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

«За правду і справедливість»

e-mail: np@uch.net,

РЕДАКЦІЯ

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.

УКРАИНА НА КРАЮ

ТАРИФИ: СЕЗОННЕ
ЗАГОСТРЕННЯ

Або як українців обдирають на комуналці

К

ак мы уже сообщали, в Верховной Раде Украины
был принят закон о платной медицине, гордо
именуемый «медицинской реформой». Основное
изменение, которое сулит нам эта «реформа» - это
фактическое исчезновение гарантированной Конституцией бесплатной медицины. Платить придется за
все, что не входит в гарантированный государством
бесплатный «пакет» - консультации, анализы, осмотры,
манипуляции, операции, роды и пр.

ЦЕНЫ, НЕСОВМЕСТИМЫЕ С ЖИЗНЬЮ
После принятия позорного законопроекта № 6327, глава комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец обнародовала прейскурант цен на некоторые медицинские услуги.
Так, диагностика нарушения ритма сердца у ребенка будет
стоить 65 тысяч гривен. Репротезирование двух клапанов
сердца - почти 190 тысяч гривен. Аневризма сердца - почти
154 тысячи гривен. Стеноз - более 163 тысяч. Шунтирование
аорты - 130 тысяч гривен. Коронарный тромбоз - 103 тысячи.
У впечатлительных людей только от самих этих цифр
может запросто повыситься давление и «схватить» сердце, поэтому возьмем что-нибудь попроще. Например,
операция по удалению камня в желчном пузыре будет
стоить от 34 до 51 тысячи гривен. Лечение острого панкреатита - почти 72 тысячи, а цирроза печени - 111 тысяч.
Кстати, скоро начнутся морозы и гололёд. Учитывая
работу наших коммунальных служб, в это время в отделениях травматологии наблюдается небывалый ажиотаж, а среди пострадавших будут и бабушки с пенсией в
1452 грн. Сколько придётся отдать за обычный перелом,
информации пока нет, но, к примеру, ушиб голени потянет на 71 тыс., открытая рана локтя - порядка 54 тыс., а
открытая рана предплечья – 33,5 тысяч гривен.
Самое дешевое в этом списке – удаление фурункулов.
Это удовольствие будет стоить всего каких-то 7 тысяч гривен, или почти пять минимальных пенсий.
В общем, украинцам теперь придётся внимательнее
смотреть под ноги - ведь страшно представить, во сколько обойдётся опрометчивый шаг на скользкий бордюр,
или, не дай Боже, на торчащий ржавый гвоздь.
Продолжение на СТР.4

СТОР.3

ІСТИЧНА ІДЕЯ!
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19 серпня 2016 року Міністе
“За правду і справедливіс
Установчий з’їзд партії
відбувся 30 липня 2016 року,
де були ухвалені Програмна заява,
Статут партії, сформоване її керівництво.
Головою партії обрано Олександра МОРОЗА,
заступником голови – Василя ЦУШКА.

м. Київ 073-074-00-80

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

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

Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська

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

Херсонська

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

ПЕРЕДПЛАТУ
íà 2018 ðiê

РОЗПОЧАТО
Наш щотижневик “За правду і справедливість”
виходить на 8 сторінках
ВИДАВНИЧА ВАРТІСТЬ ГАЗЕТИ НЕ ЗМІНИЛАСЬ – 2,00 ГРН. ЗА 1 НОМЕР!
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вартість передплати:
132,24 грн.
12
6 66,12 грн.
місяців + послуги пошти
місяців + послуги пошти
грн.
3 33,06
+ послуги пошти

місяці

УВАГА!

Як завжди, в листопаді українцям приходять перші платіжки нового опалювального
сезону, а загальна сума платежів різко зростає. На подальші півроку доводиться знову
перекроювати "тришкин кафтан" сімейного бюджету, тяжко роздумуючи над тим, на чому
ще можна заощадити… І традиційно встає питання про те, чому у нас такі дорогі енергоносії
і опалювання.

грн.
1 11,02
+ послуги пошти

місяць

Бажаєш отримати подарунок від редакції?

ЦЕ ДУЖЕ ПРОСТО!
читай на сторінці 8
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ДЕРЖАВА
УЧАТ В ШКОЛЕ…

Украинских старшеклассниц учат, как
правильно заниматься проституцией

Е

Александр МИХАЙЛОВ
сли отбросить словесную шелуху "реформаторов" украинского образования, то вся их деятельность направлена
исключительно на примитивизацию школьных программ и
дебилизацию подрастающего поколения. Особенно наглядно это
проявилось в последней реформе образования "имени" Лилии
Гриневич. Судя по всему, «реформаторам» и этого показалось
мало – теперь очередь за моральным растлением подростков.

У 2017 році зростання цін на продукти харчування в Україні
в рази перевищило відповідні показники в Європі

УКРАЇНА:
наші досягнення

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
В данном случае мы не будем говорить о всевозможных факультативах и учебных часах по "безопасному сексу", изучению "альтернативных"
сексуальных ориентаций, правах сексуальных меньшинств и т.д. Поговорим о пропаганде "древнейшей профессии", которую некоторые политики,
государственные чиновники и депутаты уже давно пытаются легализовать.
Судя по всему, в рамках осуществления этой цели и были привлечены некие "общественные организации", которым было поручено провести соответствующую работу среди молодежи.
Так, в одной из школ Николаева (может быть и в других городах тоже)
старшеклассницам раздали брошюры с правилами безопасности для работниц "секс-бизнеса". По словам родителей, изначально представители
некой общественной организации попросили разрешения прочитать
старшеклассникам лекцию о том, как защититься от ВИЧ/СПИДа. Однако
в итоге после лекции ученицам вручили пособие, которое рассказывает,
"как сохранить жизнь и не только, если ты занимаешься секс-бизнесом".
"Ты выбрала очень опасную профессию, но если будешь всегда придерживаться этих простых правил, то получишь шанс прожить долгую жизнь,
планировать свою семью, и наслаждаться сексом с любимым человеком", - таким душевным напутственным словом начинается брошюра для
молодых украинок.
Кроме сведений о методах контрацепции в брошюре также опубликованы
советы "на каждый день". Например, как брать оплату с клиентов, договариваться с "подругами" о сигналах помощи, и какие места для "обслуживания" лучше выбирать. Приведем лишь несколько таких "перлов":
▶ Всегда бери оплату наперед, но не бери деньги с собой, если есть, кому
оставить.
▶ Оговаривай время, объем услуг и количество клиентов заранее.
▶ Когда клиентов несколько, постарайся расположить к себе одного из них,
который смог бы вступиться за тебя при необходимости.
И так далее.
Вот такая "путевка в жизнь". Как это ни печально, но проституция в Украине уже давно стала одной из наиболее востребованных профессий. Еще
в 90-е годы, после распада СССР, миллионы нищих и деморализованных
украинцев ринулись в поисках хлеба насущного за рубеж, и в их числе –
сотни тысяч молодых женщин. По самым скромным подсчетам, уже тогда
в европейских борделях работало не менее 300 тысяч (называлась цифра
и в 600 тысяч) "жриц любви" из Украины, и вряд ли на сегодняшний день
эта цифра сократилась. Ну, а сколько молодых украинок занимаются этим
ремеслом у себя на родине – вообще никто не считал.

ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
Попытки легализовать проституцию на государственном уровне в Украине
продолжаются уже много лет, однако в последнее время они активизировались. Чтобы хоть как-то «замылить» моральную сторону этого дела, сторонники данной «реформы» приводят в основном четыре аргумента. Первый из
них – экономический. Дескать, государство будет контролировать огромный
рынок сексуальных услуг, в результате чего появится дополнительная налоговая база в виде многотысячной армии проституток и физических лиц – предпринимателей (сутенеров). Более того, расплачиваясь в борделе, каждый клиент будет платить НДС, а в целом выведение секс-индустрии из криминальной
«тени» станет серьезным экономическим фактором и весомым источником
бюджетных поступлений - что очень важно в условиях кризиса.
Согласитесь, что в наших конкретных условиях это явно не выдерживает
критики. Ведь если более половины обычной экономики находится в «тени»,
то в такой отрасли как проституция тем более будут преобладать схемы, по
которым основной денежный поток пойдет явно не в государственную казну.
Второй аргумент касается медицинского контроля проституток и их клиентов. Дескать, за здоровьем жриц любви будут наблюдать медики, требуя
от них санитарных карточек, а клиенты начнут сдавать в лабораториях
анализы. Характерно, что сами медики все это называют детским лепетом.
Во-первых, современные методы диагностики не могут стопроцентно, а
главное – быстро и на ранних стадиях выявлять многие инфекции, передающиеся половым путем. Во-вторых, каждый школьник знает, что ныне за
две-три сотни можно приобрести практически любую справку.
Третий миф состоит в том, что проститутки, достигшие пенсионного
возраста, будут иметь рабочий стаж, и получать достойные пенсии. Здесь
следует учесть, что путаны могут работать на своем поприще максимум
до 35 лет, после чего «выходят в тираж» - без нормальной профессии, с
душевным надломом и кучей сопутствующих болезней. Кому будет нужна
такая «молодая специалистка», умеющая работать только в постели? Не говоря уже о том, какая запись будет фигурировать у нее в трудовой книжке.
Наконец, «железобетонным» аргументом выглядит утверждение, что проституция существовала всегда и везде, в том числе и в СССР. Поэтому, мол, если
нет против нее рецептов, так лучше узаконить. А бороться с ней – это ханжество. Но если следовать этой логике, то можно напомнить, что воровство и
убийства тоже существовали всегда – борьба с ними тоже ханжество? Что же
касается сравнения с Союзом, то здесь достаточно напомнить закон перехода
количества в качество – в те времена проституток было в тысячи раз меньше.

Олександр ПОЛУЯНОВ
е вже виглядає якимось мазохізмом: якщо наша країна
чимось і виділяється на тлі інших держав - то винятково
в негативному плані. У цьому матеріалі зібрана лише невелика підбірка свіжих "антирекордів", яких Україна досягла
під "чуйним керівництвом" нинішньої влади.

Ц

ЗРОСТАННЯ ЦІН І
ІНФЛЯЦІЯ

У 2017 році зростання цін на
продукти харчування в Україні
в рази перевищило відповідні показники не лише в Європі, але і в країнах колишнього
Союзу. По суті, в країні йде
скажене розкручування продуктової інфляції : практично кожен місяць дорожчають
життєво необхідні продукти з
"соціального набору" - і кінця
цьому не видно. Всього ж з початку року ціни на їжу додали
від 15%-50% і більше - залежно
від категорії.
"Думаю, до квітня-травня 2018 року ми отримаємо
зростання цін на продукти
харчування ще як мінімум на
25-30%. Це - оптимістичний
сценарій. У гіршому разі можемо отримати ситуацію, коли
ціни на продукти в середньому, в порівнянні з 2016 роком
зростуть більш ніж на 100%,
причому по усіх позиціях. У нас
вартість багатьох продуктів
вже зараз вище, ніж в суміжних державах. Наприклад, куряче філе у нас дорожче, ніж в
Польщі, Румунії, Угорщині, Естонії, Латвії. Оселедець в Україні коштує удвічі дорожче, ніж
в Німеччині, а червона риба приблизно в 5 разів", - заявив
експерт "Фонду громадської
безпеки" Юрій Гаврилечко.
"З початку поточного року
подорожчали більше 90% продуктів харчування. Навіть дані
Держстату свідчать про те, що з
10 січня по 11 вересня 2017 року
сталося стрімке подорожчання
м'яса: свинини - на 43% та яловичини - на 24%. Також з початку року ціни на сало зросли
на 35%, курячу тушку - на 31%,
варені ковбаси - на 17%, м'який
сир - на 16%. Соціальний хліб,
як білий, так і чорний, з початку року подорожчав на 14%," -

заявив місяць тому голова Асоціації постачальників торгових
мереж Олексій Дорошенко. За
його словами, серед овочів
найбільше зростання ціни було
зафіксоване на моркву - на
90%, капусту - 53%, цибулю 48% та буряк - 31%.
"Сьогодні уряд говорить, що
інфляція знаходиться на рівні
12-15%, але, за нашими оцінками, вона вже складає не менше
30%. Дворазове підвищення
мінімальної зарплати до 3200
гривень привело до зростання
витрат в ключових галузях, що
виробляють базовий набір товарів і послуг, яке в свою чергу
привело до неконтрольованого зростання цін на продукти
харчування", - заявив директор
Українського інституту аналізу
і менеджменту політики Руслан Бортник.
За словами експертів, ще
більший негативний ефект вже
незабаром дасть і "осучаснення" пенсій.
Для довідки: в середньому у
більшості країн Європи показник інфляції складає 2,5%,
а в країнах СНД - 6,9%.
Окрім України, високі темпи
зростання споживчих цін спостерігаються також в Азербайджані (14%), Туреччині (11,2%) і
Таджикистані (7,7%).

ПАДІННЯ ВВП
Україна стала рекордсменом серед країн Європи, СНД,
і одним з лідерів у світі по падінню ВВП.
"Це пов'язано з тим, що
Україна в 2014-2015 і 2016 роках мала серйозні економічні
і політичні потрясіння. Ми стали рекордсменом по падінню
ВВП серед країн СНД і основним з лідерів по падінню ВВП
у світі. На жаль, випадку, коли
після падіння ВВП країнам
легше знову побудувати еко-

номіку, з Україною не сталося.
Те, що наша країна в списку
тих, хто не може вийти на рівень зростання - є поганим
показником. Я це пов'язую в
першу чергу з тим, що у нас
не здійснюються економічні
реформи… Дуже складно говорити про те, що буде надалі.
Але, проте, для того, щоб вийти на рівень 2013 року, Україні треба ще дуже багато часу.
За даними деяких експертів
20-25 років", - заявив економіст Олексій Плотников.
"Абсолютний рівень ВВП в
Україні дуже низький. Я спеціально дивився ВВП України в
кращі часи: в 2008 році номінальний ВВП на душу населення був близько 8 тис. доларів, а
в 2013 - близько 4 тис. доларів.
Зараз 2 тис. доларів. Скільки
повинно пройти років, щоб населення зажило, як до кризи"?
- відмітив представник рейтингового агентства Moody's.

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА
За даними дослідженнями
міжнародної Асоціації АССА,
Україна за підсумками 2016
року зайняла третє місце
(45,16%) в списку країн з найбільшою тіньовою економікою.
Нас обігнали тільки Нігерія з
показником 48,37% і Азербайджан (67,04%). Всього у 2016
році в Україні об'єм економіки,
з якої не платяться податки,
склав 1,1 трлн. грн. Зазначимо,
що ВВП в тому ж році склав 2,38
трлн. грн, а прибуткова частина
держбюджету - 595 млрд грн
В той же час, за підсумками
першого півріччя 2017 року
інвестиції в Україну впали в
два рази - до "рекордних" 2,34
млрд гривень.
На думку експертів, усе це
стало результатом бездарної
економічної політики влади,
а також повного правового
беззаконня, яке зараз панує в
Україні. У таких умовах владі
треба піклуватися хоч би про
те, щоб не втратити своїх власних легальних підприємців, а
не говорити про іноземні інвестиції.
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Собівартість українського газу 1,34 грн/куб.
Чому ж уряд продає його населенню в п'ять разів дорожче?

РЕЗОНАНС

Тарифи: сезонне загострення
Або як українців обдирають на комуналці
Олександр ГРАДОВ
к завжди, в листопаді
українцям
приходять
перші платіжки нового
опалювального сезону, а загальна сума платежів різко
зростає. На подальші півроку доводиться знову перекроювати "тришкин кафтан"
сімейного бюджету, тяжко
роздумуючи над тим, на чому
ще можна заощадити… І традиційно встає питання про те,
чому у нас такі дорогі енергоносії і опалювання.

Я

ПОЗДОРОВЛЯЄМО:
МИ УСІ - ІНВЕСТОРИ

ОБҐРУНТУВАТИ
НЕОБҐРУНТОВУЄМЕ

За останні роки українцям усі
вуха прожужжали про те, що тарифи мають бути "економічно обґрунтованими" - і для того, щоб
"піти від совка" і увійти до "сім'ї цивілізованих європейських народів",
ми повинні це прийняти і потерпіти. А найбіднішим держава допоможе субсидіями. Що ж насправді
криється за цими словами?
Розпочнемо з того, що саме
словосполучення
"економічно
обґрунтовані", яким так часто сиплють високопоставлені чиновники - це порожня балаканина
ні про що. Чому? Тому що існує
велика кількість різних підходів,
за допомогою яких можна обґрунтувати або, навпаки, рознести в пух і прах будь-який тариф.
Все залежить від вибору точки
координат, системи відліку, і чисто суб'єктивних інтересів того,
хто проводить це обґрунтування. Грубо кажучи, якщо ми чисто
схематично візьмемо умовний
тариф 10 гривень за 1 кубометр,
то для одних він буде "економічно
обґрунтованим", для інших занадто високим, а для третіх занадто
низьким - і усі вони зможуть це
обґрунтувати, і на папері кожен з
них буде по-своєму правий.
Про те, що українські тарифи
все ще занадто низькі, постійно
стверджує Захід і в першу чергу
МВФ. Що ж, за їх західноєвропейськими і північноамериканськими мірками, це дійсно так.
Правда, при цьому вони чомусь
не докоряють Київ в тому, що
60-80% (знову ж таки - дивлячись як вимірювати) українців
знаходиться за гранню бідності,
а наші зарплати і пенсії - найменші в Європі. Причому, не просто

найменші, а в 5-10 разів менше.
І якщо застосувати принцип платіжного паритету, то і тарифи з
цінами у нас мають бути в 5-10
разів нижче. Але для наших "західних партнерів" це неприйнятно - у них логіка дещо інша, як і
в українського уряду, що виконує
їх рекомендації.
Особливо огидливою в цьому
плані виглядає позиція продажних українських ЗМІ і ряду "придворних" експертів, що виряджаються під ідеологів "ліберальної
економіки" та "співаків ринкових
реформ". Щодня з екранів телевізорів вони нам втокмачують, що
за все треба платити і нічого не повинно бути дешевим - нібито тільки так Україна зможе залучитися
до європейських стандартів життя. Насправді ці цинічні брехуни
захищають інтереси енергетичних і комунальних олігархів, паразитуючих фірм-посередників,
корумпованих чиновників і західних кредиторів, в кишенях яких
осідає не менше 70% наших комунальних платежів. Вони ж і кидають "кістку" своїм "шавкам", які
забезпечують ним інформаційне
прикриття. Тому буде зовсім не
зайвим подивитися на цю справу
з позицій здорового глузду та інтересів простих громадян, які за
Конституцією є і хазяями, і джерелом влади в цій країні.

ДЕРУТЬ П'ЯТЬ ШКІР

Нагадаємо, що за українським
законодавством населення повинне отримувати газ власного
видобутку, який в рази дешевше
за імпортний. Більше того, високопоставлені політики не раз
заявляли про те, що вітчизняний
газ українці повинні отримувати
без всяких "накруток" - а чисто за
собівартістю.
Судячи з офіційних даних, в
2016 році собівартість газу українського видобування складала
1338 гривень за 1000 куб. м (606
грн. видобування, 732 зберігання і транспортування). При цьому з 732 гривень (на зберігання
і транспортування) "Нафтогаз"
отримує 219, а інші 513 дістаються облгазам.
Так от, з точки зору інтересів
простих українців, нам повинні поставляти газ саме за цією
ціною, за голою собівартістю
- 1,34 грн за кубометр. Тому що
це логічно, справедливо і економічно обґрунтовано для країни,
найбіднішої, що є в Європі. Тим
паче, що саме народ є власником
усіх природних багатств, які знаходяться в надрах нашої країни.
При цьому можна було б ввести
розумні ліміти на споживання
газу і тепла (щоб не тринькали
бездумно), а також заохочувати
впровадження енергозберігаю-

ІРИНА ЛУЦЕНКО: “ДУЖЕ АКУРАТНО
ФОРМУЛЮЙТЕ ТЕ, ЩО БУЛО”…
У Порошенка відреагували на звинувачення в
ухиленні від податків
За матеріалами http://www.pravda.com.ua/
Представник президента Петра Порошенка у Верховній Раді Ірина Луценко
назвала "безпідставними домислами"
матеріали журналістського розслідування, де голова держави звинувачується в мінімізації податків.

П

чих технологій. А 20 мільярдів
кубів газу українського видобування з головою вистачило б на
комунальні потреби населення
(зараз - 17,6 мільярдів кубів в рік).
Неважко порахувати, що при
вартості газу в 1,34 грн/куб нам
не довелося б затягувати ремені до самої шиї, та і криза була б
вже не так страшна. Чому ж уряд
продає його населенню в п'ять
разів дорожче?

ро це вона заявила в понеділок, 6
листопада на засіданні погоджувальної ради парламенту.
За її словами, офшорна компанія, про
яку йдеться в розслідуванні, була створена виключно для передачі президентом
корпорації "Рошен" у "сліпий траст".

"Щоб продати корпорацію Roshen, треба було створити міжнародну холдингову
структуру. Ця структура була налаштована на те, щоб уникнути подвійного оподаткування, щоб усі податки повністю
були сплачені в Україні, а не за кордоном",
- наголосила Луценко.
Вона зазначила, що такий офшор був
необхідний, бо інакше, відповідно до Гаагської конвенції 1985 року, "Рошен" не можна було передати в довірче управління
Ротшильду.
"Такі міжнародні умови", - підкреслила
представник президента.
За її словами, компанії офшорного хол-

Що ж, озброїмося математикою. До вищезгаданої собівартості (1338 грн) влада держави
додає 1862 гривень ренти і податків, що збільшує вартість газу
до 3200 гривень (за 1000 кубів).
Але і цього їй здалося занадто
мало, і вона включила до складу
тарифу ще 3,5 тисячі гривень. А
щоб "економічно обгрунтувати"
цей грабіж, його назвали "капіталовкладеннями на розробку
газу видобувними компаніями".
Вдумайтеся: по суті, усіх українців в примусовому порядку
зобов'язали інвестувати свої
гроші в розробку українських
родовищ, причому це стосується не лише державної компанії
"Укргазвидобування", але і приватних свердловин (фірм Коломойського, Фірташа, Авакова,
"вінницьких", " донецьких"). При
цьому у населення ці гроші приймають і оформлюють не як інвестицію, а як просту плату за
газ. Якщо хто не зрозумів, пояснимо різницю: інвесторам належить виплачувати відсоток з
прибутку, або дивіденди.
У нашому ж випадку цей прибуток йде в кишені олігархів,
присмоктавшихся до бюджету
вищих чиновників, а також в рахунок сплати по зовнішніх кредитах (які можновладці самі ж і
розкрадають). Може, тому Фонд
постійно твердить, що тарифи в
Україні занадто низькі?
Але і це ще не все! Газ, що відпускається " Нафтогазом", йде
до населення через облгази - а
майже усі вони вже приватизовані олігархами. Велику частину
облгазів контролює Дмитро Фірташ, ще якусь частину - олігархи
Ігор Учитель, Іван Фомиченко
і Віктор Попов. Облгази мають
свою долю в первинній собівартості газу (513 гривниь - вартість
транспортування по місцевих
магістралях) плюс невелика

дингу при передачі кондитерської корпорації не мали жодних банківських рахунків.
"Будь-які заяви про порушення валютного законодавства чи перерахування
будь-якої готівки з України при створенні
цієї структури є безпідставними домислами", - наголосила Луценко.
Вона закликала "дуже акуратно формулювати те, що було почуто і скривджено
журналістськими розслідуваннями".
Як відомо, у своєму дослідженні Центр
розслідування корупції та організованої
злочинності OCCRP та "Слідство-Інфо" дійшли висновку, що метою створення офшору президентом Петром Порошенком
могла бути мінімізація податків, а не плани передати кондитерський бізнес "Рошен" у "сліпий траст".
Трастовий договір на передачу управління корпорацією "Рошен" був укладений 14 січня 2016 року. Нідерландська
компанія Roshen Europe B. V. фігурувала в
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маржа в 54 гривні з кожної тисячі
кубометрів. Здається що небагато, проте помножимо на 17,6
мільярдів - і отримуємо 950 мільйонів чистого прибутку в рік!
Адже облгази, з благословення
уряду, тепер ще надумали дерти абонплату! Таке ось виходить
"економічне обгрунтування"!

І СВІТЛО НА ДОДАЧУ
Це ми торкнулися тільки тарифу на газ - хоча аналогічна картина спостерігається по всіх тарифах. Наприклад, в Україні ось
вже декілька років влада "грається" з тарифами на електроенергію. Перший раз "не смішно" стало ще в 2009 році - тоді з легкої
руки прем'єра Юлії Тимошенко
для тих українців, які споживали понад 400 кіловат в місяць,
тариф збільшили з 24,36 копійок
до 76,26. Потім в 2011 році уряд
Азарова підняв мінімальну ціну
до 36,46 копійок.
Зараз справа дійшла до 0,9-1,62
гривень за кіловат, проте МВФ
продовжує наполягати на тому,
що електроенергія в Україні найдешевша в Європі - і потрібно б підвищити ще! Те ж саме твердять і в
Національній комісії регулювання
енергетики і комунальних послуг
(НКРЕКУ) : мовляв, "економічно
обгрунтований" тариф складає
2,31 гривни, а при використанні
імпортного вугілля - і того більше.
Але, як і у випадку з тарифами
на газ, тарифи на електроенергію
є ще однією аферою українських
олігархів і високопоставлених
чиновників. Про горезвісну "Роттердамську формулу" чули вже
усі українці. Так само як і про те,
що на вугільні ТЕС поставляється
низькоякісний, перемішаний з
породою шлам антрациту, здобутий в "копанках", - при цьому
його ціна штучно завищується в
2-3 рази. Проте вже з'явилася інформація, що махінації здійснюються і з дорогим вугіллям з ЮАР
та США. І займається цим не
лише компанія ДТЕК Ахметова.
Втім, українцям вже неважливо,
хто їх обманює і обраховує: не
велика різниця, робить це "проросійський" Ахметов, або "проукраїнський" Кононенко? Справа
в іншому: при наведенні ладу у
вугільно-енергетичній сфері і ліквідації шахрайських схем, реальна собівартість електроенергії,
що отримується на ТЕС, знизиться до 45-50 копійок, і її зростання
буде можливе вже тільки у разі
збільшення зарплат шахтарям і
енергетикам, а не за "Роттердамськими формулами".

списку з трьох офшорів Порошенка, про
яких йшлося в документах "Панамського
архіву".
У квітні світові ЗМІ опублікували велике
розслідування, яке розкриває причетність
багатьох світових лідерів і відомих людей
до приховування величезних сум грошей
в офшорних компаніях. Серед них, крім
інших, виявився президент України Петро
Порошенко.
Претензії до Порошенка полягають у
приховуванні факту створення компаній
в офшорі. Дії Порошенка можуть суперечити закону, оскільки він відкрив нову
компанію, перебуваючи в кріслі президента, і не вказав цей актив у фінансовій
декларації.
Юристи Порошенка заявили, що частку президента в "Рошен" передано в нову
іноземну структуру в рамках укладеного з
Rothschild Trust договору про сліпий траст
та запевнили, що ніяких порушень немає.
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РЕАЛІЇ

Гражданам предлагается предоставлять бесплатно только те медицинские услуги,
которые будут включены в программу медицинских гарантий

УКРАИНА
НА КРАЮ

НАЗАД, В 90-Е

Александр ПОЛУЯНОВ

К

ак мы уже сообщали, в Верховной
Раде Украины был принят закон о
платной медицине, гордо именуемый «медицинской реформой». Основное изменение, которое сулит нам эта
«реформа» - это фактическое исчезновение гарантированной Конституцией
бесплатной медицины. Платить придется за все, что не входит в гарантированный государством бесплатный «пакет»
- консультации, анализы, осмотры, манипуляции, операции, роды и пр.
(Начало на стр. 1)

ГАРАНТИИ – ВИЛАМИ ПО ВОДЕ
Правда, в Минздраве утверждают, что
каждому будет гарантирован бесплатный
пакет медицинских гарантий. Причем, на
сегодня никто не знает, что именно войдет
в этот пакет, а что нет. Известно только то,
что на каждого пациента закладывается
средняя сумма в 370 гривен в год.
"Гражданам предлагается предоставлять бесплатно только те медицинские услуги, которые будут включены в программу медицинских гарантий, но что именно
и в каком количестве входит в эту гарантированную программу никому неизвестно", - заявила член Комитета по вопросам
здравоохранения Татьяна Бахтеева.
Для иллюстрации возьмем лишь один
случай: шунтирование аорты, которое будет стоить 130 тысяч гривен. Ассоциация
кардиохирургов Украины подсчитала, что
в прошлом году в нашей стране было проведено около 7000 таких операций. Если
после внедрения медреформы эта услуга
будет включена в гарантированный пакет
(то есть, будет бесплатной), то - исходя из
тарифа в 130 тысяч гривен - такое число
операций обойдется бюджету в сумму
почти миллиард гривен.
Но это только один единственный пункт
из сотен видов хирургических вмешательств, цены на которые уже просчитали
в Национальной академии медицинских
наук, Минздраве и Минфине.
Для сравнения: всего в бюджет медицинской отрасли на следующий год за-

ложено порядка 80 миллиардов гривен.
Сюда входят зарплаты врачам и медперсоналу, и финансирование бюджетных
программ (около 40) - по диабету, ВИЧ, туберкулезу, онкологии, гемофилии, реимбурсации лекарств и пр. А также все "первичное звено" медреформы с бесплатным,
гарантированным государством, пакетом
медицинских гарантий. Даже навскидку
видно, что этих денег и близко не хватит.
И окажется ли в «пакете» это самое шунтирование - это сложный вопрос. Если вдруг
окажется, то на одного пациента, нуждающегося в такой операции стоимостью 130
тысяч, пойдет по 370 гривен (см. выше) от
350 других пациентов, которые должны будут вообще не обращаться к врачам в течение года. А если не окажется, то большинство больных, которым будет необходимо
это шунтирование, просто умрут без операции из-за отсутствия у них таких денег.
"В законопроекте депутаты внедрили
две статьи, которые узаконили платную
медицину. Во-первых, сказано, что Кабмин утверждает каждый год программу
медицинских гарантий, а ВР за нее голосует. Какой же это гарантированный пакет услуг, если его каждый год будут утверждать заново? Это уже не гарантии, а
надежды. Если окажется, что в этом году
есть деньги на шунтирование, то да, его
сделают. А в следующем году окажется,
что есть деньги только на патологоанатома. И ни на что больше гражданам
нельзя рассчитывать, кроме бесплатного
вскрытия. Во-вторых, в законопроекте говорится, что на реформу нужно 5% ВПП,
в бюджете предусмотрено 3,5%. То есть,
фактически медгарантии уже в полтора
раза меньше, чем должны бы быть", - прокомментировал ситуацию медицинский
эксперт Сергей Кравченко.

В ОПЕРАЦИОННУЮ – КАК В
ПОДВАЛ ГЕСТАПО

А тем временем, в Минздраве уже начали внедрять реформу – причем в своей

излюбленной манере, то есть, откровенно
садистскими способами. Как уже не раз
сообщалось, нынешний Минздрав под
руководством Ульяны Супрун в первую
очередь отличается преступным бездействием в деле закупки жизненно важных
лекарств и вакцин. Но на этот раз «Доктор
Смерть» превзошла саму себя.
Так, даже если предположить, что взятое нами за пример шунтирование будет
для пациента условно бесплатным, то за
анестезию платить все равно придется.
Более того, препараты для анестезии придется искать самостоятельно.
"Государство больше не будет закупать
для украинцев препараты для анестезии.
Новые правила вводятся Минздравом с
1 января 2018 года, когда вступит в силу
постановление Кабмина №180, согласно
которому закупка за счет госбюджета таких крайне необходимых препаратов, как
фентанил, натрия оксибутирата и промедол - не предусмотрена. Причина - Минздрав не включил эти препараты в Национальный перечень лекарств, и теперь
при проведении операций они использоваться не смогут. Итак, если в больницах
полноценного наркоза больше не будет
- что делать людям? Искать препараты
самостоятельно, либо терпеть боль?" - пишет на своей странице в Facebook Ольга
Богомолец.
По ее словам, с самостоятельным поиском наркоза однозначно возникнут
проблемы, ведь это - наркотические препараты, за незаконную покупку которых
человека должны привлечь к уголовной
ответственности.
"Фактически врачей и пациентов ставят
перед выбором: смерть на операционном
столе от болевого шока или тюрьма. Интересно, чем они думали, принимая подобное постановление? В больницах уже
начинается дефицит препаратов для анестезии. Медики в панике, ведь делать операции без наркоза они еще не привыкли",
- говорит Ольга Богомолец.

"То, что власти называют «медицинской
реформой» – это циничный геноцид украинского народа. Уже сейчас понятно, что
предлагаемые нововведения приведут к
недоступности для людей высокопрофессиональной и качественной медицинской
помощи. Последствия не заставят себя
долго ждать – резкое повышение уровня
смертности, потому что у людей не будет
денег на лечение. Это и расстрел украинской медицины, потому что «реформа»
приведет к массовому закрытию больниц и сокращениям медперсонала. А из
оставшихся врачей сделают предпринимателей. Глядя на пациента, такой предприниматель от медицины будет думать
только о том, сколько и
на чем он может заработать", - считает
заместитель председателя политической партии “Алекасндра Мороза “За
правду и справедливость” Василий Цушко.
Зная наши реалии, можно смоделировать ситуацию. Во-первых, банки наверняка быстро сориентируются и создадут
какую-то кредитно-медицинскую программу. В каждой больнице (как в магазинах электроники) будет сидеть девочка
с ноутбуком, и выписывать "выгодные"
кредиты на лечение. Находясь в страхе
за свою жизнь (или жизнь близких), люди
будут согласны на любые условия и проценты.
Также не обойдут Украину разномастные знахари, бабки, колдуны и прочие
шарлатаны, которые наводнят страну, как
в смутные 90-е. Благодаря чему украинская нация начнёт вымирать ещё стремительнее. На волне экстрасенсов, бабок и
массового неблагополучия станут плодиться секты, наподобие печально известного "Белого братства" - где любого
горемыку, не имеющего денег на лечение,
"утешат" и подготовят к отходу в "мир
иной".
P.S. Остается надеяться лишь на то, что
реформа медицины, может быть, так и
останется на бумаге. Дело в том, что ряд
депутатов зарегистрировали постановление, в котором требуют отменить принятый закон. И пока парламент не рассмотрит это постановление, закон не может
подписать спикер и передать на подпись
президенту. Кроме того, в профильном
комитете уже начали сбор подписей в
Конституционный суд - относительно нарушения Основного закона принятым
документом (согласно статье 49 Конституции, медицина должна быть бесплатной).

"Людей нет", или

Еще один штрих к вопросу о состоянии дел в украинской экономике.
Роман КОМЫЗА, Facebook
Сегодня был на одном официальном мероприятии. Называлось оно так: "Расширенное заседание депутатской комиссии
Днепропетровского областного совета по вопросам предпринимательства, перерабатывающей промышленности, торгового и бытового обслуживания с участием председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной
политики и предпринимательства".
Было много разных людей, в том числе представителей бизнеса, крупных промышленных предприятий региона и т. д.
Итак, мои впечатления.

Р

еформы, очередные законопроекты,
"промышленный пакет реформ"… Все
это слишком напоминает бег по
замкнутому кругу, который продолжается уже 26 лет. Приходят
и уходят люди, переписываются
сотни законов, меняются созывы

парламента, местных советов, и
мы все время слышим о каких-то
реформах, но только ничего этого
по факту не происходит.
Ну что ж, 26 лет реформ не
прошли даром. Сейчас для многих очевидно то новое состояние,
к которому скатилась украинская

экономика. Ведь теперь от проблемы нехватки материального
или финансового ресурса при наличии дешевого, но достаточно
квалифицированного труда (которым мы так долго гордились), мы
перешли к проблеме дефицита рабочей силы как таковой. Вот только несколько тезисов.
"На нас надвигается катастрофа. Это идет со стороны Польши,
Чехии, Словакии. Предлагается
работа за рубежом, в основном по
рабочим специальностям, уезжают целыми бригадами. Везде - на
улице, в магазинах - размещена
соответствующая реклама. Идет
массированная пропаганда. Что
делать? Организовать бригады по
уничтожению этой рекламы?" - го-

ворит представитель завода по
производству труб и деталей трубопроводов в Никополе.
"Сейчас на сайтах для поиска работы размещено 1,5 млн вакансий.
Невозможно найти рабочих, так
как у нас полностью уничтожена
система профессионально-технического образования", - сообщают
представители производственного предприятия из Днепра.
"Наши проектные институты
фактически не работают, мы вынуждены обращаться к зарубежным партнерам, чтобы там сделали нам проект", - заявляют еще на
одном производственном предприятии в Днепре.
"Например, у нас есть заказ,
есть даже предложения от инве-

сторов, но я не могу взяться за
этот заказ - нет людей", - жалуются
представители предприятий.
Не помню точно профиля всех
этих предприятий, но это не так
уж важно. Данная проблема относится практически к каждому
производственному направлению,
особенно предприятий востока
Украины. Люди массово уезжают,
причем утрачивается именно тот
человеческий капитал, который
мог бы делать значительный вклад
в украинский ВВП.
Еще раз убеждаюсь в том, что
внутри этой модели бессмысленно вообще что-либо менять.
Здесь ведь на самом деле не одна
проблема, а три в одном: и общая
украинская экономическая отсталость, требующая банальной
модернизации, и развал некогда
единого экономического пространства всего бывшего Союза,
и пришествие новой экономики, к
которой Украина в основной своей массе совершенно не готова.
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"Міноборони… оцінює як критичне забезпечення армії боєприпасами

Все для фронту,
все для перемоги?

ТОЧКА ЗОРУ

повідає сучасному стану воєнної боротьби,
в якій ми зараз знаходимося. У цьому плані
ми втратили час. Навіть за три роки у військово-технічному плані можна було зробити набагато більше. Керівництво держави
повинне робити все для озброєння армії
новою зброєю. Про флот навіть говорити не
хочеться", - сказав Уманець.

ВІЙНА ВСЕ СПИШЕ

Олексій ГРАДОВ
резидент Порошенко майже в кожній публічній заяві любить поговорити про досягнення в посиленні
обороноздатності нашої країни : скільки
нових видів озброєнь розробляється і
спрямовується в армію, як добре наші
солдати одягнені, взуті та нагодовані, і
так далі. Проте факти говорять про інше.

П

ОСТАННІЙ ПАТРОН
Ще влітку видання "Дзеркало тижня" опублікувало тривожну статтю, посилаючись
на документ № 220/3650, який міністр оборони України Степан Полторак направив секретареві РНБО Олександру Турчинову.
"Міноборони… оцінює як критичне забезпечення армії боєприпасами калібру 7,62
мм до снайперських рушниць, калібру 12,7
до кулеметів ДШК і НСВТ, великих калібрів
від 23 до 152 мм для артилерійських систем,
гранатометними пострілами усіх типів і калібрів… В результаті втрачена можливість
спорядження протитанкових керованих ракет, боєприпасів середніх і великих артилерійських калібрів, бойових частин авіабомб,
балистних порохів для високоточних ракет,
гранатометних пострілів і боєприпасів для
реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).
Це усе, звичайно, можна купити по імпорту,
за умови, що хтось нам це продасть", - говорилося в статті.
Як свідчить з вищезгаданого документу
Міноборони, оборонно-промисловий комплекс країни не в змозі повною мірою забезпечити потреби Збройних сил в озброєннях,
військовій і спеціальній техніці. І ось - нова
інформація - від генерального конструктора
компанії "Стилетто Україна" Олександра Калачова :
"Запаси стрілецьких боєприпасів вже
практично вичерпані. Сьогодні на лінії зіткнення військові, що беруть участь у бойових діях, розглядають варіанти ручного
складання необхідних боєприпасів в кустарних умовах. І це не дивно. Якщо наші депутати з профільного комітету ВР серйозно
стверджують, що патронний завод Україні
не потрібний, то додати тут нічого. Більше

того, в неофіційних бесідах перші особи
держави - ті ж, які декларують необхідність
створення виробництва, - також розділяють
думку, що патронний завод Україні не потрібний. Ситуація вже призвела до закупівель боєприпасів за кордоном. Наприклад,
мені відомі факти закупівлі відвертої "халтури" по 10 доларів за патрон. Якась американська фірма поставила нам бронебійні
боєприпаси невідомого походження за такою ціною - без маркування про те, що вони
бойові, такі, що стоять на озброєнні.
І тільки після серії випробувань, що тривали близько року, коли з'ясувалася повна непридатність цих боєприпасів, Міністерство
оборони приймає рішення про передачу
документів в прокуратуру. При цьому при
закупівлі були порушені усі можливі норми.
Не було вхідного контролю, патрони не пройшли сертифікацію, але при цьому зберігалися на складах Міністерства оборони, що
суворо заборонено. Чи варто після цього
дивуватися з вибухів на різних арсеналах"?
- резюмує генеральний конструктор.

… І ТАНКИ НАШІ ШВИДКІ
Не краще ситуація і з бойовою технікою.
За словами фахівців, те, що демонструється на парадах і полігонах під час приїзду
високопосадових чинів - у кращому разі
одиничні дослідні зразки, а у більшості випадків - звичайна "липа". В цілому ж військово-промисловий комплекс України не
може забезпечити збройні сили сучасною
технікою і новітніми видами озброєння.
Про це на прес-конференції в Києві заявив
голова наглядової ради Асоціації виробників озброєння і військової техніки України
Дмитро Уманець. За його словами, в цьому
відношенні Україна сьогодні знаходиться
"на рівні якоїсь африканської республіки на
зразок Конго або Мозамбіку".
"Оскільки я займаюся сферою виробників військової техніки, хочу сказати не дуже
приємну річ: сьогодні ми знаходимося на
дуже низькому технічному рівні. Те, що показують людям по телевізору на Майдані,
- це для дітей. Це застаріла техніка, пофарбована, навіть не уся модернізована і не від-

Ми вже не говоритимемо про постійні
скандали, які раз у раз спалахують в частинах з приводу армійського харчування і
масового "розпилювання" коштів. Для ілюстрації приведемо лише пару епізодів. Так,
нещодавно волонтерові АТО із Закарпаття
Власті Негрі військові відправили з передовою декілька банок тушкованої яловичини
"вищої якості", в яких замість м'яса, - місиво
з шкури, щетини і сухожиль. Коли волонтери тільки відкрили банки, стало зрозуміло
- консерви вищої якості так смердіти не можуть, а вміст був далекий від заявленого на
етикетці. "Це просто лайно! Там один шматок м'яса, а решта - незрозуміла субстанція.
Навіть жир не тане в руках, його можна тільки розламувати на шматочки. Сморід стоїть
такий, що передати неможливо. Навіть дворняга відмовилася це їсти!", - розповіла на
прес-конференції в Києві Негря.
За даними волонтерів, в 128-у бригаду
було поставлено близько 6-7 фур неякісного
тушкованого м'яса. "Ми приблизно підрахували по вазі, скільки це може бути, і в результаті отримали ціну в 2-2,5 мільйона гривень. Тобто постачання було на усю бригаду.
Нам також стало відомо, що постачання
цього тушкованого м'яса було не лише в 128у бригаду, але і в інші частини і з'єднання",
- повідомив волонтер Богдан Хаустов.
Як зізнався Микола Ходунько, старший
сержант 128-ої бригади, військовослужбовці пристосувалися розпалювати з цього
жиру вогнища, оскільки їсти його точно неможливо.
"Ми там теж люди, і теж хочемо їсти, хочемо з'їсти шматочок м'яса, а не ось це… Ми
знаходимо час, щоб кудись з'їздити, купити м'яса і молока, але це за свої гроші, нам
щось привозять волонтери, але не завжди
так виходить. І коли ти після 12-ти годин
приходиш голодний, відкриваєш банку і
з'їдаєш цю субстанцію… Я думаю, що продовольче забезпечення воїнів дуже різко впало. Якщо ти сидиш на цьому тушкованому
м'ясі постійно, то через місяці два-три починає боліти живіт, з'являється печія, і пігулки
не допомагають", - розповів Ходунько.
А нещодавно вибухнув скандал в 24-ій
окремій механізованій бригаді ЗСУ, яка дислокується в районі міста Яворів Львівської
області. Під час проведення планового аудиту Міноборони виявило у бригаді порушень
на 5 млн гривень - за рахунок завищення
цін на харчування і виплату зарплат військовим. Підкреслюємо - це тільки в одній
бригаді, а таких в Україні 11, і це в ході планової перевірки! Скільки ще розкрадається - важко навіть уявити. І хоча військовий
бюджет зростає як на дріжджах, при таких
темпах “розпилювання” коштів, їх на армію
постійно бракуватиме, тобто українським
платникам податків знову доведеться трясти гаманці.

ВОНИ
СТАЛИ
ПЕРШИМИ
Депутати від політичної партії “Олександра Мороза “За правду і справедливість”
Жашківська об’єднана територіальна громада Черкаської обл.
КЛЬОЦ
Микола Григорович

БОНДАРЕНКО
Олександр Анатолійович

Кам’янська об’єднана територіальна громада Черкаської обл.
ВАСИЛЕНКО
Олександр Григорович

ШАМРАЙ
Олександр Григорович

О ЧЕМ МОЛЧИТ
ТЕЛЕВИЗОР
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ЧЕТЫРЕ
ТРЕБОВАНИЯ
МВФ

М

еж дународный
валютный фонд
(МВФ) выдвигает
4 требования к Украине
для получения следующего транша. Об этом сообщил представитель МВФ
в Украине Йоста Люнгман, передают «Украинские новости».
"Условиями для четвертого
пересмотра программы являются принятие закона о приватизации, который обеспечит
прозрачную продажу госактивов, также требованием была
уже принятая пенсионная реформа. Мы сейчас оцениваем,
насколько она соответствует
пенсионной системе. Необходимо также создание антикоррупционного суда и урегулирование вопроса с ценами на газ",
- сказал он.
Также Люнгман отметил необходимость принятия земельной
реформы.
"Мы не отказались от этой
реформы. Мы решили ее отложить на 2018 год для того,
чтобы дать время для ее комплексной разработки и нахождения консенсуса в обществе",
- добавил он
Представитель МВФ отметил,
что Украина уже выполнила
программу на 2/3, в результате
чего было получено 12,5 млрд
дол.
Среди важнейших проведенных реформ он отметил
реформу банковского сектора,
введение плавающего курса,
таргетирование инфляции, создание НАБУ и реформу энергетического сектора.

КАК ВАШИ
ЗАРПЛАТЫ,
ДЕПУТАТЫ?

Д

о следующего года
нардепы собираются поднять себе
зарплату — с нынешних 17
тыс. грн до 30 тыс. грн.,
сообщают «Вести».
Такой законопроект уже
обсуждали в регламентном
комитете, и повышение будет
заложено в новом бюджете.
Впрочем, даже сами народные
избранники признаются, что
основной доход им приносит
не депутатская зарплата, а так
называемые партийные деньги,
лоббирование и проталкивание
законопроектов.
Эксперты предлагают привязать заработки избранников не
к окладам министров, а к зарплатам бюджетников — ради
справедливости.
Насколько доходы украинских депутатов отличаются от
зарплат, например, учителей?
Как выяснилось, новые доходы
будут отличаться в 4,4 раза, в то
время как в Европе, как правило, это соотношение — в среднем 1,7–2 раза.
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“За правду і справедливість”

Коштовними вилами, які Олег Ляшко вказав у своїй е-декларації,
він, мабуть, гроші загрібає

КОЛЕЙДОСКОП

Ляшка знову потягнуло
у «клоаку зла»…
За матеріалами:
Інна ПУКІШ-ЮНКО,
«Високий замок»

«Скотинякоборець» так
вправно виконує свою
місію, що «лаве» до нього
пачками липне. То 15 мільйонів підвалить, щоб Ляшко міг розкішну обновку
купити - будинок і дві земельні ділянки в елітному
Козині під Києвом. То Фортуна-лотерея головному
«вилоносцю» усміхнеться.
Та ще й на усі 32 зуби, засипавши щасливчика Ляшка
трьома виграшами на загальну суму 571 тисяча
гривень. Їх радикал задекларував з прив’язкою до
Української національної
лотереї.

У

представництві УНЛ
тримають язика за зубами: нічого, мовляв,
коментувати не можемо, бо
суми виграшів і прізвища
щасливчиків - конфіденційна
інформація. Розголошувати її
без дозволу лотерейних переможців не мають права.
Трохи погравши у мовчан-

ку, щоб загострити інтригу
і підігріти інтерес до своєї
персони, пан Ляшко нарешті
видав свою версію «блату»
з Фортуною. У коментарі
«Обозревателю»
заявив,
що гроші виграв не у лотерею, а на футбольних ставках на матчі Ліги чемпіонів.
Суми виграшів, які вказав у
змінах до декларації, - 283
тисячі 560, 153 тисячі 485 та
134 тисячі гривень. «Ставив
там, де високий коефіцієнт:
на «Шахтар», за який уболіваю, на «Ліверпуль». Виграв,

заплатив податки. Так і раніше заробляв гроші. До речі,
з Росітою (дружиною) познайомився 20 років тому у
залі ігрових автоматів», - поділився секретами Ляшко.
Пригадав побачення серед «одноруких бандитів»?
До повноти картини варто
було б згадати, як кілька років тому цілу піар-кампанію
влаштував, громлячи місця
«гральної слави». Озброївшись кувалдою, на камеру
трощив автомати у салонах,
називаючигральний бізнес

Криве дзеркало
Володимир СПІВАЧУК
Неймовірно… Україна опинилась
на першому місці за рівнем корупції
серед 41 країни Європи, Близького
сходу, Індії та Африки із розвиненими ринками, чи ринками, що розвиваються. І це при наявності НАБУ,
НАЗК, ГПУ, СБУ, Антикорупційного
комітету Верховної Ради, цілого
Кабінету Міністрів, МВС і ДФС і ще
доброго десятка контролюючих інституцій під високою рукою гаранта
всіх наших свобод, прав і обов’язків.
Три роки безкомпромісної «нещадної» боротьби з корупцією…

Е

-декларації, котрі спершу викликали шок в суспільстві, а зрештою
стали посміховиськом, легалізувавши накрадене і стимулювавши аналогічні дії в майбутньому. Кайданки на
засіданні Кабміну і зграя гелікоптерів
під відповідальним керівництвом А.
Авакова і А. Матіоса. Перелік яскравих
ток-шоу без реальних наслідків можна
продовжувати.

Звідки ж така безпорадність високопосадових і досить високооплачуваних
борців з найнебезпечнішим (це очевидно) внутрішнім ворогом України?
Як на мене, ситуація породжена
чітко окресленим прагненням вищих
ешелонів влади змінювати становище,
нічого не змінюючи. Досить пригадати
лише анекдотичні сутички ГПУ з НАБУ.
Це по-перше.
По-друге, потихеньку, нав’язливо,
але лагідно відбулась підміна основних
понять. Корупція як найтяжчий злочин
посадових, наділених відповідними
владними повноваженнями, осіб держави перетворилась на неправомірну
вигоду, котрою можна вважати і мільйонні оборудки міністра, і сотні-дві за
безболісне видалення хворого зуба,
і десятку тітці Маші за більш лагідне
ставлення до вихованця дитсадочка.
По-третє, скориставшись із абсолютної невизначеності поняття «неправомірна вигода», деякі, явно близькі
до владних коридорів соціологічні
служби, а за ними і деякі ЗМІ виявили

«клоакою зла». А тепер що
- знову у клоаку потягнуло?
Молодість згадав?
І тут нагоди попіаритися не оминув. З кувалдою
був «грозою клоаки». Тепер - просто «чесний громадянин». Міг, мовляв, і не
зізнаватися про виграші на
ставках (контора анонімність гарантує), але все ж
задекларував їх. «Живу чесно: поставив ставку, виграв,
задекларував, заплатив податки, а не відвів у «тінь», нахвалював себе Ляшко.
За нормами Податкового
кодексу, з виграшу нардеп
мав сплатити 18% відрахувань до бюджету, плюс - 1,5%
військового збору. Виходить
понад 111 тисяч гривень.
Походження
задекларованих Ляшком виграшів обіцяють перевірити у Нацагентстві з питань запобігання
корупції. Не завадило б і
фіскальній службі підтвердити «біографію» цих грошей і
суму сплачених із них податків. А то після розсекречених
оборудок депутатів і чиновників із «липовими» кредитами
(під які оформляють величезні суми, щоб після оприлюднення декларацій не виникало запитань «звідки гроші»)
закрадаються сумніви, чи не
з тієї ж парафії лотерейна лазівка?

першу в Україні трійку найбільш корумпованих сфер: державна фіскальна
служба, охорона здоров’я і освіта.
Щодо першої – можна погодитись,
особливо зважаючи на чимало скандалів, пов’язаних з митницею. Стосовно ж освіти та медицини, то перше, що
потребує конкретної відповіді – відколи вчитель чи лікар стали посадовими
особами? Які такі організаційно-розпорядчі чи/або адміністративно-господарські функції вони реалізовують?
Запитання риторичні. Іншими словами, і соціологи, і навздогін за ними
журналісти прискіпливо вдивляються
і нав’язують суспільству надто криве
дзеркало.
Відомо, що риба гниє з голови. Корупційна гнилизна має таку ж властивість. Цю банальну істину давним-давно усвідомили наші сусіди. Зокрема,
Польське Центральне антикорупційне
бюро виділяє 8 сфер, де вірогідність
корупції найвища. Сім із них стосуються секторів економіки, які мають велике державне фінансування або отримують інвестиції із фондів ЄС. Плюс
корупція в стосунках громадянин-чиновник.
Звісно, смердючих голів у корупції
значно більше. Це і купівля-продаж
голосів депутатів всіх рівнів – від сільської до Верховної Рад, і кумівство при
вирішенні кадрових та інших матеріально-статусних питань, і укладені
на роки кулуарні домовленості щодо
політико-бізнесових чи бізнесово-політичних оборудок, і так далі, і тому
подібне.
Відрубати, знищити ці голови можна і необхідно. Для цього корупція має
розглядатись як найтяжчий злочин,
що загрожує національній безпеці.
Для цього щодо корупції мають бути
виключені будь-які штрафи і грошові
застави. Покарання має бути суворе
і невідворотне. Для цього має бути
змінена система влади і народ має
реально стати її суб’єктом, а не раз в
чотири-п’ять років електоратом. Тоді
корупційна складова української політики та економіки дійсно буде неймовірною.

“ПАТРІОТИ”
ВИРІШИЛИ…

Роздуми з нагоди 100-річчя
Великого Жовтня
Геннадій САВОСІН,
народний депутат України V скликання

«Радянська держава… народилась за волею мас, які повстали проти гноблення.
З перших же днів внутрішня війна, яка
була розв’язана силами реакції та кривава іноземна інтервенція шматували молоду державу» Рокуел Кент, 1967р.

М

айже 100 років Великий Жовтень знаходиться під навалом критики та фальсифікаторів. На цьому тлі вже 26 років зростають в Україні цілі зграї (які щиро оплачуються
буржуазією), спеціалістів і сов`єтологів, кремлєтологів і т.д.
Не залишилась осторонь цього «процесу» і Верховна Рада VIII скликання.
Днями перший заступник спікера І. Геращенко
наголосила на засіданні ВР, що жовтнева революція принесла смерть і кров в Україну. А тому
Верховна Рада закликала Міжнародну спільноту
бойкотувати 137 асамблею в Санкт-Петербурзі з
приводу 100-річчя Жовтневої революції. Доводячи свою некомпетентність і бажання підспівувати
фальсифікаторам історії, це звернення підтримали 249 депутатів. Тим самим вони ще раз довели,
що вони, як завжди, не дуже звертали увагу на
суть питання. До речі, ніхто не висловив свою позицію всупереч оголошеному.
Необізнаність та русофобство І. Геращенко підтвердила у своєму виступі: «Росія ініціює 137 засідання, яке буде приурочено до 100-річчя Жовтневої революції. Революції, яка принесла смерть
і кров в Україну. Наші колеги з комітетів по міжнародних справах і євроінтеграції підготовили звернення Верховної Ради до парламентів країн-членів Міжнародної спілки з приводу бойкоту цього
засідання.»
Чим пояснити таку злобу з боку представників
влади до Великого Жовтня?
Адже патріоти «вирішили» все: зруйнували
пам’ятники, увічнивши своїх вождів і поваливши
нелюбих, перейменували вулиці, міста і села. Більше того, завели Україну в глухий кут так званими
реформами. Тепер верхівка Верховної Ради намагається втрутитись у оцінку Великої Жовтневої
Соціалістичної революції. Враховуючи також європейськість України, вони вирішили нібито з позиції Європи дати таку оцінку. Оцінку революції, яка
об’єктивно – розкріпачила і визволила мільйони робітників і селян Росії від рабської покори, зробила їх
господарями країни і разом з тим позбавила буржуазію володіння приватною власністю – економічною
основою експлуатації трудящих. Об’єктивно також,
що революція вплинула на переміни в усьому світі, в
Європі найперше, сприяючи її соціалізації. Нинішнім
господарям це не до вподоби, бо такий переустрій
викликає відповідну реакцію власників, в тому числі
в українському парламенті, бо їх в ньому – більшість.
Варто було б згадати М.Бердяєва – явно не більшовика: «Мені глибоко антипатична точка зору
надто багатьох емігрантів, згідно якої більшовицька революція зроблена певними злодійськими силами, нібито купкою злодіїв, а самі вони перебувають у правді та світлі. Відповідальні за революцію
всі, і більш всього відповідальні сили старого режиму. Я давно вважав революцію в Росії неминучою і справедливою.»
Нинішнім євроінтеграторам та коментаторам
історії слід також нагадати, що лише завдяки Жовтню Україна стала високорозвиненою економічною державою, яку вони «деребанять», набиваючи
власні кишені. Саме радянська влада об’єднала
Україну, а нинішні владці не спромоглися її зберегти і захищати її єдність. Вони сьогодні правлять бал
в Україні, заганяючи її у безвихідь. Будувати вони не
здатні, а ось руйнувати і створювати атмосферу ненависті замість злагоди – це у них виходить дуже
добре. При тому купка багатіїв збагачується, а народ бідує. І як тут не згадати слова М. Грушевського,
який казав: «Найбільшою проблемою України є те,
що нею керують ті, кому вона не потрібна».
Такі ось думки виникають з нагоди 100-річчя Великої революції і реакції на цю дату різноманітних
перекинчиків та імітаторів патріотизму.

№45 (49) • 8 листопада 2017 року
“За правду і справедливість”

Человек должен уметь сам устранять какие-то
незначительные сбои в своей жизнедеятельности

ДОМАШНІЙ КЛУБ

7

ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ

Умей управлять своим телом
лов. Есть простой способ слегка
облегчить свою участь перед
этой «пыткой»: нужно покашлять
несколько раз перед тем, как будет введена игла. Мозг разгружается от мучающей информации, и процедура происходит не
в таком сильном напряжении.

Жизнь диктует свои правила,
и для того, чтобы избежать
каких-то серьёзных нарушений в функционировании
организма, человек должен
уметь сам устранять какие-то
незначительные сбои в своей
жизнедеятельности.

Д

КАК ОБЛЕГЧИТЬ ДЫХАНИЕ,
ЕСЛИ ЗАБИТ НОС

авайте рассмотрим несколько самых простых
ситуаций, в которых может оказаться человек, – неприятных для него, но не настолько,
чтобы взывать к медицинским
службам, а вполне посильным
для самого человека в плане нахождения выхода из ситуации.

нервных окончаний ушной раковины, которая вызывает мышечный спазм в горле – и першение
может отступить. Ведь не случайно заболевания «уха-горланоса» лечит один доктор.

В ГОРЛЕ ЗАПЕРШИЛО
Конечно, первое, что приходит
на ум, – прогреть горло горячим
чаем, провести полоскание раствором с солью и содой, даже
специальные леденцы пососать,
– но есть ещё и маленькая хитрость, которую советуют применять отоларингологи: лёгкое
почёсывание, даже маленький
массаж уха поможет избавиться
от першения в горле. Это результат того, что под указанным действием происходит стимуляция

вспомнить о наиболее простом
способе успокоить разгулявшиеся нервы: умыться холодной водой. Она сузит сосуды, остудит
нервные окончания. Организм
затребует больше кислорода,
и он заставит нервную систему
успокоиться. Выпитый стакан
воды тоже воздействует подобным образом.

ЕСЛИ ШАЛЯТ НЕРВЫ…
Бывает, что человек начинает
слишком близко к сердцу воспринимать даже и не очень тревожную информацию; нервная
система возбуждается, а попытки успокоиться, «беря себя
в руки», тщетны, – самое время

НЕ БОЯТЬСЯ УКОЛОВ!
Даже взрослые мужчины, не
пасующие перед опасностями,
порой элементарно боятся уко-

Надавите языком на нёбо, а двумя пальцами на надбровные дуги
в том месте, где начинают расти
брови. Через секунд 20 вам станет
легче. При необходимости повторите несколько раз. А дальше всё
же – за рецептом к доктору!

КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ
ПОРАЖЕНИЕ ОТ ОЖОГОВ

Раз уже случился ожог – позаботьтесь о том, чтобы не допустить появление волдыря,
который может оставить шрам.
Пока вы сами или те, кто находится рядом, мечутся в поисках
подручных средств, слегка надавите пальцами на поражённое
место. Произойдёт обмен температурами на соединённых участках кожи, и охлажденное таким
образом место ожога получит

НА ЗАМЕТКУ

же нападают дождавшиеся своего
«звёздного часа» вредители (переселившиеся в квартиру вместе с приехавшими с дачи цветами или просто
залетевшие в открытые летом окна).
Самый коварный из них, пожалуй,
микроскопический паутинный клещ.
О его присутствии можно догадаться по как бы «запылённым» листьям
с мелкими жёлтыми пятнышками –
«уколами» между жилками.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
1. Поднять влажность воздуха. Самое надёжное – приобрести комнатный увлажнитель. Он полезен не только цветам, но и людям. Простая, но
локальная мера – сгруппировать растения вместе подальше от батарей,
установив горшки в общие поддоны,
на дно которых насыпано немного
керамзита или гальки и налита вода.
Опрыскивания из пульверизатора и
мытьё листьев под душем тоже полез-

ны, но делать это надо регулярно.
2. Бороться с вредителями. Это
можно и нужно делать в любое время,
когда они появились. Удобнее всего
профилактически обрабатывать все
цветы, переезжающие с дачи в квартиру, ещё за городом, перед переездом, а комнатные – ранней осенью,
незадолго до включения отопления.
Учтите, что против клеща, белокрылки, трипса и других «матёрых» вредителей малоэффективны народные
средства вроде настоя чеснока. Для
каждого из них лучше подобрать соответствующие препараты из арсенала садовой химии. Чтобы обезопасить
себя, обрабатывайте все растения
вместе на балконе (если там ещё не
слишком холодно) либо поставьте
горшки с цветами в большие прозрачные пакеты (например, для мусора),
опрыскайте и оставьте в пакетах на
несколько дней, после чего вымойте
растения под душем.

КРОССВОРД
ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Стрекот. 6. Соблазн. 10. Рынок. 11. Награда.
12. Регистр. 13. Пение. 14. Виляние. 15.
Помарка. 16. Замок. 17. Чукотка. 21. Актриса.
25. Бах. 27. Стрекоза. 28. Агрессор. 29. Сэм. 31.
Спартак. 35. Рыболов. 39. Опера. 40. Озверин.
41. Зародыш. 42. Титов. 43. Наколка. 44.
Радикал. 45. Ксива. 46. Антракт. 47. Точилка.
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По вертикали:
1. Сандвич. 2. Рогалик. 3. Кларнет. 4. Трапеза.
5. Анонимка. 6. Скрепка. 7. Бегемот. 8. Ассорти.
9. Нирвана. 18. Уступ. 19. Осетр. 20. Кроха. 22.
Курсы. 23. Русло. 24. Слово. 25. Бас. 26. Хам.
30. Электрик. 31. Стоянка. 32. Адвокат. 33.
Тарелка. 34. Контакт. 35. Разврат. 36. Бородач.
37. Ледокол. 38. Вешалка.
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ЗУБНУЮ БОЛЬ
МОЖНО ОСЛАБИТЬ

Вам посоветуют множество
способов, что положить на больной или чувствительный зуб,
если боль застигла вас врасплох
и вы никак не попадаете быстро
к врачу. Но есть ещё один способ,
когда даже в рот лезть не нужно.
Положите кусочек льда сначала
на тыльную сторону ладони, потом переместите его в ложбинку
между указательным и большим пальцами. Лёд окажет воздействие на нервные окончания,
связанные с лицом. От них пойдёт сигнал в мозг, который «отменит» болевые ощущения.

ЕСЛИ ПРОСТО
«НЕ ПО СЕБЕ»

Повышенная нервозность в
преддверии каких-то важных
дел, перед экзаменами, в других
сложных ситуациях может быть
нейтрализована (вы не поверите!), если подуть на свой большой палец. Собранные на его
подушечке нервные окончания
отвечают за блуждающий нерв,
который держит ваш организм в
напряжении. Поток воздуха его
расслабит, сердцебиение придёт
в норму – и нервозность пройдёт.
ВКУСНО!

Цветовод, а ты знаешь?...
ПРАВИЛА УХОДА ЗА
КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ
В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
Многие цветоводы жалуются, что
комнатные цветы начинают резко
чахнуть именно в середине – конце
осени, с похолоданием.
На первый взгляд это странно: температура в комнате осталась той же, а
длина светового дня стала немногим
меньше. Всё дело в одной маленькой
детали: включили отопление!
Ещё из школьного курса физики известно, что холодный воздух может
удерживать в себе меньшее количество водяного пара, чем тёплый. А
если мы нагреваем воздух с улицы –
воды в нём не прибавляется. Именно
поэтому относительная влажность
воздуха в отапливаемых квартирах
становится крайне низкой, буквально как в пустыне! Неудивительно,
что растения испытывают огромный
стресс. На ослабленных питомцев тут

меньший стресс, что, возможно,
поможет избежать волдыря.
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По горизонтали:
1. Болтовня кузнечика. 6. Повод к греху. 10. Облагороженная барахолка. 11. Воздаяние за труды. 12. У буковок он бывает
верхний и нижний. 13. Ремесло Пугачевой. 14. Дружелюбное
поведение хвоста. 15. Клякса, после затирания ее ластиком. 16.
«Согнут калачом, укусить нельзя и пройти нельзя» (загадка). 17.
Полуостров в анекдотичными жителями. 21. Сценическая дама.
25. Немецкий композитор с артиллерийской фамилией. 27. Попрыгунья из басни Крылова. 28. Незваный гость, приехавший на
танке. 29. Американский дядюшка, подаривший свое прозвище
Соединенным Штатам. 31. Красно-белый чемпион. 35. «Мокрушник» среди охотников. 39. Спектакль, где артисты открывают рот только для того, чтобы что-нибудь спеть. 40. Лекарство,
мешавшее коту Леопольду «жить дружно». 41. Жертва аборта.
42. Посланец в космос номер два. 43. Нательная картинка. 44.
Решительный корень. 45. Паспорт для бандита. 46. Театральный
«тайм-аут». 47. «Укоротитель» карандаша.
По вертикали:
1. Бутерброд с двойным «бродом». 2. То ли печенье, то ли
насмешливая кличка обманутого мужа. 3. Кларина кража. 4.
Вкушение пищи монахами. 5. На какое письмо нельзя ответить? 6. Канцелярская держалка. 7. Большое животное, которое
провалилось в болото. 8. Конфетный винегрет. 9. «Оттяг» побуддийски. 18. Ступенька скалы. 19. Родной брат стерляди и белуги. 20. Малыш от Маяковского. 22. Скоростное обучение. 23.
Речная колея. 24. Не воробей. 25. Униженный баритон. 26. Беспардонный человек. 30. Какой монтер запросто может устроить
«конец света»? 31. Место автомобильной немобильности. 32.
Юрист, «играющий» в защите. 33. «Посуда» якобы инопланетного происхождения. 34. «Близость» вилки и розетки. 35. Греховный секс. 36. Носитель лицевой растительности. 37. Судно,
выводящее «однокурсников» на чистую воду. 38. Начало театра
(по системе Станиславского).

ГРУШИ, ФАРШИРОВАННЫЕ МЯСОМ

Ингредиенты
Груша – 3 шт., фарш (говяжий, свиной либо смешанный фарш)- 300 г., лук – 1 шт., сыр твердый – 50 г.,
соль, перец по вкусу,помидоры черри – 2шт.
Приготовление:
Духовку нагреть до 180 градусов. А пока духовка
нагревается, приготовим начинку. В посуду выложить готовый фарш. В фарш добавить мелко нарезанный лук. Добавить соль, перец по вкусу. Хорошо вымешать до однородности. Начинка готова!
Чистые груши разрезать на две равные части.
Ложкой аккуратно вытащить сердцевину с семенами и мякоть, делая в центре углубление.
Готовые груши фаршировать готовой начинкой.
Выложить фаршированные груши в форму для запекания. Готовить при 180 градусах 20 минут.
Через 20 минут вынуть груши, на каждую грушу
выложить нарезанный кружочком помидор черри.
Каждую грушу посыпать тёртым сыром. Поставить в духовку и готовить еще 10 минут.
Выложить груши на тарелку и сразу подавать.
Приятного аппетита!

ВЯЛЕНАЯ КУРИЦА К ПИВУ
Ингредиенты
400 г куриного филе, 200 мл коньяка, 2 ст. л. соли,
1 ч. л. сахара, 2 ст. л. специй (розмарин, тимьян, паприка, …)
Приготовление:
Промой свежее куриное филе и нарежь его тонкими полосками. Смешай и разотри специи. Специи каждый может подобрать по своему вкусу.
Обваляй куриные грудки в смеси соли, сахара и
специй, залей коньяком. Помести в закрытую емкость и отправь на сутки в холодильник. Каждые 6
часов не забывай перемешивать.
Через сутки достань кусочки курицы из коньяка,
промой и высуши на бумажном полотенце.
Возьми деревянные зубочистки или шпажки и
закрепи кусочки мяса на любой решетке так, чтобы
они не соприкасались.
Филе должно вялиться 80–90 часов. За это время лишняя влага должна испариться и мясо приобретет свой характерный вкус. Готовые кусочки
должны быть слегка прозрачными на просвет.
Можно ускорить процесс, поместив мясо в духовку, и установив режим конвекции. При таком
способе мясу для готовности понадобится 7–8
часов. Время приготовления также зависит от размера кусочков.
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Машинисты грузовых поездов, въезжающих на Чертов мост,
предусмотрительно крестятся

Х-ФАЙЛИ

БАМ:

УВАГА!

Бажаєш отримати
ПОДАРУНОК

?
Це дуже просто!

МИСТИЧЕСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
МАГИСТРАЛИ
http://paranormal-news.ru
«От Байкала до Амура мы проложим
магистраль» – эти слова популярной
в 70-е годы прошлого века советской
песни, наверное, были знакомы каждому в СССР. БАМ (Байкало-Амурская
магистраль) – одна из крупнейших
железнодорожных магистралей в
мире. Длина основного пути Тайшет –
Советская Гавань составляет 4287 км.

БАМ НА КОСТЯХ
Весной 1972 года началась отсыпка грунта
первых километров знаменитой БайкалоАмурской магистрали, уже через два года
объявленной Всесоюзной комсомольской
ударной стройкой. Тысячи романтиков-добровольцев со всех концов многонациональной страны хлынули в Восточную Сибирь,
чтобы стать участниками столь грандиозного, доселе невиданного проекта.
Тогда мало кто в стране знал о том, что за
четыре десятилетия до этого уже делались
попытки проложить знаменитый БАМ и
только начавшаяся Великая Отечественная
война помешала осуществлению планов советского правительства.
Еще в 1926 году подразделения железнодорожных войск РККА начали проводить
топографическую разведку будущей трассы БАМа — важной в стратегическом плане
транспортной артерии. А через шесть лет
вышло специальное постановление Совета
народных комиссаров СССР, согласно которому строительство железной дороги передавалось в ведение Особого управления
ОГПУ. Осенью 1938 года был создан Бамлаг,
в состав которого вошли шесть исправительно-трудовых лагерей.
И вот в суровых климатических условиях,
без специального оборудования и техники многочисленный спецконтингент начал
«стройку века». Многие из них закончили
свой земной путь на одном из участков магистрали.
Экстрасенс из Комсомольска-на-Амуре
Юрий Васильевич Парамонов, который в
1972—1973 годах прокладывал первые участки магистрали, вспоминает, насколько тяжелой была аура тех мест, видевших сотни
мученических смертей строителей-заключенных. Порой перед взором тогда еще молодого парня отчетливо возникали изможденные человеческие фигуры, и казалось,
что стонет сама земля, пропитанная потом
и кровью.
Ю. Парамонов считает, что многочисленные легенды о призраках и всякой иной
чертовщине ничуть не являются выдумкой
охочей до шуток и розыгрышей бамовской
молодежи.

ПОЕЗД-ПРИЗРАК
О нем рассказывали и местные жителибуряты, которые будто бы не раз видели
паровоз, мчавшийся по некогда прорубленным просекам и мерзлым пустынным
гатям и при этом не издававший ни единого звука.

Старожилы небольших поселков, расположенных поблизости от железнодорожной
магистрали, вспоминали историю о том, как
в 1940 году заключенные лагеря 23/5, работавшие на участке между Кичерой и Янчуканом, подняли восстание и угнали паровоз с
тремя грузовыми платформами, на котором
по узкоколейке попытались прорваться на
северо-запад, в заповедную Якутию.
Руководство Бамлага для борьбы с беглецами применило авиацию, которая
разбомбила и состав, и железнодорожное
полотно. Однако уже через два года, когда
стройку свернули и лагеря опустели, таинственный поезд стал время от времени
появляться в тех краях. Да и разрушенная
узкоколейка совершенно мистическим образом оказалась восстановленной, в чем
смогли убедиться случайно наткнувшиеся
на нее в 1973 году рабочие бригады Дмитрия Заречнева.
К удивлению проходчиков, железнодорожное полотно, затерянное в тайге, находилось в идеальном состоянии: деревянные, будто вчера уложенные шпалы щедро
пропитал пахучий креозот; ни болты, ни
костыли не имели даже намека на ржавчину, а сами рельсы были настолько отполированы, словно по ним ежедневно шли
десятки составов.
Предположение о том, что узкоколейка
в начале 70-х годов могла использоваться
военными и советскими спецслужбами
для подвоза грузов к секретным объектам,
не нашло подтверждения: железнодорожная линия вела буквально в никуда, упираясь через двадцать шесть километров в
высокий, поросший кедром холм. Кто поддерживал заброшенную железнодорожную ветку в столь идеальном состоянии,
так и осталось загадкой.

ТОННЕЛИ В ИНЫЕ МИРЫ
Во время строительства Байкало-Амурской магистрали, проходившего в сложнейших климатических и ландшафтно-географических условиях, было возведено 142
больших и малых моста и проложено восемь
тоннелей, с которыми у строителей также
связано немало захватывающих историй.
Так, Байкальский тоннель был знаменит
среди проходчиков тем, что временами из
глубоких вертикальных трещин тоннельного свода там выплывали загадочные
желто-огненные шары. Вскоре строители
установили любопытную закономерность:
через час-полтора после появления этих
шаров наблюдался сильный приток подземных вод, откачать которые стоило больших
трудов.
Достопримечательностью строившегося на участке Витим — Чара Кодарского
тоннеля (самого высокогорного на БАМе)
стал... призрак, которого проходчики
вскоре окрестили Белым Шаманом. Этот
участок магистрали, известный своей повышенной сейсмоактивностью, иногда
сотрясали землетрясения силой до 4—5
баллов.
Своим появлением Белый Шаман словно
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предупреждал строителей о приближении
катаклизма.
Пожалуй, наиболее таинственным, по
рассказам проходчиков, считался самый
длинный Северомуйский тоннель, строившийся более четверти века. Помимо
необходимости буквально на каждом
километре решать все новые сложные
технологические задачи, тоннель преподносил строителям и необычные, почти мистические сюрпризы.
Так, в 1979 году на западном участке произошел прорыв плывуна, в результате которого погибли более 30 рабочих и еще несколько человек оказались замурованными
каменными обломками. Когда операция
по спасению проходчиков была завершена,
один из рабочих рассказал, что, стараясь
самостоятельно выбраться, он наткнулся в
промытой плывуном нише в гранитной стене на огромную, зеленую от плесени металлическую дверь, все попытки открыть которую оказались безуспешными.
В 1980 году, во время проходческих работ, на восьмом километре произошло
внезапное обрушение одного из участков
основания тела тоннеля, обнажившее широкий желоб, который вел вглубь горного
хребта. По воспоминаниям рабочих, из
черной пустоты стали доноситься звуки,
похожие на стук отбойных молотков.
Позже, после того как странный желоб
был засыпан породой и залит высокопрочным бетоном, начальство предприятия «Бамтоннельстрой» объяснило этот
факт высокой концентрацией в тоннеле
газа радона, который мог вызвать у рабочих слуховые галлюцинации.

СТРАХИ ЧЕРТОВА МОСТА
До 2003 года, пока не был сдан в эксплуатацию Северомуйский тоннель, железнодорожное движение через хребет
осуществлялось по Северомуйскому обходу, главной достопримечательностью
которого был и остается знаменитый Чертов мост — высокая и крутая двухъярусная эстакада, проложенная над долиной
реки Итыкит.
Известно, что и сегодня машинисты грузовых поездов, въезжающих на Чертов мост,
предусмотрительно крестятся — настолько
сложным и опасным представляется путь по
этому сооружению, где поезда идут со скоростью не более 20 километров в час.
Сразу после развала СССР в прессе стало упорно муссироваться мнение о том,
что строительство БАМа не было экономически оправдано и что у этой магистрали нет будущего. Какое-то время жизнь
на бывшей «стройке века» действительно
едва лишь теплилась, однако с наступлением нового столетия интерес к БайкалоАмурской магистрали возник с удвоенной
силой.
В настоящее время БАМ работает на
пределе пропускной способности. Ведётся модернизация магистрали с целью
увеличения грузопотока вдвое до 50 млн
тонн в год.
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