуючим фактором усіх кандидатів
мають бути не політичні гасла і інтереси
якоїсь партії, а насамперед зважені наміри і спільна робота на благо всієї громади.
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4 НАША ІСТОРІЯ
РЕВОЛЮЦИЯ-1917:
За правду и справедливость
“За правду і справедливість”

Не стоит забывать: народ всегда имеет таких правителей, каких заслуживает!

Александр ПОЛУЯНОВ
рожив более четверти
века при капитализме,
который у нас в Украине прижился в самой омерзительной своей форме, досыта
нахлебавшись всех его "прелестей", поневоле начинаешь
по-иному переосмысливать
наше недавнее "тоталитарное" прошлое. То прошлое,
когда государство бесплатно
давало квартиры, и все мы
жили без страха перед завтрашним днем - с бесплатной
медициной и образованием,
стабильными ценами, копеечными тарифами, полной
занятостью и т.д. Тем более
это уместно сделать сейчас – в
канун 100-летия Великой Октябрьской социалистической
революции.

П

(начало на стр.1)

У СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
СИЛА ВЕЛИКА

Революция имела множество
последствий, некоторые из них
стали очевидными практически сразу, другие – спустя годы
и даже десятилетия, но прямая
связь все равно прослеживается
очень четко.
Для начала, Октябрь дал стране исключительно грамотное,
решительное и дееспособное
правительство (в отличие от
Февраля). Напомним, что на тот
момент продолжалась мировая война, обострилась продовольственная проблема, возрос
уровень преступности, монархические попытки переворота
следовали один за другим. Большевики же оказались способны
удержать власть, сохранить последовательность политической
линии, обеспечить пусть минимальное, но снабжение городов,
отразить внешнюю угрозу.
Первый Совет народных Комиссаров оказался высокообразованным, плюс ко всему большевистская верхушка имела
отличную подготовку в области
экономики и политэкономии что весьма важно для государственников. Многие знали по
несколько иностранных языков
(известен случай из истории Генуэзской международной конференции, когда западные дипломаты так и не смогли найти
язык для тайных переговоров –
нарком Чичерин знал 26 языков).
Октябрьская революция дала
стране новую, боеспособную
армию. Никакими "мобилизациями" и "террором" нельзя объяснить тот факт, что за 1918-1920
годы Красная армия победила
15 государств-интервентов и 3
сильные "белые" армии. И это
не считая более мелких "белых"
подразделений, армий новых
независимых государств и разных атаманов. Переход на сторону большевиков множества бывших царских офицеров и даже
генералов (самый известный из
них – Алексей Брусилов) подтверждает привлекательность
новой армии для современников.

Ускоренная индустриализация
страны – тоже прямое следствие
революции. Фабричные рабочие
представляли главную опору власти. Международная изоляция
Советов и реальность угрозы новой интервенции тоже стимулировали промышленный подъем.
Никакие рыночные механизмы
не смогли бы обеспечить таких
темпов индустриализации, какие
дала большевистская идеологическая и четкая административная система. Результатами
экономической мощи СССР страны бывшего Союза продолжают
пользоваться до сих пор, а во
многих случаях это наследие является основой экономических
систем этих стран.
Только СССР – с его экономическим потенциалом, системой
управления и сплоченностью
народа - оказался в состоянии
остановить экспансию гитлеровцев – и это тоже великая историческая заслуга Октябрьской
революции.
За 27 лет (сравним с нынешним периодом независимой
Украины) страна пережила лихолетье интервенции и Гражданской войны, разруху, голод,
коллективизацию, индустриализацию (все это не однолинейно,
с известными ошибками, издержками и трагедиями), но к
1943 году уже, в основном, обеспечила стратегический поворот
во 2-й мировой войне, опираясь,
прежде всего, на собственные
возможности.
Огромные изменения принесла революция в культурную
жизнь страны, где в начале ХХ
века 40% населения было абсолютно неграмотным (плюс еще
столько же малограмотных, умеющих лишь читать по слогам).
Здесь достаточно будет перечисления лишь самых главных
мероприятий:
*Введение всеобщего обязательного светского образования
для детей (к началу Великой Отечественной – уже 7-летнего).
*Введение бесплатного обучения в вузах с ускоренной подготовкой на рабочих факультетах

для тех, у кого не хватало имеющегося уровня.
*Грандиозная кампания по
ликвидации безграмотности и
малограмотности взрослых.
*Создание сети вечерних школ
для тех, кто хотел повысить образовательный уровень.
*Создание системы лекториев, научно-популярных чтений,
художественных программ для
самых широких масс.
Все это привело к небывалому
расцвету культуры, искусства и
науки: народ СССР стал самым
читающим и образованным на
планете. Достаточно сказать, что
спустя всего 12 лет после опустошительной войны (в 1957 году)
мы запустили в космос первый
спутник, а еще через 4 года –
первого в мире космонавта.
Советская система образования до распада Союза считалась
лучшей в мире. То же самое можно сказать и о советской системе
медицины.
Впрочем, перечислять достижения Советской власти можно
очень долго: кто из молодежи не
знает – пусть спросит у родителей.

ВЕСЬ МИР "ПРОГНУЛСЯ"
ПОД НАС

Сегодня в серьезных научных
кругах практически не оспаривается тезис, что Великая Октябрьская социалистическая революция
1917 года оказала колоссальное
влияние на социальную политику
стран классического капитализма.
Установка на равенство и справедливость, которую декларировала Октябрьская революция,
быстро приобрела европейскую, а
потом и всемирную популярность,
скорее – неизбежность.
По сути, революция 1917 года
сформатировала тот мир, в котором мы живём. И он объективно лучше, чем тот, который был
раньше. Большевики во главе с
Лениным показали всей планете
возможность левой, социальной
альтернативы. Попытались построить и в значительной мере построили справедливое общество,
а Запад был вынужден принять

навязанные ему новые, доселе невиданные правила игры. И пусть
со скрипом, но всё-таки он тоже
начал меняться, приспосабливаться к опыту СССР, который в социальном плане опередил тогда всех
на целую эпоху. Теория и практика
социального государства — всё это
дала Великая октябрьская революция. Без нее бы не было ни современной Швеции, ни современной Франции или Германии. Да, по
большому счёту, и всего Евросоюза как такового, поскольку в его основу положены именно левые, социал-демократические принципы.
Подрыв и уничтожение колониальной системы - тоже результат влияния СССР, его поддержки
национально-освободительных
движений, и его усилий по обеспечению права всех народов на самоопределение и независимость.
Отдельно можно выделить Китай, который все больше определяет, и будет определять повестку
жизни человечества в целом. Этим
он также обязан Октябрю - ведь
СССР определяющим образом
влиял на создание материальнотехнической базы экономики коммунистического Китая в пятидесятые годы.

ГЛАВНЫЙ УРОК:
НЕ ВПАДАТЬ В КРАЙНОСТИ

Советский Союз совершил колоссальный прорыв к обществу
социальной
справедливости,
хотя при этом в значительной
степени проигнорировал свободу. К тому времени марксизм
уже претерпел заметную эволюцию. Уже в начале 20-го века все
большее влияние получили его
отдельные течения, указывавшие на возможность мирного
врастания капитализма в социализм. К сожалению, как правило, побеждают крайности. Вот
и в октябре 1917 года победила
крайне левая доктрина, отвергающая рыночные отношения.
Нечто подобное (только в обратном смысле) произошло и в
начале 90-х, когда после семидесяти лет "принуждения к справедливости" у нас, получив "свободу", начисто отвергли все идеи

и завоевания Октября. Это явный откат к дикому капитализму,
от которого наши предки ушли в
начале 20-го века. Многие поверили, что стоит лишь возродить
капитализм – и у нас все появится само собой. В результате мы
имеем то, что имеем.
Сразу после революции, были
и перекосы в идеологии, когда
для большинства малограмотного населения сочинялись примитивные пропагандистские лозунги, и их прямое понимание часто
приводило к искажению задач
революции. Вот откуда взялось
желание "поделить все поровну"
и "сделать так, чтобы не было богатых"! На самом же деле марксизм предполагает отсутствие
бедных, лентяев и паразитов. На
упрощении марксизма впоследствии очень умело сыграли разрушители социализма.
Чтобы опыт Октябрьской революции сегодня принес полезные плоды, следует помнить
следующие простые вещи:
▶ Революцию нельзя "сделать»
за деньги олигархов и с помощью иностранных спецслужб.
Большевики дали массам те лозунги, которые уже были востребованы: "мир – народам", "хлеб
– голодным", "фабрики – рабочим", "землю – крестьянам". Это
сделало народ движущей силой
преобразований.
▶ У государства должна быть
монополия на насилие, но оно не
должно им злоупотреблять.
▶ Во власти должны находиться образованные и компетентные государственники, а не
ставленники бизнеса.
▶ Нельзя отказываться от государственного контроля за экономикой.
▶ В современном мире право
на жизнь имеют только социально ориентированные государства, воплотившие такие завоевания Октября, как бесплатные
образование и медицина, достойный уровень жизни и социальная поддержка.
И наконец, не стоит забывать:
народ всегда имеет таких правителей, каких заслуживает!
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На жаль історія повторюється. Сучасні правителі України
старанно наслідують Симона Петлюру

ТОЧКА ЗОРУ

Скажи мені, хто твій
герой - і я скажу, хто ти
Олександр МИХАЙЛОВ
14 жовтня - якраз в День захисника вітчизни, у Вінниці, був відкритий перший в Україні пам'ятник Симонові Васильовичу Петлюрі (до цього був тільки бюст в Рівному).
Відкриття перетворилося на справжнє ритуальне дійство, де вищі місцеві чиновники
та різні активісти молилися, хрестилися і били поклони - немов православні. Тільки
православні моляться і поклоняються святиням, а тут…

П

опутно зазначимо, що Вінниця обгрунтовано вважається вотчиною
президента Порошенка і прем'єрміністра Гройсмана, тому встановлення
пам'ятника, швидше за все, було погоджене "на самому верху". Про це говорить і
те, що в той же самий день 14 жовтня, виступаючи на святковому заході в Києві,
президент Петро Порошенко згадав учасників визвольної боротьби - і першим серед них назвав Симона Васильовича. Що
в зайвий раз підтверджує: Петлюрі нині
відводиться провідне місце в пантеоні
"національних героїв".
Але повернемося у Вінницю. Виступаючий на церемонії міський голова Сергій
Моргунов назвав відкриття пам'ятника
Петлюрі символічним. Швидше за все, пан
Моргунов навіть сам не підозрював, наскільки він був правий - хоча зовсім і не в
тому сенсі, який він мав на увазі.
Нагадаємо, що спроби звеличення Петлюри розпочалися ще з 1991 року, проте
останнім часом ця історична фігура якось
загубилася, стала малопомітною, опинившись в тіні фігур інших "великих українців"
(передусім - Степана Бандери і Романа
Шухевича).
І раптом - дивовижне повернення на
п'єдестал. Чим же він завоював симпатії
теперішніх українських політиків? Мабуть,
тим, що багато хто з них відчуває деяку
духовну спорідненість з цим персонажем
вітчизняної історії. І дійсно: коли дивишся
неупередженим поглядом на події тих ро-

ків, то постійно виникають аналогії з картинками з нашої сучасності. Втім, судіть
самі.
Як відомо, Симон Петлюра опинився на
високому посту в результаті державного
перевороту. Переворот вийшов кривавим, хоча кровопролиття цілком можна
було уникнути. Влада і без того падала
путчистам в руки, залишалося лише трохи почекати. Але комусь дуже хотілося все
отримати швидше!
Попередник Симона Васильовича
- гетьман Павло Скоропадський - був
слабким і нерішучим правителем, який
оточив себе негідниками. Він обгрунтовано викликав роздратування у багатьох. Та все ж порядок при гетьманові
абияк підтримувався, державні інститути
функціонували, а народ жив нехай незаможно, але стерпно. Переворот в короткий термін обрушив все. У країні запанували хаос і беззаконня. Обвалилася
економіка, різко загострилися відносини
з сусідньою Росією, була втрачена частина території, багаторазово зросла
злочинність. Натовпи відморозків (типу
комедійного пана Грициана Таврійського
і його команди), оголосивши себе "патріотами України", вешталися по містах і
селах, безкарно займаючись поборами,
пограбуваннями, вбивствами. Вам ця історична картина нічого не нагадує?
Петлюра не міг приборкати бандитів,
що розперезалися. Але оскільки наявність
численних неконтрольованих владою

озброєних формувань завдавала збитку
репутації його режиму, Симон Васильович
не придумав нічого кращого, як оголосити
їх частинами своєї армії.
Номінально ці підрозділи підкорялися
верховному командуванню, були одягнені
у військову форму, отримали відповідний
статус. Фактично ж вони залишалися типовими бандами, що не звертали ніякої
уваги на формально існуючі закони. Зрозуміло, що у військовому відношенні таке
воїнство великої цінності не представляло. Воно терпіло поразки і від червоних, і
від білих. Зате тримало в страху населення усередині країни.
Не краще йшла справа у сфері цивільного управління. Симон Васильович дуже
побоювався конкуренції і ретельно стежив, щоб на відповідальні пости призначалися діячі, не розумніше його самого. В
результаті, як згадували сучасники, структури влади наповнювалися особинами
"прямо страшними по своєму інтелектуальному убозтву", та ще і нечистими на
руку. Казнокрадство досягло небувалого
раніше розмаху.
Знову ж таки, нічого не нагадує?
Фінал петлюрівщини був цілком закономірним: Симонові Васильовичу і його
підручним довелося бігти за кордон. Але
перед цим вони повністю розорили і пограбували країну, а найстрашніше - залили її потоками крові. І хоча сьогодні деякі
горе-історики звеличують і героізують
Петлюру, проте його сучасники давали
йому зовсім інші характеристики: самозакоханий, амбітний, некомпетентний
у багатьох державних питаннях, але наполегливо прагнучий керувати країною.
Готовий заради досягнення і утримання
влади пролити кров тисяч співвітчизників. Той, що гучно називає себе патріотом

ЖИВІШЕ ЗА ВСІХ ЖИВИХ
Олексій ГРАДОВ
Як не крути, Володимир
Ілліч Ленін входить до числа тих людей, які докорінно
змінили течію усієї людської цивілізації. Адже наш
сучасний світ багато в чому
виник завдяки Великій
Жовтневій революції, яка
змусила цей світ перебудовуватися.
Сьогодні
олігархічна
влада України намагається втоптати у бруд не лише
його ідеї, але і сам образ
Леніна, наваливши на нього всю потугу буржуазної
пропаганди. Але правда завжди перемагає, хай не забувають цю закономірність
сучасні перелицювальники
історії.

З

ахоплення
західного
світу Леніним виникло
ще за його життя, відразу після Жовтня: в рядах
його прихильників - Бернард
Шоу і Айседора Дункан, Еріх
Марія Ремарк і Ернест Хемінгуей. Пізніше - Жан-Поль
Сартр, Сімона де Бовуар, Годар і Жан Жене. Сьогодні в
різних країнах світу (у тому
числі - в США) стоять сотні
пам'ятників Леніну, а там,
де він побував, - красуються
пам'ятні таблички.
Ленін стає привабливою фігурою не лише для світового
лівого сегменту (а це десятки

країн!), але і для капіталістичного суспільства в Європі
і США. Про нього видають
десятки нових книг, знімають
фільми, зображують його на
листівках і календарях.
Сьогодні інтернет підірвав
постер фільму " Ленін", головну роль в якому зіграє Леонардо ді Капріо. Відомо, що
актор підійшов до ролі з усією
серйозністю - він вивчає праці Ілліча і збирається відвідати усі знакові місця, де проходило життя вождя революції.
По суті, у світі немає другої
такої людини, образ якої був
би таким популярним - можливо, тільки чорногривий Ернесто Че Гевара. Але ж і він
- послідовник Ілліча. Так що
перший - все одно Ленін.
Фінляндія збільшує площу
території музею Леніна і терміново, як багато країн, скуповує все, пов'язане з ім'ям
і діяльністю Леніна. Включаючи пам'ятники. Так що
наші "патріоти", що руйнують
пам'ятники Леніну, в їх очах
вандали і моральні інваліди.
Зрозуміло, звідки ненависть капіталістів до Леніна
- їм його нема за що любити.
Для них він - ворог №1. Тому
вони і не жаліють грошей,
скуповуючи продажних істориків, журналістів і всіляких
"дослідників", що скидають
на Ілліча хвилі бруду і брехні.
Але ж він частина нашої істо-

рії, історії наших прадідів, дідів і батьків.
Праці Леніна вивчаються в
кращих університетах Заходу, а в арабських країнах (за
статистикою) на три Корани припадає одна книга про
Леніна - звичайно, на рідній
арабській мові. Араби взагалі намагаються “приватизовувати” Леніна, зображуючи
його східною людиною: для
них він мудрий імам з темнуватою шкірою.
І це зрозуміло - адже сьогодні багато ідей Леніна дуже
актуальні і затребувані. Наприклад, критика буржуазної демократії як прихованої
форми диктатури капіталу.
Він писав: хто володіє, той і
править. У такій ситуації просторікування про владу народу - просто обман, і ми це
відчуваємо щодня на власній
шкурі. Актуальна і ленінська
теорія імперіалізму, особливо те, що стосується його
переходу у фінансовий капіталізм. Це самопожирающий
монстр, економіка по виробництву грошей, які стають інструментом політики в руках
банкірів. Саме це і стало причиною нинішньої глобальної
кризи.
Ленін все це передбачав.
Леніна можуть ненавидіти,
можуть шанувати, – як кому
вигідно. Одне незаперечне –
на його боці п р а в д а.
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і в той же час приторговує Батьківщиною.
Хоробрий на словах, боягуз на ділі. Підлий, зухвалий, користолюбний.
Нікого не нагадує?
Опинившись в еміграції, деякі колишні
соратники вирішили відмежуватися від
Петлюри і звернулися до нього з "Відкритим листом". Вони звинуватили недавнього свого вождя в тому, що той оточив себе
"всякими покидьками громадськості", що
вчиняли на Україні "численні розстріли,
пограбування і насильства".
Чи "знаєте Ви, Симон Васильович, - говорилося в листі, - що ця невинна кров, ці
десятки тисяч невинних жертв, ці сльози батьків, у яких убиті діти, і збезчещені жінки, дітей, у яких відняли батьків, - що це,
може, найбільше й призвело до катастрофи, що це тяжіло як прокляття над Вами
та Вашим урядом"?
Діагноз тут поставлений точно, але, на
жаль, надто пізно. Петлюрівщина обернулася для України трагедією…
На жаль, судячи з усього, історія повторюється. Сучасні правителі України старанно наслідують Симона Васильовича,
тим самим підводячи Україну до такого ж
фіналу.
ДО РЕЧІ
Всесвітній Єврейський конгрес різко засудив відкриття пам'ятника Симонові Петлюрі у Вінниці.
"Всесвітній Єврейський конгрес засмучений ганебним і прикрим рішенням муніципалітету Вінниці відмітити антисемітського націоналістичного лідера Симона
Петлюру як "захисника України… Неможливо уявити, щоб людину, яку сьогодні ми
б не сумніваючись назвали терористом,
удостоїли такої честі в тому ж місті, в якому він і його режим намагався знищити
корінне єврейське населення", – заявив
генеральний директор Конгресу Роберт
Зінгер.
За його словами, Петлюра несе персональну відповідальність за погроми, в яких
загинули не менше 35-40 тисяч євреїв.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

МІНФІН: НА СУБСИДІЇ
НЕ ВИСТАЧАЄ 10 МІЛЬЯРДІВ

З

обов'язання по субсидіях на 10 мільярдів гривень перевищили закладені
до держбюджету кошти. Про це в ефірі програми Радіо Свобода "Деталі"
повідомив заступник міністра фінансів Сергій Марченко.
За його словами, міністерство вже стикалося з такою проблемою влітку. Тоді
Мінфін звернувся до парламенту з проханням про виділення додаткових 14
млрд гривень і внесення відповідних змін до бюджету.
Марченко зазначив, що міністерство знайде спосіб вирішити цю проблему.
"На сьогоднішній день в бюджеті передбачено 61 млрд гривень. Зобов'язань
на 1 жовтня є на 71 млрд гривень. Тобто певним чином не забезпечені бюджетні
зобов'язання, але ми сподіваємося, що знайдемо рішення з цього приводу", - заявив заступник міністра.
Він повідомив, що до кінця року уряд погасить всі заборгованості за енергоносії, але при цьому знову доведеться вносити зміни в бюджет.

СУКУПНИЙ ДЕРЖБОРГ
УКРАЇНИ – 2 ТРИЛЬЙОНИ

С

укупний державний борг України у вересні виріс на 0,62%,
або на 470 мільйонів доларів до
77,03 мільярда доларів в порівнянні з
попереднім місяцем. Про це йдеться
в даних Міністерства фінансів.
Державний і гарантований державою борг на кінець вересня становив
2,043 трлн гривень, або 77,03 млрд доларів, проти 1,958 трлн гривень, або
76,56 млрд доларів, місяцем раніше.
При цьому прямий зовнішній борг
за місяць збільшився на 1,35 млрд доларів до 38,65 млрд доларів, тоді як
прямий внутрішній борг зріс на 4,78
млрд гривень до 699,72 млрд гривень
(26,38 млрд доларів).
Гарантований державою борг на

30 вересня становив 318,31 млрд гривень, або 12 млрд доларів.
Як повідомлялося, 13 липня Верховна Рада ухвалила внесення змін до
державного бюджету України на 2017
рік, в якому граничний розмір держборгу збільшений з 1,7167 трлн гривень до 1,8237 трлн гривень в зв'язку
з докапіталізацію Приватбанку.
Державний борг - це загальна сума
боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та непогашених
кредитів, що виникають внаслідок
державного запозичення.
Нагадаємо, Кабмін пропонує Верховній Раді встановити граничний розмір держборгу на кінець 2018 року в
сумі 1,999 трлн гривень.
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“За правду і справедливість”

Казну уже решили наполнять за счет собак и котов

ВІЛЬНА ДУМКА

Зверские инициативы
депутатов
Александр ПОЛУЯНОВ
охоже, что народные депутаты Украины уже решили все социально-экономические проблемы
людей, поэтому взялись «оптимизировать» фауну. А реформированная Национальная полиция полностью победила преступность, и теперь начнет наводить порядок среди животных. Такое впечатление
возникает после ознакомления с законопроектом
№7220, который ждет своего рассмотрения в Верховной Раде. Что же предлагается в этом документе?

П

▶ Основа законопроекта – повальная регистрация
всех животных – диких, бездомных и домашних. За
первых и вторых заплатит местная власть, за последних
– владельцы.
В такую базу должны будут попасть все животные,
которые старше двух месяцев. Если украинец только купил кота или собаку, зарегистрировать их нужно будет не
позже, чем через пять дней.
▶ При переезде с домашним животным украинцев обяжут уведомлять ветеринарную службу, тоже в
пятидневный срок.
▶ После регистрации животному выдадут пожизненный
порядковый номер. Его придется прикрепить к ошейнику
животного, причем не только собак, но и домашних котов.
▶ Введут и обязательное посещение ветеринарных клиник – не реже, чем раз в три года.
▶ Украинцы, у которых живут коты и собаки, должны
будут платить новый сбор – 180 гривен. Исправление технических ошибок, допущенных при регистрации животного (например, если вы захотите переименовать кота),
обойдется в 70 гривен.
▶ Освободят от сбора чернобыльцев, инвалидов Великой Отечественной войны, участников АТО, инвалидов I и
II групп, общественные организации и приюты, органы государственной и местной власти, а также тех украинцев,
которые взяли животное из приюта.
▶ Разведение домашних животных без "породной ценности", то есть дворняжек, украинцам запретят.
▶ Нельзя будет разводить потомство и «на дому». Это
придется делать исключительно в племенных питомниках
и кинологических клубах, имеющих лицензию.
▶ Умерщвление беременных котов и собак, их усыпление
в присутствии маленьких детей будет приравниваться к
жестокому обращению с животными. Наказывается это,
согласно 299 статье УК Украины, штрафом до 850 гривен
или арестом на срок до шести месяцев.
▶ Предать земле свое домашнее животное, указано в
законопроекте, украинец не сможет сам. После смерти
кошки или собаки собственник обязан будет немедленно уведомить об этом свою ветеринарную клинику. Труп
животного нужно будет сдать вместе с ранее полученным
паспортом и номерным знаком, указанным на жетоне.
▶ Похороны кота или собаки, предлагают депутаты,
должны осуществлять сугубо на кладбищах для животных
и в крематориях, которые создадут за счет местных бюджетов.
▶ Контроль за соблюдением всех указанных новшеств
предлагается возложить на Национальную полицию. Силовики смогут приходить к украинцам домой и проверять: носит ли их кот ошейник, в надлежащих ли условиях
содержится собака, не возникло ли у домашнего животного "незаконной" беременности. Помимо наложения штрафов, у полиции будут полномочия временно изымать у
украинца домашнее животное до суда.

О
▶ Законодатели определили перечень потенциально
опасных пород собак, которые подлежат обязательному
психиатрическому осмотру, это: акита-ину, американский
бульдог, американский питбультерьер, американский
стаффордширский терьер, английский мастиф, бельгийский мастиф, аргентинский дог, бельгийская овчарка,
бернский зенненхунд, бордоский дог, бразильская фила,
бульмастиф, бультер, доберман, кавказская овчарка,
кане корсо, мастино неаполетано, московская сторожевая, немецкая овчарка, немецкий дог, перо пресса канарио, южнорусская овчарка, ризеншнауцер, родезийский
риджбек, ротвейлер, среднеазиатская овчарка, восточноевропейская овчарка, тосаину, черный терьер, немецкий
боксер, фокстерьер, шарпей, ягдтерьер немецкий, а также
метисы указанных пород.

ОТДЕЛЬНО ВЫПИСАН И РЯД ДРУГИХ ШТРАФОВ:
▶ От 850 до 1700 гривен - за не уборку экскрементов
собаки (за исключением собак-поводырей).
▶ От 5100 до 20 400 гривен - за использование животных
для попрошайничества.
▶ От 5100 до 20 400 гривен – за разведение беспородных
домашних животных и появление потомства «на дому».
▶ От 3400 до 20 400 гривен – за отказ от стерилизации
животного.
▶ От 340 до 20 400 гривен с конфискацией животного –
за продажу котов и собак с рук без документов.
Примечание: вторая цифра во всех случаях указана за
повторное нарушение в течении одного года.
Если законопроект будет принят, подготовка к его воплощению в жизнь займет четыре месяца.
Мы же решили выступить со встречной инициативой
– все вышеуказанные меры распространить не только на
собак и котов, но также на хомячков, морских свинок и попугайчиков. Также необходимо срочно составить и рассмотреть отдельный законопроект по поводу бездомных
воробьев, голубей, ворон и прочих представителей
фауны, которые обитают в населенных пунктах Украины.
А если серьезно, то после ознакомления с такими
«инициативами» палец невольно тянется к виску, а на ум
приходит только одна мысль: то ли наши депутаты сами
превратились в «потенциально опасную породу» людей
и подлежат «обязательному психиатрическому осмотру»,
то ли они просто настолько оторвались от народа, что не
видят реальных проблем украинцев?
Скорее всего, причина кроется в следующем:
государственные финансы находятся в таком плачевном
состоянии, что казну уже решили наполнять за счет собак
и котов.

АГРАРНІ ДОТАЦІЇ: КОМУ І СКІЛЬКИ?

Т

ак, відповідно до даних, належні
групі "Миронівський хлібопродукт" 6 підприємств в серпні
отримали 132 млн грн або 28% від усієї
суми дотацій за місяць.
На другому місці продовжує залишатись група компаній "Укрлендфармінг"
Олега Бахматюка з 63 млн грн дотацій у
серпні, або 13% від загального обсягу в
серпні.

О БОЛИ
И ЛЮБВИ
Вышла новая книга Тамары Севернюк, называется
«Зимний мятеж». Пишет Мастер, но в наших
официальных литературоведческих изданиях о
книге не вспомнят, как же, – на русском языке… У
автора более тридцати полноформатных книг, на
русском – пятая (у Т.Шевченко более двух третей
произведений – на русском).

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

Компанія "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка, яка спеціалізується на виробництві курячого
м'яса (ТМ "Наша Ряба"), отримала
з початку року 1,074 мільярда гривень дотацій. Про це свідчать нові
дані Державної фіскальної служби.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

Загалом з початку року "Миронівський хлібопродукт" отримав 1,074
млрд грн дотацій, а компанії "Укрлендфармінга" – 367 млн.
Нагадаємо, у 2017 році почала виплачуватись спеціальна бюджетна дотація
для аграрних підприємств. Вона була
запроваджена в кінці 2016 року і передбачає дотацію пропорційно до розміру
сплаченого до бюджету ПДВ.
Про те, що дана формула виплати
субсидій буде надавати сильні переваги саме виробникам продукції птахівництва, ми вже писали.
Разом з тим, відповідно до внесених змін до діючих норм Закону "Про
державну підтримку сільського господарства" з 1 січня 2018 року набуває

чинності обмеження, яке не дає можливості аграрним групам пов'язаних компаній отримувати більше ніж 150 млн
грн дотацій на рік.
Нагадаємо, що народні депутати з
фракцій "БПП" та "Самопоміч" проштовхнули в проект бюджету на 2018 рік
поправки, які передбачають не обмежувати суму дотацій в одні руки.
Наша довідка
Відповідно до звіту про фінансові результати, за перше півріччя 2017 року
чистий прибуток "Миронівського хлібопродукту" становив 210 млн дол. 58%
виручки компанії становив експорт. Це
дозволило у 2017 році компанії виплатити власникам 78 млн дол дивідендів.

языке вспоминаю к слову, поскольку слишком много копий ломается по этому поводу
сейчас. Ломается теми, кто ценностью истинного слова не дорожит, кто форму мысли использует как политическую биту, круша всё, что попадает
под руку, не замечая (а, может, и с умыслом делая
это), что уничтожается и родное.
О чем книга? О боли и любви. Окружающая
душу поэта действительность угнетает, но её «эхо
задыханий» отражает отзвуки в е ч н о г о: любовь
и краса человека, единство его с природой сохраняет надежду жить, излучая при том свечение своей
жизни…
Александр Мороз
Нет имени у войны,
Вся жизнь, как в аду
теней.
Во что мы превращены,
Себя убивая в ней?
Проклятия – на губах,
И взорваны все мосты…
Куда ни ступи –
всё прах,
Куда ни взгляни –
кресты.
Как можно построить
дом,
Когда вся земля
в крови?..
Всё думаю об одном:
Не выжить нам
без любви…
Так хочется – просто
быть,
И чтобы жила страна,
И больше всего –
любить…
На вечные времена.
Родное твоё лицо…
Над ним – лучезарный
свет.
Сжимается бед кольцо,
Но кажется – смерти
нет.
08.02.2017
Тащит декабрь суму,
Беленький весь извне.
Холод в моём дому,
Холод в моей стране.
Мне говорят: беги…
Я говорю: нельзя.
Мне говорят: враги…
Я говорю: друзья.
Сердцем врываюсь
вновь
В мир, что сошёл с ума:
Всё победит любовь,
Как черноту – зима.
Холод не от зимы,
Нас не калечит век.
Время калечим мы –
Homo-s нечеловек.
Мне говорят: старо,
Жизнь наша – прах
в горсти…
Вздрагивает перо:
Родина… ты… прости…
08.02.2017

О родстве заботимся –
убиваем ближнего,
Говорим о верности –
продаём своих.
Непроглядной кажется
злая темень жизни,
К острой прозе тянется
измождённый стих.
Говорим о мире мы –
а гробы лавиною,
Над любовью
праведной – ненависти
вой.
Говорим о цельности –
нет страны единой,
По земле измученной
бродит стон немой.
Говорим о праздниках –
отмечаем тризны,
Говорим о вечности –
губим каждый миг.
В мятежах погибельных
гаснет свет отчизны,
Свет, которым издревле
всяк народ велик.
Надоело маяться в
поисках без зрения…
Ветер треплет вывески
треснутый багет:
«Продаётся дёшево
совесть без зазрения,
Нищеты остаточек –
родины скелет…»
03.03.2017
Неведомая сила
Открыла мне мой грех,
Что я всю жизнь любила
Не то, не так, не тех.
И не была любима,
Как этого ждала.
И может, вправду мимо
Судьба моя прошла.
А счастье было рядом,
Коснись его – и есть…
И надо бы, как н а д о…
Чего уж проще здесь?!.
Но вот ведь незадача:
Я счастье обошла.
Себя переиначить
Как н а д о – не смогла.
За всё платить готова,
Я не была святой.
Живу, люблю… Но снова –
Не тех… не так… не то…
1985 – 25.08.2016
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ДОМАШНІЙ КЛУБ

Вы можете и не догадываться, что ваш смартфон взломан
НА ЗАМЕТКУ

КАК УЗНАТЬ ЧТО ТВОЙ
ТЕЛЕФОН ВЗЛОМАН

Ваш смартфон – это небольшой компьютер, подключенный к интернету. Это очень удобно, но есть такой же риск заражения вредоносными
программами, как у полноценных ПК.

В

озьмите обычный цветочный
горшок, наполните его любой
землёй – тип грунта не важен. В
этот грунт тюльпановые луковицы посадите в 2 яруса, плотно – плотно прижимая луковицу к луковице. В небольшой горшочек помещается порядка 20
луковиц.
Теперь их надо полить, горшок поместить в целлофановый пакет и поставить в холодильник. Пускай стоит
на нижней полке, а вы периодически
открывайте пакет и следите, чтобы
земля не заплесневела, поливайте,
если высохла.
Через пару месяцев луковицы
укоренятся, из земли покажутся их
ростки. Тогда доставайте горшочек
из холодильника, выставляйте цветы
”на выгонку “. Они у вас пойдут вверх
не за счёт питания или фотосинтеза,
а за счёт запасённых питательных веществ луковицы – потому и процесс
называется “выгонкой”. В среднем за
2 – 2,5 недели у вас на подоконнике
поднимется прекрасный букет.
Причём скорость роста можно
регулировать : если праздник, к которому вы растите цветы, совсем
рядом, переместите горшочек с окна
в более тёплое место, и он будет там
быстрее распускаться. Если же сроки
не поджимают, оставьте его там, где
прохладнее. Имейте при этом ввиду
: чем медленнее развивается цветок
– тем он будет крепче и тем дольше
будет стоять в вазе.
Праздник пришёл – срезайте цветы и вручайте имениннику, пусть
удивляется зимним тюльпанам.
Столь же мелколуковичные крокусы, сциллы, пушкинии выращиваются
аналогично. После холодильника они
распускаются меньше чем за неделю
и в горшке практически на ваших глазах образуется яркий цветник самых
разнообразных оттенков.

В

ы можете и не догадываться,
что ваш смартфон взломан.
Но не бывает преступлений
совсем без улик, и есть несколько признаков, по которым можно
определить, что происходит чтото неладное.
▶ Смартфон внезапно начал
быстро разряжаться. Возможная
причина – запуск неконтролируемого вами приложения. Шпионские программы «заточены» так,
чтобы действовать как можно более скрытно, но без питания им не
обойтись.
▶ Устройство нагревается не
при разговоре или другом использовании, а в пассивном режиме
– еще один признак того, что работает какая-то программа, расходуя ресурсы.
▶ Смартфон без ваших команд
выключается, перезагружается,
набирает номера или запускает
приложения. Зачастую это не сбой
операционной системы, а признак
взлома.
▶ Обратная ситуация: у вас не
получается выключить смартфон.
Вместо выключения он открывает
разные приложения, включает
подсветку и тому подобное.
▶ В журнале вызовов появились

неизвестные номера. Или же вы
получаете СМС-сообщения от знакомого абонента, но они выглядят
странно – например, начинаются
с бессмысленного набора букв
или даже символов, таких как квадратики. Скорее всего, сообщения
посылает хакер. Откроете сообщение – и ваш смартфон сам загрузит вирусную программу. Откуда
злоумышленник узнал ваш номер?
Возможно, он уже взломал смартфон вашего знакомого и использует его список контактов.
▶ При телефонном разговоре
возникают помехи или эхо. Либо
вам звонят и тут же «кладут трубку». Это не всегда вызвано неполадками в сети оператора: не
исключено, что кто-то активно
пытается войти в ваш смартфон.

Вдохни через рот и скажи «А». Подержи рот открытым в течение 1
минуты.
Повтори это упражнение еще 1
раз.

ВПЕРЕД И ВВЕРХ
Наклони голову назад, посмотри
в потолок. Напряги нижнюю челюсть и выдвинь ее вперед.
Держи челюсть выдвинутой в
течение 10 секунд. Сначала может
быть сложно и неприятно! Потерпи
— с каждым разом выполнять эту

“ХЛОПОК”
В течение 30 секунд легонько
похлопывай себя в области под подбородком. Это отлично стимулирует кровообращение и помогает
жировой прослойке исчезнуть навсегда!
зарядку будет всё легче. Повтори
упражнение 10 раз.
НАКЛОН ШЕИ
Стой прямо. Прижми подбородок
к груди. Медленно поверни голову
вправо и задержись в этом положении на 5 секунд. Затем поверни
голову влево и также задержись на
5 секунд в крайней точке. Повтори
это 6 раз.
Следующие
4
упражнения
выполнять гораздо легче!
ЯЗЫК К ЗУБАМ
Открой рот широко, дотронься
кончиком языка до нижних зубов.

Ингредиенты
Картофель -10-11 шт, молоко – 50 мл, шампиньоны – 100г,
морковь 1 шт, лук 2-3 шт, чеснок 2-3 зубчика, яйцо 1 шт,
сметана – 2-3 ст.л, на вкус соль, специи, зелень – пучок
Приготовление:
Почистить картофель и отварить его до готовности.Пока
картофель варится, чистим и кубиками режем лук. Морковь
чистим и трём на средней тёрке, чеснок чистим и выдавливаем через чесночницу. Моем, чистим наши грибочки, режим
небольшими кубиками и обжариваем. Затем добавляем морковь, лук, специи и чеснок, всё это перемешиваем и жарим
при закрытой крышки на маленьком огне минут 10, добавляем сметану и тушим ещё минут 10-15, до готовности.
Пока грибочки готовятся, приступаем к картошке. Из картофеля мы готовим картофельное пюре, добавив в него молоко, соль и один желток, всё это толчем в пюре. Смазываем
противень растительным маслом (можно застелить бумагой
для выпечки). .Выкладываем готовое картофельное пюре
так, чтобы получились “гнезда” – то есть с глубокой выемкой
в середине. В середину выкладываем нашу начинку. Ставим в
предварительно разогретую духовку на минут 15-20.
Наше блюдо готово. Украшаем на свой вкус.
КРОССВОРД
1

ВПЕРЕД-НАЗАД
Помести руку под подбородок
в форме буквы V. Зафиксируй подбородок рукой. Сделай движение
головой вперед-назад, чувствуя,
как работают мышцы нижней части
лица и шеи. Замри в напряженном
положении на 30 секунд.
Расслабь шею и руку. Повтори это
упражнение 3 раза.
ЛЕГКИЙ ПОДЪЕМ
Приляг так, чтобы голова свисала
с края кровати. Медленно подними
голову на уровень груди, при этом
не двигая плечами.
Повтори это упражнение 2 раза.
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КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВТОРОГО ПОДБОРОДКА
“ПОЦЕЛУЙ”
Наклони голову назад и посмотри
в потолок. Вытяни губы в поцелуе,
как будто собираешься поцеловать
небо.
Задержись в этом положении в
течение 5 секунд. Расслабь губы,
выпрямись. Повтори упражнение 15
раз.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ГНЕЗДА С ГРИБАМИ

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
▶ Поставьте пароль на телефон.
Не пользуйтесь режимом запоминания паролей для входа в приложения или на сайты.
▶ Заряжая телефон через
незнакомый компьютер, при подключении выберите опцию «Только питание».
▶
Запретите
автоматическое подключение к точкам
Wi-Fi. Выбирайте их самостоятельно и игнорируйте сети с
подозрительными
именами.
Предпочитайте точки доступа,
защищенные паролем.
▶ Не делайте покупки и не переводите деньги, пользуясь интернет-доступом в общественной
сети Wi-Fi.
▶ Если ваш смартфон работает
на операционной системе Android,
установите надежный антивирус.
Отнесите телефон в сервисный
центр для комплексной проверки
на наличие опасных программ.

БУДЬ В ФОРМЕ!

ПОДДЕРЖКА
Открой рот как можно шире и
высунь язык вперед. Подержи язык
в напряженном положении 5 секунд, закрой рот. Повтори упражнение 10 раз.
Благодаря тому, что напрягаются
язык и мышцы подбородка, эффект
от этого упражнения значительный.
Включая в работу неактивные в повседневной жизни мышцы, мы заставляем кожу подтягиваться.

Ингредиенты
Филе сельди – 200 гр, чёрный хлеб – 4 кусочка, яйца – 4 шт,
зелёный лук – небольшой пучок, майонез – 2 -3 стол ложки (для заправки), соль и перец – по вкусу, растительное
масло – для жарки.
Приготовление:
Филе сельди нарезать на порционные кусочки. Яйца отварить в крутую, остудить, очистить от скорлупы и натереть
на крупной тёрке. Зелёный лук мелко нарезать. Перемешать
натёртые яйца с нарезанным зелёным луком, посолить, поперчить и заправить майонезом. Чёрный хлеб нарезать на
четыре части и обжарить с (одной) стороны до лёгкого румяного цвета. На обжаренную сторону хлебушка выложить немного яичного салата и сверху положить кусочек селёдочки.
Украсить нарезанным зелёным лучком и подать к столу.
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Упаковка кандидата в цыплята. 8. Он может быть княжеством, а может и участью. 11. Певчая звезда. 12. Текст, который не горит (по Булгакову). 13. Огородный
житель. 14. Учреждение, официально зарабатывающее на контрабанде. 15. Герой
мифов, который много каши ел. 16. Какой химический элемент вращается вокруг
Солнца? 18. Близорукая змея. 21. Южная хвойная «пирамида». 22. Желают ни пуха,
ни его. 24. «Мафиозный» осьминог. 25. Парнокопытный символ покорности. 26.
Состояние, в которое нельзя вернуться, но можно впасть. 30. Музей с «Джокондой». 31. Кому принадлежат «эти глаза напротив»? 32. Кориандр по базарному.
33. «В желтом море корабль плывет» (загадка). 34. Ящик для бутылок, а бутылка
для водки. 35. Тот, кто верит, что человек произошел от обезьяны. 36. Пригляд
за недорослем. 39. Столица юмора. 42. Если он дурной, то заразительный. 45.
Народная акушерка. 46. Какой палиндром обозначает место, куда многим войти
легко, а выйти нет? 47. Все, что угодно, проросшее плесенью. 48. Эквивалент денег
в военные годы. 49. Устрашающий нож. 50. Процесс, в ходе которого записи профессора преобразуются в записи студентов, не проходя через чей-либо мозг. 51.
Мероприятие, которого требует жажда. 52. «Живой металл».
По вертикали:
1. Бедный богач. 2. Верный способ довести свинью до товарного вида. 3. Слово,
вылетевшее невпопад. 4. Шут гороховый. 5. Конура для автомобиля. 6. Зеленая
страда. 7. Этим способом появилась на свет овца Долли. 9. В него долго «втираются», но быстро «выходят». 10. Вовчик называет его Левчиком. 17. Случай поймать
фортуну. 18. Столица хохлов. 19. Короткометражный бегун. 20. Абстрактное человеколюбие. 22. Отдельная комната для «Наполеонов». 23. Затылок монеты. 26.
Самый разговорчивый на телевидении. 27. Отличие холерика от флегматика. 28.
Плакат, вышедший на улицу. 29. «Дырка» между лекциями. 37. Горная ловушка для
«сорванцов». 38. Природный многогранник. 40. «Он должен быть чуть красивее
обезьяны» (шутка). 41. Кусок ткани, превращающий короля Лира в рядового члена
профсоюза. 42. Огородная страшилка. 43. Прилипчивая конфетка. 44. Российский
президент, который «устал» 31 декабря 1999 года.
По вертикали:
1. Скряга. 2. Откорм. 3. Ляпсус. 4. Посмешище.
5. Гараж. 6. Сенокос. 7. Клонирование. 9.
Доверие. 10. Лещенко. 17. Шанс. 18. Киев. 19.
Спринтер. 20. Гуманизм. 22. Палата. 23. Реверс.
26. Диктор. 27. Темперамент. 28. Транспарант.
29. Окно. 37. Пропасть. 38. Кристалл. 40.
Мужчина. 41. Занавес. 42. Пугало. 43. Ириска.
44. Ельцин.

Букет тюльпанов можно вырастить зимой без всякой оранжереи и к нужному вам сроку.

ВКУСНО!

ГРЕНКИ С ЯЙЦОМ И СЕЛЕДКОЙ

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Скорлупа. 8. Удел. 11. Капелла. 12. Рукопись.
13. Овощ. 14. Таможня. 15. Геркулес. 16. Уран.
18. Кобра. 21. Кипарис. 22. Перо. 24. Спрут.
25. Овца. 26. Детство. 30. Лувр. 31. Визави. 32.
Кинза. 33. Комбайн. 34. Тара. 35. Атеист. 36.
Опека. 39. Одесса. 42. Пример. 45. Повитуха.
46. Кабак. 47. Гнилье. 48. Карточка. 49. Тесак.
50. Лекция. 51. Утоление. 52. Ртуть.

ВЫРАСТИ
ТЮЛЬПАНЫ
ЗИМОЙ!

7

№44 (48) • 1 листопада 2017 року

8
В

“За правду і справедливість”

В CCCР в 80-х годах прошлого столетия на базе космического комплекса “Буран”
разрабатывался орбитальный бомбардировщик

Х-ФАЙЛИ

ОРБИТАЛЬНЫЙ
БОМБАРДИРОВЩИК СССР
CОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО:

Советском Союзе в 1976г. было выдано специальное
секретное постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР "Об исследовании возможности создания оружия
для ведения боевых действий в космосе и из космоса".
Работы по ударному космическому
оружию были начаты в НПО "Энергия",
руководимом Валентином Петровичем
Глушко, где проводился комплекс исследований
по определению возможных путей создания космических средств, способных решать задачи поражения
космических аппаратов военного назначения, баллистических ракет в полете, а также особо важных воздушных, морских и наземных целей.
Для поражения особо важных наземных целей на базе
космического комплекса “Буран” разрабатывался орбитальный
бомбардировщик
“Буран-Б”. Фюзеляж "Бурана"
используется в этом проекте
орбитального бомбардировщика как носитель: большие
запасы топлива в объединенной двигательной установке и
очень хорошая система управления позволяют активно маневрировать на орбите, при
этом полезный груз - боевые
блоки, находятся в грузовом отсеке, скрытые от любопытных
глаз, а так же неблагоприятных
факторов открытого космоса.
В качестве варианта боевого
блока рассматривался аппарат
на базе уже опробованного и
испытанного орбитального самолета семейства "БОР", он же
“Лапоть” ( проект “Спираль”1966
г.). Другой вариант вооружения
представлял собой экранированные баллистические ядерные боеголовки.
Боевые блоки БОР, представлявшие собой пилотируемый
или дистанционно управляемый орбитальный самолет
вооруженный ядерными или
другими боеприпасами. Фюзеляж был выполнен по схеме
несущего корпуса с сильно
затупленной оперённой треугольной формой в плане,
из-за чего получил прозвище
«Лапоть». Теплозащита была
выполнена с применением
пластин из сплава с покрытием на основе молибдена
т.к. температура поверхности
носовой части фюзеляжа на
разных стадиях спуска с орбиты могла достигать 1600 °C.
Двигательная установка состояла из жидкостного ракетного

двигателя (ЖРД) орбитального
маневрирования, двух аварийных тормозных ЖРД , блока
ориентации, состоящего из 6
двигателей грубой ориентации
и 10 двигателей точной ориентации, турбореактивного двигателя для полёта на дозвуковых скоростях и посадке.
Габариты грузового отсека
"Бурана" позволяли разместить
на каждой вращающейся катапультной установке до пяти
боевых блоков. При спуске в атмосферу не менее плюс/минус
1100 - 1500 км один ударный
модуль “Буран” мог бы в короткое время, своими 10-20 маневрирующими боевыми блоками
“БОР”, стереть все живое с лица
Земли в полосе шириной до
3000 км.
Планировалось два варианта использования “Буран-Б”.
Одиночное патрулирование на
орбите Земли с возвращением
и одновременным запуском
следующего дежурного корабля. И постоянное, автономное
дежурство на орбите группы
кораблей в составе боевой космической станции.
Основу боевой космической станции (БКС) составляла
космическая станция серии
17К ДОС (“Мир”), на которой
должны были базироваться
автономные модули “Буран-Б” с
блоками баллистического или
планирующего типа.
БКС состояла из обитаемого базового блока (как на
орбитальной станции "Мир”),
центра управления блоками,
модулей боевой станции с
прицельными комплексами и
боевых модулей (на базе фюзеляжа ОК "Буран"). Снабжение
и смена дежурных экипажей
должно было обеспечиваться

т р ан с п ортными кораблями
“Прогрес”, “Заря” или пилотируемыми ККМИ “Буран”.
Это, так сказать, "орбитальный авианосец". По тревоге
“Бураны” отделяются и расходятся на боевые орбиты, посредством самостоятельного
маневрирования они должны
были занимать необходимое
положение в космическом пространстве с последующим отделением блоков по команде
на боевое применение по заданным целям на Земле.
Что особенно существенно
в контексте стратегического
сдерживания - эта система
оружия могла наносить прицельный, "хирургический" удар
даже в том случае, если будет
уничтожен сам СССР. Как и
атомные подводные лодки, она
способна переждать первый
залп и нанести ответный удар
возмездия.
Существуют сведения и о
других военных аспектах применения орбитальных кораблей. В частности, в рамках
"ассиметричного ответа" американской программе "звездных войн" СОИ ( Стратегической оборонной инициативы)
рассматривались вопросы минирования с помощью "Бурана"
околоземного космического
пространства с созданием непреодолимой завесы для космического сегмента СОИ. Более того, в СССР проводились
научно-исследовательские работы с наземной экспериментальной отработкой по созданию орбитальных бризантных
облаков, быстро и полностью
"вычищающих" от космических
аппаратов весь околоземный
космос до высот 3000 км. Ко-
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нечно, после этого околоземный космос становился полностью недоступен в течение
нескольких месяцев, а то и лет,
но ведь эти меры предполагалось использовать только во
время (или непосредственно
перед) полномасштабного военного конфликта между
СССР и США.
… 11 мая 1987 г. Генеральный
секретарь
ЦК КПСС М.С. Горбачев прилетел на
космодром Байканур, где знакомился
с образцами космической техники, в том числе и
военной. В итоге он, остался
очень доволен увиденным
и услышанным. В заключение М.С. Горбачев посетовал:
"Очень жаль, что не знал всего
этого до Рейкьявика!"
На следующий день во Дворце офицеров состоялась встреча с военными и гражданскими работниками Байканура.
Горбачев говорил долго, хвалил
работников космодрома и создателей космической техники.
И еще он заявил:
"...Наш курс на мирный космос не признак слабости. Он
является выражением миролюбивой внешней политики
Советского Союза. Мы предлагаем международному содружеству сотрудничество в
освоении мирного космоса.
Мы выступаем против гонки
вооружений, в том числе и
в космосе... Наши интересы
тут совпадают и с интересами американского народа, и
с интересами других народов мира. Они не совпадают
с интересами тех, кто делает
бизнес на гонке вооружений,
хочет добиться через космос
военного
превосходства...
Всякие разглагольствования
о защите от ядерного оружия - это величайший обман
народов. Именно с этих позиций мы и оцениваем так
называемую Стратегическую
оборонную инициативу, которую стремиться осуществить
американская администрация... Мы категорически против переноса гонки вооружений в космос. Мы видим свой
долг в том, чтобы показать
серьезную опасность СОИ
всему миру..."
После этого, судьба всей программы развития военно-космических систем, стала ясна.
В сентябре 1987 г. работы по
теме приостановлены, да так
и не возобновились. "Новое
мышление" в международных
отношениях и в то же время начавшийся кризис в советской
экономике привели к полному
прекращению финансирования темы боевых орбитальных
станций в 1989 г.
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УЛЫБНИСЬ
И ПОДУМАЙ!
— Папа, а как разговаривает змея?
Папа смотрит на тещу:
— Ну, что же мы молчим, Любовь Сергеевна? Ребенок интересуется.
Учитель:
— Те, кто будет учиться на 5 и 4 попадут в рай, а те, кто на 3 и 2 — в ад.
Голос с задней парты:
— А живыми закончить школу шансы
есть?
Поразительная статистика: эксперимент показал, что при слове «косяк»
лишь 15% людей думают о дверном
проеме, а о рыбе вообще только 5%.
Опрос Центр Разумкова: у 100 женщин спросили, чей поцелуй слаще:
мужа или любовника. 60 ответили, что
мужа, а 40— что любовника. Ни одна не
ответила: "Не знаю".
Где правительству легче всего взять
деньги? Конечно, у бедных. Денег у них
хоть и мало, но зато бедных много.
Да трудная работа у нашего президента. Куда ни глянь — воруют! А расстрелять некого — все свои!
— Сёма ты слыхал, шо Ляшко выиграл в лотерею аж три раза, а?
— Ой не расчёсывай мне мозги, взятка это всегда лотерея, могут дать, а могут на этом и взять.
Одесса. Мужик собрался в командировку. Оделся, чемодан в руках . И тут
землетрясение. Выходит с чемоданом,
а двор уже полон полуодетых людей.
Голос: — Вот, а этого еврея заранее
предупредили!
Группа потерявшихся в джунглях
украинских туристов была найдена по
матерящимся попугаям.
Как заработать при помощи Интернета всего в два шага: 1. Отключаем Интернет. 2. Идем работать.
Футбол, это когда все смотрят как 22
миллионера играют в мяч.

ИХ МЫСЛИ ВСЛУХ

Президент: — Чтобы стать президентом, не обязательно уважать народ и
Конституцию.
Премьер-министр: — Чтобы стать
главой правительства, не обязательно
иметь высшее образование.
Генеральный прокурор: - Чтобы стать
генпрокурором, не обязательно иметь
юридическое образование.
Председатель ВРУ: — Чтобы выполнять
обязанности спикера, не обязательно
иметь парламентское большинство.
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