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ВІК ЖИВИ – ВІК НАКОПИЧУЙ
В УКРАЇНІ ПЛАНУЄТЬСЯ ДРУГИЙ ЕТАП ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ.
ЯКИХ ЗМІН ЧЕКАТИ ЛЮДЯМ?

Нині один працюючий українець
утримує приблизно одного пенсіонера.
Розмір соціального внеску - близько
22%, тобто грошей бракує навіть на
виплату нинішніх пенсій (не кажучи вже
про їх підвищення), а "діру" доводиться
відшкодовувати за рахунок державного
бюджету. Вихід з цієї ситуації влада
бачить в запуску накопичувального
пенсійного рівня, введення якого в
Україні відкладається як мінімум останні
15 років.

Читайте на СТОР.2

НЕТ, РЕБЯТА, ВСЕ НЕ ТАК
КОРРУПЦИЯ И НЕРАВЕНСТВО – ГЛАВНЫЕ МОГИЛЬЩИКИ УКРАИНЫ
Живя в условиях дикого и бандитского капитализма, уже мало
кто задумывается над тем, что высокий жизненный уровень,
равенство и социальная справедливость – это не просто
красивые лозунги. Это абсолютно необходимые условия
для стабильного экономического развития. В то же время,
олигархические власти Украины буквально добивают народ
своими "реформами", суть которых заключается в банальном
"затягивании поясов" и сокращении бюджетных расходов – да
еще и выдают это за "передовой мировой опыт".
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ…

Украина не может стать
успешной и высокоразвитой
страной, когда "большинство
населения пытается выжить на
менее чем 200 долларов в месяц, а в это же время по улицам

ездят сотни Porsche, Ferrari и
Lamborghini". Об этом на инвестиционной
конференции
в Киеве рассказал глава представительства Евросоюза в
Украине Хьюг Мингарелли. По
словам представителя ЕС, уро-

вень неравенства в Украине является абсолютно неприемлемым, и это ставит под сомнение
дальнейшее развитие страны.
"После определенного уровня
социального неравенства уже
невозможно достичь стойкого
роста", – заявил Мингарелли.
С высокопоставленным европейским чиновником согласны
и эксперты Всемирного банка.
Именно проблеме неравенства
посвящена большая часть отчета
банка за 2017 год. Авторы отчета
утверждают: сокращая уровень
неравенства и перераспределяя
доходы в пользу "непривилегированных слоев населения" (у

нас они называются "социально
уязвимыми"), можно достичь
ускорения экономического развития. Конечно, произойдет
это не сразу, а в долгосрочной
перспективе. С другой стороны,
желание достичь быстрого экономического роста за счет "затягивания поясов" может загнать
общество в так называемую "ловушку неравенства".
Для справки: "ловушкой неравенства" называют ситуацию,
когда неравенство в доходах, в
конечном итоге, приводит к неравенству возможностей. Это означает, что дети небогатых родителей

будут иметь меньше возможностей
получить качественное образование, чем их сверстники из более
зажиточных семей. Соответственно, в будущем они, скорее всего,
смогут рассчитывать только на
низкооплачиваемую работу и, следовательно, не смогут обеспечить
хорошего образования своим детям. Таким образом, неравенство
будет "воспроизводиться" из поколения в поколение. Это приведет к тому, что разные социальные
группы, слои и классы изначально
будут иметь различные жизненные
шансы.

Продолжение на СТР. 5
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Головним нововведенням пропонованих змін стане введення другого,
накопичувального рівня пенсійної системи

СУСПІЛЬСТВО

ВІК ЖИВИ – ВІК НАКОПИЧУЙ
В УКРАЇНІ ПЛАНУЄТЬСЯ ДРУГИЙ ЕТАП ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ.
ЯКИХ ЗМІН ЧЕКАТИ ЛЮДЯМ?
Олександр ПОЛУЯНОВ

Нині один працюючий
українець утримує
приблизно одного
пенсіонера. Розмір
соціального внеску близько 22%, тобто грошей
бракує навіть на виплату
нинішніх пенсій (не кажучи
вже про їх підвищення),
а "діру" доводиться
відшкодовувати за рахунок
державного бюджету. Вихід
з цієї ситуації влада бачить
в запуску накопичувального
пенсійного рівня,
введення якого в Україні
відкладається як мінімум
останні 15 років.
ЗАРПЛАТА ТА СТАЖ

Нещодавно в міністерстві
соціальної політики України
оголосили, що збираються
переглянути діючий механізм нарахування пенсій. При
цьому йдеться тільки про тих
українців, які упродовж своєї
трудової діяльності отримували невеликі зарплати.
"Для цієї категорії пенсіонерів ми продумуємо механізм,
як зробити так, щоб роль стажу була більше, ніж роль заробітної плати. Нагадую, що
впроваджена пенсійна реформа відобразила ту соціальну
реальність, в якій жили люди. І
сьогодні ми вже по факту отримали результат, який змушує
нас виправити деякі перекоси",
- заявив в зв'язку з цим міністр
соцполітики Андрій Рева.
За його словами, підготовка до другого етапу пенсійної
реформи, який реалізовуватиметься в 2019 році, вимагає
усунення недоліків, що були
виявлені на першому етапі реформування.
Як відомо, визначальними
чинниками для розрахунку
пенсії є стаж, середня зарплата по країні, і власна зарплата
людини. При цьому роль стажу у рамках минулої пенсійної
реформи уряд істотно знизив:
якщо раніше один відпрацьований рік оцінювали коефіцієнтом в 1,35 від розрахункового
заробітку, то зараз всього коефіцієнт в 1. Це привело до того,
що українці з великим стажем
і зарплатою
трохи нижчою
середньої по країні, тепер можуть претендувати тільки на
мінімальні пенсії. Щоб виправити цю несправедливість,
в Міністерстві соціальної політики і вирішили: для українців з традиційно низькими
зарплатами змінити формулу розрахунку пенсій. У тому
числі - повернути їм "вартість"
стажу з коефіцієнтом в 1,35 (як
це було до реформи). Для наочності: сьогодні українець з
середньою зарплатою і 35 роками стажу за діючими правилами може розраховувати на
пенсію в 1,8 тис. грн Якщо ж
його зарплата хоч трохи нижче
середньої, то розмір пенсії буде
на рівні мінімальної. Але якщо
для низькооплачуваних кате-

горій повернуть "вартість" стажу в 1,35, то з тими ж зарплатою
і стажем можна претендувати
на пенсію в 2,5 тис. грн Тобто
практично на 800 грн більше!
По суті - від чого пішли, до
того й пришли: якби уряд нічого не міняв в ході минулої
пенсійної реформи, то пенсія
для такого українця і так була
б на рівні 2,5 тис. грн

НАКОПИЧУВАЛЬНА
СИСТЕМА

Але все таки головним нововведенням пропонованих змін
стане введення другого, накопичувального рівня пенсійної
системи. В кінці лютого цього
року у Верховній Раді вже зареєстрований законопроект
(№ 6677), який передбачає введення накопичувальної системи загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування з 1 січня 2019 року.
Замітимо, що у багатьох європейських країнах функціонують відразу три рівні пенсійної системи: перша - солідарна
система, яка у нас діє на даний
момент; друга - обов'язкова
накопичувальна система, яку
планують ввести на початку
2019 р.; і третя - добровільна
накопичувальна система.
Структуру такої трирівневої
системи часто порівнюють з
бутербродом. Солідарна система - це "хліб", який громадянам
забезпечує держава. "Масло"
- це обов'язковий накопичувальний фонд, а якщо людина
хоче ще згори покласти і "ковбаску", то вона повина стати
учасником третього рівня - добровільно вкладати гроші до
приватних пенсійних фондів.
Згідно із законопроектом
№6677, українці, які молодше
35 років, будуть зобов'язані копити на пенсію вже з наступного року. Перший рік стягуватиметься 2% від зарплати
(це окрім обов'язкового внеску
в солідарну систему у розмірі
22% від зарплати), але відрахування будуть зростати на 1%
щорічно, поки не досягнуть
7%. При виході на пенсію ці заощадження стануть додатковим джерелом доходу для українців - вони отримуватимуть
виплати відразу з двох джерел.
Для тих, хто старше 35 років,

Структуру трирівневої
системи часто
порівнюють з
бутербродом.
Солідарна система
- це "хліб", який
громадянам забезпечує
держава. "Масло"
- це обов'язковий
накопичувальний фонд,
а якщо людина хоче
ще згори покласти
і "ковбаску", то вона
повина стати учасником
третього рівня добровільно вкладати
гроші до приватних
пенсійних фондів.
участь в накопичувальній системі буде добровільною. Також,
відомо, що систему накопичення на пенсію забезпечуватимуть
недержавні (?) пенсійні фонди.
Вірогідно, їх головне завдання
- забезпечити високу дохідність
цих накопичень, щоб їх банально не з'їла інфляція. А щоб виключити зловживання і ризики втрати цих грошей, державі
належить встановити суворий
контроль за діяльністю фондів
і передбачити гарантії повернення коштів, як це робиться в
інших країнах.

КОМУ ВИГІДНО?

Теоретично усе це звучить
красиво, але є багато питань.
Наприклад, екс-депутат і експерт з соціальних питань Андрій Павловський заявив, що
законопроект № 6677 лобіюють люди Гонтаревої.
"У пресі почалася компанія
по схваленню цього проекту закону. Найбільш хвалебні відгуки залишають люди,
працюючі в компанії Гонтаревої, ICU. Мене насторожує,
що саме це оточення лобіює
негайне впровадження накопичувальної системи. Мабуть,
вони вважають, що мало заробили на розоренні українських банків. Вони ще хочуть
нажитися на накопиченнях
громадян. Крім того, ми знаємо про невдалий досвід впро-

вадження
накопичувальної
системи в тій же Росії, Польщі,
Литві, Латвії. Практика показала, що ця система ефективна
під час економічного зростання. А що нам чекати, якщо ми
не знаємо, коли закінчиться
конфлікт на Сході, і коли ми
вийдемо з економічної кризи?
У нас це може вилитися в ще
одну грандіозну фінансову піраміду", - заявив екс-депутат.
І нагадав, що уряд Угорщини,
розчарувавшись в другому
рівні пенсійної системи, ще в
2010-2011 роках націоналізував її кошти і переклав їх на
перший (солідарний) рівень.
З ним згодні і багато інших
експертів: на їх думку, впровадження накопичувальної системи в умовах війни і важкої
економічної кризи, а також з
урахуванням негативного досвіду східноєвропейських країн, є передчасним.
"Накопичувальна система
ефективна тільки тоді, коли
дохідність інвестування пенсійних активів хоч би на 2%
перевищує щорічну інфляцію.
А уряд завжди закладає інфляцію, яка постійно удвічі вище
за прогнозовану. На цей рік,
приміром, Кабмін заклав 7-8%
інфляції, а МВФ і Світовий
Банк прогнозують зростання
інфляції в Україні до 12-13%.
Тобто людина усе життя може
відкладати на пенсію, а потім
виявиться, що заощадження
з'їла інфляція", - підкреслив
Павловський.

Є ПИТАННЯ

Але вже зараз зміни, здійснювані у рамках пенсійної
реформи, викликають немало
питань та тішать далеко не
всіх українців. Так, на думку
експерта Інституту демографії Лідії Ткаченко, в Україні
фактично введений "гнучкий
коридор пенсійного віку".
Саме недостатній стаж роботи (менше 25 років) може стати
причиною того, що вже цього
року кожен 20-й українець, що
досяг 60-річного віку, не зможе
вийти на пенсію. Експерти відмічають, що кількість таких
людей невблаганно ростиме:
в 2019 р. бажаючим вийти на
пенсію в 60 років треба буде
мати 26 років стажу, в 2020 - 27
років, і так далі. За прогнозами
ПФУ, через 10 років вже 45%
українців, що досягли 60-річного віку, не зможуть піти на
пенсію, оскільки не матимуть
необхідних 35 –ти річного стажу роботи. Їм доведеться чекати ще 3-5 років, щоб отримувати належні пенсійні виплати.
Друге важливе питання полягає в тому, що пенсії в Україні навіть після реформи не
досягли рівня 2013 року. Так,
до кризи мінімальна пенсія в
Україні складала 1176 грн. З
цієї миті кумулятивний рівень
інфляції склав 89%. Фактично
для того, щоб добробут пенсіонерів повернувся хоч б на той
рівень, мінімальна пенсія повинна складати не менше 2223
грн (на ділі - 1373 грн). Нагадаємо, що за чинним законом
соціальні стандарти повинні
індексуватися як мінімум на
рівень інфляції, проте тривалий час це не виконувалося. В
результаті українські пенсіонери стали одними з найбідніших в Європі.

19 БЕРЕЗНЯ
СВЯТКУВАЛА СВІЙ
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ

ЖУЙКОВА
Алла Іллівна,
Голова Черкаського обласного
відділення ВГО “Допомога
дітям війни”

Наші вітання та щирі
побажання дорогій
іменинниці!
У праці роки пролетіли,
Неначе ластівки в
блакить,
Хай серце Ваше молодіє,
Душа хай піснею звенить!
Бажаєм жити довгі роки,
Не знати горя і біди,
Бажаєм щастя і здоров’я
Сьогодні, завтра та
завжди.
Черкаська обласна
організація політичної партії
“Олександра Мороза
“За правду і
справедливість,”Черкаське
обласне відділення ВГО
“Допомога дітям війни”

24 БЕРЕЗНЯ
СВЯТКУВАВ СВІЙ ДЕНЬ
НАРОДЖЕННЯ

СПІВАЧУК
Володимир
Леонідович
один із засновників сучасного
соціалістичного руху на Хмельниччині, народний депутат
України IV скликання

Хай прекрасним цвітом
шлях життя рясніє,
Сповнюються завжди
заповітні мрії.
Як вода джерельна, будьте
здорові,
Хай сяють очі, не
хмуряться брови,
Хай палають в серці
почуття високі,
Хай життя дарує сто
щасливих років!
Рада Хмельницької
обласної організації
політичної партії
“Олександра Мороза
“За правду і
справедливість”,
Хмельницький обласний
комітет СПУ
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Україна на 148-му місці з 150 найнещасніших країн світу - десь між Того і Суданом

РЕЗОНАНС

БЕЗЗАКОННЯ В ЗАКОНІ
УКРАЇНУ НАКРИЛА ХВИЛЯ ЗЛОЧИННОСТІ. І БОРОТИСЯ З НЕЮ НІКОМУ
Рівень організованої злочинності
в країні "піднявся до такої міри
високо, що перевершив 90-і, заявив начальник Управління
кримінальної розвідки УБОЗ
Валерій Курей. - Злочинність
спрощується до примітивізму, це
найпростіший бандитизм. Є дві
людини, є зброя - все, можна йти
грабувати що завгодно. Людей за
двадцять доларів, або якийсь банк
за тисячу доларів". За його словами,
боротися з цією злочинністю нікому,
оскільки реальних професіоналів в
правоохоронних органах майже не
залишилося.
НАША ПОЛІЦІЯ НАС БЕРЕЖЕ?

За його словами, сьогодні вже абсолютно чітко склалася зловісна тенденція: держслужбовці, діючі поліцейські,
колишні працівники силових структур
формують свою власну організовану
злочинність. Ці люди знають усі вразливі місця системи і володіють потужним
адміністративним ресурсом.

ЩО ЗАХИЩАТИ?

Продовжуючи тему, колишній депутат і екс-глава Інтерполу України Кирило Куликов розповів, чому українська
держава втратила монополію на насильство. Він вважає реальною загрозою для
країни людей, що повернулися з війни
на Донбасі, що мають досвід бойових
дій, і не бажаючих працювати. Суспільство, у свою чергу, не готове прийняти їх
назад.
"Під кожним з політичних діячів є
створені угрупування. Ми зробили колосальну помилку, героїзувавши колишніх футбольних фанатів, які отримали статус учасників АТО і нагородну
зброю. Вони повернулися із зони бойових дій з явним посттравматичним синдромом. І це говорю не я, а військовий
прокурор: 95% втрат - не бойові. Мене
також лякає, що Україна стала полем

розбирань для етнічних угрупувань оргзлочинності. У нас розбирають чеченців, яких ми чомусь називаємо "героями
чеченського опору". Вони підривають
якихось грузинів з тюремними строками за плечима, а виявляється, що "вони
боролися за суверенітет України", - сказав політик.
Крім того, він висловив думку, що
у нормальних людей залишається усе
менше мотивації для захисту своєї країни від зовнішнього агресора.
"Навіщо захищати країну, де найвищий рівень корупції, де найвища дитяча
смертність, звідки 95% молодих людей
хочуть поїхати? Україна на 148-му місці
з 150 найнещасніших країн світу - десь
між Того і Суданом. Сперше необхідно
забезпечити нашим людям життя, щоб
вони розуміли, за що вони гинутимуть",
- заявив колишній нардеп.
Куликов вважає, що у такому разі має
бути однозначний вирок керівникам силових відомств. Проте нічого не міняється - міністр МВС політично пов'язаний з
главою держави. Для реальної ж зачистки криміналу знадобилося б всього біля
півтора місяців. Це можливо за умови,
що керівники правоохоронних органів отримають від чиновників "зелене

З ЖИТТЯ АГРАРНОЇ НАДДЕРЖАВИ
Днями уряд Гройсмана
прийняв рішення ввести
ембарго на імпорт
з Росії мінеральних
добрив. Таким чином
офіційний Київ вирішив
підтримати вітчизняний
хімпром, який не
витримує конкуренції з
імпортерами.
На перший погляд, це виглядає логічно і правильно.
Але в тому-то і біда, що правителі України діють тупо і
примітивно, і не можуть прорахувати "партію" навіть на
два ходи вперед.
Уся заковика в тому, що
український хімпром загинається не стільки через
конкуренції з російськими
виробниками, скільки через боротьбу нашої влади за
енергетичну
незалежність
від Росії. Оскільки дорогий

"європейський газ", який є
сировиною для виробництва
добрив, самим негативним
чином позначається на собівартості продукції, що випускається. Тобто українська
продукція
неконкурентоздатна завдяки високій вартості сировини ("європейського" газу).
А "вишнею на торті" буде
те, що в результаті такої "підтримки" українського хімпрома, уряд завдав удару, що нокаутує, по власних аграріях,
які тепер будуть приречені
купувати дорожчі добрива.
Остаточним результатом такої "підтримки" стане те, що
росіяни витіснять українців
з ринку зерна третіх країн.
Втім, цей процес вже йде,
про що днями з трибуни Верховної Ради розповів народний депутат України Андрій
Кит (фракція БПП). За його
словами, через високі ціни

на мінеральні добрива, сільгосппродукція українських
виробників вже зараз не витримує конкуренції.
"На даний момент в Україні
мінеральні добрива дорожчі,
ніж у будь-якій іншій країні
світу, на 30%. Це означає, що
40% собівартості аграрної
продукції, яка формується за
рахунок мінеральних добрив,
впливає на вартість продукції
наших селян і фермерів. А це
означає, що наша продукція
стає неконкурентною на зовнішньому ринку. Доводжу
до вашого відома, що Україна
перестала бути переможцем
і визначником ціни на світовому продажі на ринку пшениці. Нас випередила знаєте
хто? Росія! Поздоровляю вас
з цим"!, - заявив парламентар. Далі у своєму виступі він
повідомив про те, як успішно
розвиває хімічну галузь сусідня Білорусь.

"Хочу вас привітати ще з
однією подією - Білорусь оголосила про те, що "Гродноазот" спеціально для України
побудує на білоруській території ще один завод, щоб
забезпечити
український
ринок, який є найцікавішим
у світі з продажу азотних добрив. Нагадаю, що ще кілька
років тому Україна була одним з найбільших експортерів мінеральних добрив у світі", - повідомив Кит.
При цьому, - чи то в силу
власного недоумства, чи то з
остраху бути звинуваченим
в роботі на Кремль, - нардеп
не сказав про істинні причини
ситуації, які склалися. Само
собою, російський і білоруський хімпром розвивається,
оскільки має доступ до дешевої сировини. Проте нинішня
влада, до якої повною мірою
відноситься і сам Кит, вибрала
дорогий "європейський" газ.

світло" на ухвалення рішень, і за умови
відсутності покарань за ці рішення. На
складніші питання знадобиться рік, а
щоб повністю збити хвилю криміналу півтора роки, - упевнений Куликов.

ЗНУЩАННЯ З НАРОДУ

Олексій ГРАДОВ

22 березня в Києві відбулася пресконференція з красномовною назвою:
"Країну накриває хвиля криміналу. Що
робити?" В ході цього заходу експерти з
питань безпеки розповіли: чому Україна
не може побороти організовану злочинність, та чому держава втратила монополію на насильство.
Як відмітив експерт Сергій Шабовта,
якщо ще у кінці ХХ століття на чолі організованих злочинних угрупувань стояли кримінальні авторитети, то тепер їх
очолюють люди (чиновники, політики і
ін.), що мають потужний адміністративний ресурс.
"Нас чекає зростання організованої
злочинності. Причина тому - зруйнована інформаційна база злочинців і
агентурної мережі, яка по крупинках
створювалася десятиліттями", - заявив
експерт.
Дійшло до того, що постраждалі громадяни вже перестали писати заяви в
поліцію, навіть за фактом квартирних
крадіжок. Тому що і в цьому сегменті злочинів оргзлочинність зайняла свою нішу.
"Як правило, це розосереджена по районах оргзлочинність, що взаємодіє з
правоохоронною системою. Також як і
пограбування та викрадення машин. А
класичні розмови про те, що квартирні
злодії мирні, та на вбивства не йдуть це міф", - відмітив Шабовта.
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Кажучи на тему організованої злочинності, неможливо обійти увагою
так звані "поправки Лозового" до Кримінально-процесуального кодексу, які
були прийняті Верховною Радою ще в
жовтні минулого року, і набули чинності з 15 березня. Ми вже писали про те,
що в результаті цих поправок, внесених
одним з підопічних Ляшка, - Андрієм
Лозовим, буде максимально ускладнена процедура похоронів. Згідно з цими
нововведеннями, тепер люди не зможуть помістити в морг, ексгумувати і
поховати тіла своїх рідних без дозволу
суду на проведення експертиз. Отже, по
декілька днів, а то і тижнів доведеться
чекати, поки суд дасть добро. Але зараз
мова не про це.
Річ у тому, що "поправки Лозового"
буквально паралізували правоохоронну систему України. Узяти хоч би таке
нововведення, як обмеження термінів
проведення розслідувань до 6 місяців.
На думку фахівців, це зробить неможливим розслідування корупційних
справ і злочинів у сфері економіки,
розгляд яких частенько вимагає більше часу. Тільки експертиза документів, пов'язаних з подібними справами,
зазвичай вимагає не менше 1,5-2 роки.
Шансів повноцінного розслідування
корупційних справ в такі терміни не
буде. На думку експертів, усе це було
зроблено навмисно, по змові між олігархічними економічними кланами і
депутатами Верховної Ради - щоб закрити усі свої корупційні справи.
"В майбутньому не буде ніякої відповідальності за нанесення збитку економіці країни, і можна буде спокійно
сидіти на корупційних потоках", - прокоментувала ситуацію нардеп Олена Сотник.
За її словами, результат таких змін позначиться через 1,5-2 місяці, коли настане колапс з боротьбою із злочинністю в
країні.
"Тоді вже люди вийдуть на вулиці,
тому що держава фактично усувається від основної своєї функції - захисту
життя та майна громадян, а корупційні
справи почнуть масово закриватися по
клопотаннях самих підозрюваних. Це
просто знущання з народу з боку політиків", - резюмувала депутат.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

ЩО ВИРІШИЛИ
В КАБМІНІ
Кабінет міністрів України розірвав
програму економічного співробітництва з
Росією на 2011-2020 роки.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду минулої
середи, передає "Інтерфакс-Україна".
Кабмін, зокрема, зупинив дію цього документа,
а також доручив Міністерству закордонних справ
України в установленому порядку поінформувати
уряд Росії.
У червні 2011 року колишні на той час прем'єрміністри Росії Володимир Путін і України Микола
Азаров підписали Програму економічного співробітництва двох країн на 2011-2020 роки. У програмі розглядалися цілі і засоби розвитку російськоукраїнського економічного співробітництва, його
основні напрями та пріоритетні галузі, а також очікувані результати.
Раніше Міністерство закордонних справ України
підготувало пропозиції про вихід із органів СНД та
денонсацію договору про дружбу з Російською Федерацією.
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“За правду і справедливість”

Что же изменилось за четыре года правления Петра Алексеевича?

ТОЧКА ЗОРУ

ВЕЛИКИЙ РЕФОРМАТОР ПОРОШЕНКО
Александр МИХАЙЛОВ

Если верить словам Петра
Алексеевича, то масштаб его реформ
в Украине можно сравнить с уровнем
преобразований Петра Великого
в России. И только врожденная
скромность не позволяет нашему
президенту сравнивать самого себя
с кем-то из великих реформаторов
нового времени – такими как Мустафа
Ататюрк, Конрад Аденауэр, Франклин
Рузвельт или Ли Кун Ю (премьерминистр Сингапура в 1959-1990 г.г.).
Но благодарные потомки обязательно
впишут имя Порошенко золотыми
буквами в скрижали истории
европейской Украины.
Недавно
ведущее
бизнес-издание
Financial Times опубликовало большое
интервью с президентом Украины Петром
Порошенко.
Если внимательно прочесть этот материал, то его содержание напоминает неудобоваримый коктейль из наглой лжи и
грязных манипуляций, предназначенный
исключительно для западного обывателя
- по принципу "кто станет проверять?".
В целом же смысл высказываний нашего
"гаранта" сводится к тому, что лучшего генерал-губернатора для колонии Украина
Западу не найти. А поэтому, ребята, помогите мне вновь прийти во власть.
"Я просто хочу напомнить вам несколько цифр, - говорит Порошенко о своих
стартовых позициях. - Когда меня избрали президентом, у нас рост ВВП был минус 15%, дефицит бюджета – более 12%,
инфляция - более 50%, почти банкротство
с резервами в размере 5 миллиардов долларов".
Что же изменилось за четыре года правления Петра Алексеевича?
ВВП если и растет, то в основном на
бумаге. В любом случае, это происходит
такими черепашьими темпами, что никакой заслуги властей в этом нет. Бюджет
в значительной мере наполняется за счет
заимствований и усиления фискального
давления. Суммарный уровень инфляции
даже по официальным данным преодолел
планку в 100%, а по неофициальным (то
есть – реально) - за 200%.
Собственные резервы НБУ как были в
районе 5 млрд долларов, так и остались
на том же уровне. Остальные 13 млрд — не
наши, это от кредиторов. Страна не зара-

"Отец родной" Петр Алексеевич Порошенко денно и нощно, и совершенно
бескорыстно трудится на благо Украины и ее народа:
"Когда я меняю страну, я не думаю о переизбрании или рейтингах.
Я думаю о своей стране и делаю все возможное, работая семь дней в
неделю. Обычно я возвращаюсь домой поздно, после полуночи. Я не
уверен, что у меня слишком много выходных суббот. Воскресений, но
никогда суббот. Послушайте, я просто стараюсь сделать все возможное,
чтобы изменить страну".
батывает валюту, потому что при нынешней власти сальдо внешней торговли стало резко отрицательным.
А вот, что говорит Порошенко об оценке со стороны МВФ: "Я горжусь тем, что
МВФ сказал: за три года моего президентства мы сделали больше реформ, чем было
сделано за предыдущие 25 лет".
Правда, не уточнил, какую цену заплатил народ за эти реформы по рецептам
МВФ: цена на газ выросла в 9,5 раза, на
отопление — в 11,3 раза, на горячее водоснабжение — в 5,7 раза, на электроэнергию — в 3,2 раза. Пенсионная реформа
привела к увеличению уровня страхового
стажа с 15 до 35 лет и фактически — к повышению пенсионного возраста, а минимальная пенсия сократилась со 112 долл.
до 47 долларов.
Мало кто знает, но у нас есть одно достижение, которым не могут похвастать
даже США или Великобритания.
"И я горжусь тем, что мы создали условия для борьбы с коррупцией с помощью

ЗНОВУ "ЗРАДА"
УКРАЇНЦІ НЕ ХОЧУТЬ В НАТО
І ШКОДУЮТЬ ПРО РОЗПАД СРСР
Нещодавно Національний інститут демократії США
провів в нашій країні спеціальне дослідження, метою
якого було визначити : як українці відносяться до
розпаду СРСР і до перспектив вступу до НАТО.
Незважаючи на тотальну антирадянську і прозахідну
пропаганду, яка проводилася практично усією владою
незалежної України, результати виявилися досить
несподіваними.
Як вказують автори дослідження, підтримка вступу до
НАТО виявилася найнижчої в східних і південних областях
України. Так, на сході до Альянсу хотіли б вступити 22% опитаних громадян, а на півдні - 24%.
Центр і північ України демонструють більш високу підтримку НАТО - 48%. Але більшість прибічників північно-атлантичного альянсу мешкають на заході країни - 59%. В середньому по Україні в НАТО хочуть 40% респондентів - що
повністю розбиває твердження Порошенка про всенародне
прагнення до північноатлантичного альянсу. Що стосується
відношення до нашого "тоталітарного" минулого, то навіть

системы электронных деклараций, которой не существует нигде в мире. Но это
факт: 1,2 миллиона украинских государственных служащих заполняют электронную декларацию и несут ответственность
за объяснение, где они получили свое состояние. Есть ли такое в Соединенных
Штатах или Великобритании? Нет", - гордо заявил Порошенко.
Правда, он опять не стал уточнять, что
Национальное агентство противодействия коррупции, которое эти декларации
собирает, за пару лет умудрилось из всего объема предоставленных деклараций
проверить на достоверность всего 117. Показав тем самым чиновникам, что реально
им не стоит опасаться подачи этих самых
деклараций. Никто и никогда их проверять не станет. Исключения могут составлять только случаи, если "сверху" решат
приструнить неугодных чиновников или
политиков. Поэтому сидите, ребята, тихо,
не высовывайтесь - и ничего вам не будет.
Конечно же, значительная часть интер-

без Криму і Донбасу прибічників СРСР в Україні виявилося
більше, ніж його супротивників.
Напевно, американці були шоковані тим, що опісля майже
трьох десятиліть більше третини українців вважають розпад
СРСР негативною подією.
Тих, що шкодують про зникнення Союзу в країні опинилося 36%, а тих, хто вважає розпад СРСР позитивною подією
- 31%.
Якщо дивитися по регіонах, то в центрі і на півночі країни
(включаючи Київ) кількість тих, що ностальгують по СРСР
навіть вища, ніж в середньому по країні - 38%. Найбільше
прибічників Союзу на сході та півдні України - 49% і 48% відповідно. На заході України таких тільки 16%, а 53% вважають
розвал СРСР позитивною подією.
Звичайно ж, є різниця і по вікових категоріях. Як і слід було
чекати, серед молодих людей до 35 років - які або взагалі не
жили при соціалізмі, або застали його ще в ранньому дитинстві - відношення до Союзу гірше, ніж в середньому по країні.
Тут за розпадом Союзу жалкують 22% опитаних, вважають це
позитивною подією - 35%, а 43% - не мають із цього приводу
певної думки.
До таких результатів можна відноситися по-різному, але,
вочевидь, це є красномовним свідченням провалу державної пропаганди по всебічному очорненню нашого минулого. Адже, незважаючи на відверту демонізацію Радянського
Союзу і тотальне промивання мізків молоді, тільки третина з
них беззастережно схвалює розпад СРСР. Крім усього іншого,
це опитування являється і вироком політиці "декомунізації",
яку проводить наша влада нібито від імені усього народу.

вью была посвящена масштабным реформам в сфере образования и здравоохранения.
"Образовательная реформа, - это реальная, системная реформа. Мы изменили
образование в советском стиле на западное, более интерактивное. Мы приложили огромные усилия, чтобы вернуть очень
высокий потенциал украинской науки и
образования".
Конечно же, Порошенко умолчал о том,
что в результате мы получили системных
"врагов" в лице Венгрии, Польши и Румынии, которым как-то не по душе пришлись перемены в виде ущемления языков
нацменьшинств – что явно противоречит
западным стандартам. Ну, а про высокий
потенциал украинской науки лучше всего
говорит бюджет НАН Украины, который
по объему не сопоставим даже с какой-нибудь рядовой лабораторией Кембриджа.
Повальное бегство украинских ученых за
границу – тоже не в счет (по сравнению
с 1991 годом количество ученых в Украине сократилось втрое). "Реформа здравоохранения - иногда очень болезненная,
иногда непопулярная. Политики не рады
делать непопулярные вещи, но мы больше
не можем принимать старую систему. Это
была популистская, бесплатная система
здравоохранения, которая абсолютно не
функционирует. Значительная часть этой
реформы — реформа сельской медицины,
телемедицина. У нас 14 миллионов человек, которые живут в селах и абсолютно не
имеют доступа к здравоохранению. Я был
автором этой реформы, и я сомневаюсь,
что кто-нибудь может себе представить,
насколько это важно".
Из этого пассажа мы узнаем, кто оказывается реальный автор реформы здравоохранения в Украине. До сих пор мы
грешили на Ульяну Супрун, но Петр
Алексеевич сам сознался, что это он "начудил" – а Супрун всего лишь козел (или
козлиха?) отпущения.
Особенное отвращение вызывают слова о "популизме" советской системы бесплатного здравоохранения. Достаточно
сказать, что за время ее существования в
СССР продолжительность жизни ее пользователей выросла на четверть века. И
никого не мучила мысль: где взять денег
на операцию и лечение? А то, что в независимой Украине эту систему не сумели сохранить и развить, — проблема не той системы, а бездарных и преступных властей.
Заменить поликлиники телемедициной
для 14 млн. пациентов из сельской мест-

О ЧЕМ МОЛЧИ

На підході - експ
У пошуках нових статей доходів
для державного бюджету, члени
Кабміну України вирішили збільшити
експортний потенціал країни за рахунок
продажу донорської крові. Наступним
кроком, мабуть, буде легалізація
торгівлі органами.
В уряді країни серйозно вважають, що
Україні варто почати продавати компоненти донорської крові та препарати, виготовлені з донорської крові і її компонентів.
У Мінохоронздоров'я України, яке своєю
політикою послідовно знищує населення
країни, стверджують: у нас не просто вистачає донорської крові для забезпечення
внутрішніх потреб, але навіть є надлишки,
які і пропонується продавати за рубіж.
"Згідно інформації Мінохоронздоров'я,
наявні залишки сировини у станцій переливання крові і центрів крові України, а
також наявні виробничі потужності та за-
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При нынешней экономической политике властей,
перспективы развития Украины выглядят катастрофическими
ности — это бред, который даже комментировать неудобно. Правда, в 90-х годах был период,
когда больные прикладывали свои части тела к
телевизору во время выступлений Чумака или
Кашпировского. Может Порошенко тоже тогда
так лечился и ему помогло?
Но и это еще не все достижения нашего великого современника и реформатора.
"В течение 25 лет моя страна ждала нового закона о приватизации, который установил
абсолютно новые стандарты приватизации,
прозрачности, возможности для инвестора
использовать британскую правовую систему,
если он чувствует себя комфортно с этой позицией. Невозможно продать какой-либо объект
большой приватизации без западных советников".
Одно только непонятно: почему при таком
"прорыве" на уровень британского права и наличия вездесущих западных советников, очередей из инвесторов на украинские объекты
как-то не наблюдается.
"Реформа судебной системы. У нас была абсолютно зависимая и коррумпированная судебная система. Произошел полный перезапуск.
Мы запускаем огромный пакет антикоррупционных мер. Прежде всего, мы представили
абсолютно независимую антикоррупционную
инфраструктуру, Национальное антикоррупционное бюро. На мой взгляд, это абсолютно
независимо, потому что теперь у нас есть уголовные дела против министров, начальников
правительственных учреждений, правительств
регионов, парламентариев, в том числе членов
правящей коалиции. Только в 2017 году украинские суды приняли решения по 1 692 случаю
коррупции".
Вот только опять наш гарант не уточнил характер таких "решений" наших судов, не изложил судьбу хотя бы одного дела против министра, которое бы завершилось тюремным
сроком. Возбуждать же дела — дело не хитрое.
Злые языки утверждают, что очень даже полезное - в смысле "откупных". Но об этом западному обывателю знать ни к чему. Да и не поймут
они таких тонкостей уголовного права Украины.
В общем, "отец родной" Петр Алексеевич Порошенко денно и нощно, и совершенно бескорыстно трудится на благо Украины и ее народа:
"Когда я меняю страну, я не думаю о переизбрании или рейтингах. Я думаю о своей стране и делаю все возможное, работая семь дней в
неделю. Обычно я возвращаюсь домой поздно,
после полуночи. Я не уверен, что у меня слишком много выходных суббот. Воскресений, но
никогда суббот. Послушайте, я просто стараюсь сделать все возможное, чтобы изменить
страну".
Что тут скажешь? Уж лучше бы поменьше
трудился и больше времени проводил на Мальдивах (только за свой счет). Страна бы хоть отдохнула от таких "реформ".

ИТ ТЕЛЕВИЗОР

порт органів?
лишки готової і незавершеної продукції, покривають об'єми обов'язкового забезпечення
населення України в препаратах донорської
крові" , - говориться в оптимістичному, але
відірваному від реальності повідомленні
Кабміну.
"Прийняття документу (про експорт крові
та її компонентів) не лише дозволить розширити експортний потенціал України,
але і сприятиме збільшенню обсягів виробництва лікарських засобів", - стверджують
в уряді. Як ми вже повідомляли, в Кабміні
дуже пишаються відкриттям нових напрямів українського експорту, серед яких : відходи харчової промисловості, жаби, джмелі,
виноградні равлики, природний шелак (екскременти черв'яків) і так далі. Але дуже не
люблять говорити про те, що своєю злочинною економічною політикою вони вже поховали багато високотехнологічних галузей
промисловості (які ще нещодавно давали реальну експортну виручку), а ті, що залишилися ледве зводять кінці з кінцями.
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НЕТ, РЕБЯТА, ВСЕ НЕ ТАК
КОРРУПЦИЯ И НЕРАВЕНСТВО – ГЛАВНЫЕ МОГИЛЬЩИКИ УКРАИНЫ
Александр ПОЛУЯНОВ

Живя в условиях дикого и бандитского капитализма, уже мало кто
задумывается над тем, что высокий жизненный уровень, равенство
и социальная справедливость – это не просто красивые лозунги. Это
абсолютно необходимые условия для стабильного экономического
развития. В то же время, олигархические власти Украины буквально
добивают народ своими "реформами", суть которых заключается в
банальном "затягивании поясов" и сокращении бюджетных расходов
– да еще и выдают это за "передовой мировой опыт".
Начало на стр.1

Чтобы не попасть в "ловушку неравенства", эксперты Всемирного банка рекомендуют несколько путей:
*Инвестировать средства
в "человеческий капитал" то есть, в образование, медицину, поддержку раннего
развития детей.
Тут даже нет особой необходимости комментировать.
Достаточно сказать, что реформа образования у нас совершенно четко направлена
на полную и окончательную
дебилизацию подрастающего поколения, а реформа медицины – на максимальное
сокращение населения.
*Улучшать инфраструктуру (например, доступность и качество коммунальных услуг);
*Повышать уровень жизни самых бедных групп населения.
По мнению ведущих западных экспертов, такие
мероприятия уменьшают
социальное неравенство и
являются важными составляющими ускорения экономического развития.
Кстати,
специалисты
опровергают и другую популярную догму, которую
навязывает украинцам олигархическая власть: дескать,
экономический рост невозможен при высоких налогах для крупного бизнеса. В
то же время, авторы отчета
МВФ,
опубликованного
осенью 2017 года, не обнаружили четкой связи между
повышением налогов и экономическим ростом, - пишет британское издание The
Economist. Более того, исследователи отмечают, что
страны, которые стремятся
перераспределить доходы,
вполне могут повышать налоги для богатых "без замедления темпов роста".

… И КАК
НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ

После ознакомления с
этими "рецептами роста и
процветания" от ведущих
мировых экспертов, становится окончательно ясно:
власти Украины все делают
с точностью до наоборот и таким образом уверенно
ведут нас в социальную и
экономическую пропасть.
Впрочем, результаты говорят сами за себя. Судите
сами.
Гривна девальвировала
в 3,5 раза, цены выросли в
2-3 раза, экономика в целом

УКРАИНСКИЕ ГРАЖДАНЕ СТАЛИ В
РАЗЫ БЕДНЕЕ. КРАСНОРЕЧИВЫМ
ИНДИКАТОРОМ БЕДНОСТИ
ЯВЛЯЕТСЯ ТОТ ФАКТ, ЧТО В ТЕКУЩЕМ
ОТОПИТЕЛЬНОМ СЕЗОНЕ ПОЧТИ 9
МИЛЛИОНОВ УКРАИНСКИХ СЕМЕЙ
ПОЛУЧАЮТ СУБСИДИИ, А ЭТО – 60%
НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ.
сократилась на 20%. При
этом, украинский экспорт
товаров по сравнению с 2013
годом сократился почти в 2
раза (в абсолютном выражении - на 29 миллиардов долларов), в том числе в ЕС – на
$3,5 млрд (минус 22%). Т.е.,
несмотря на то, что Украина
объявила курс на евроинтеграцию, и рынок Евросоюза
стал для Украины самым
важным и крупным, экспорт в Евросоюз существенно сократился.
Ликвидирована
треть
банковской системы, люди
и предприятия безвозвратно потеряли в банках более
100 миллиардов гривен –
депозиты, которые не подлежат компенсации.
Украинские
граждане
стали в разы беднее. Красноречивым
индикатором
бедности является тот факт,
что в текущем отопительном сезоне почти 9 миллионов украинских семей получают субсидии, а это – 60%

населения Украины.
Несмотря на обвинения в
адрес предыдущей власти,
- что она набрала огромное количество внешних
долгов, - нынешняя власть
продолжает ту же самую
политику, только еще более
высокими темпами. Так,
внешний госдолг за последние 2,5 года увеличился на
9 миллиардов долларов (до
$46 млрд) – и этот показатель не стал выше только
благодаря тому, что внешние кредиторы уже не рискуют выбрасывать деньги
в бездонную бочку украинской коррупции. В то же
время, за предшествующие
этому периоду четыре года
внешний долг увеличился
на 10 миллиардов.
Три года назад одним из
самых больших ожиданий
нашего общества было искоренение коррупции в
Украине. Но и тут нас постигло жестокое разочарование. Согласно отчету

Transparency International за
ноябрь, Украина как была
одной из самых коррумпированных стран Европы,
так ею и осталась: 86% украинских граждан отрицательно оценивают попытки
правительства
побороть
коррупцию. И это несмотря
на огромное количество
новосозданных антикоррупционных органов, получающих миллиарды гривен
из наших налогов.

К сожалению, при нынешней экономической политике
властей, перспективы развития
Украины выглядят катастрофическими. Нынешняя власть
слепо выполняет почти все указания МВФ, хотя во всем мире
уже давно известно: эти рецепты еще нигде и никогда не способствовали экономическому
росту. Это показывает не только наш личный украинский
опыт, но и опыт других стран,
когда-либо сотрудничавших с
МВФ.

Например, за последние
2,5 года Украина получила
от МВФ 12,5 миллиардов
долларов кредитов. Это
почти такая же сумма, которую страна получила от
МВФ за предыдущие 23
года. Но, несмотря на эти
кредиты и "рекомендации"
фонда, украинская экономика свалилась в пропасть, и менять экономическую политику украинская
власть, к сожалению, не собирается.
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6 СВІДОК ІСТОРІЇ
З ЧЕРВОНОЮ ПТИЦЕЮ
“За правду і справедливість”

Олесь Гончар і сьогодні своєю творчістю служить справі спрямування України на шлях
правди, прогресивного розвитку і процвітання

ДО 100 – РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
Євген ЛУК’ЯНЕНКО
Цілую, ставши на коліно,
Своє полкове знамено...
Мій стяг! Моя червона птице,
Усе з тобою ожива.
Олесь Гончар

Захекана чергова збігла на
п’ятий поверх «Українського
дому», де я працював над
експозицією нової виставки,
і випалила:
– Т – там унизу на вас чекають
Олесь Гончар з дружиною.
Я остовпів від несподіванки.
Щоправда, був тут у нас Олесь
Терентійович разом з Петром
Толочком і, зустрівши мене,
поцікавився, чим я займаюся
після серпня 1991-го.
Дізнавшись про мою роботу
в Центрі, сказав, що якось
зайде «погомоніти».
Але та зустріч була давно.
Я вже й забув про обіцянку.
Тим більше, знав: Гончар, на
жаль, постійно нездужає.
І от цей прихід та ще й з
Валентиною Данилівною
разом. Подумалось: очевидно
щось їм треба. Та чи зможу я,
без будь-яких важелів у руках
бути чимось корисним?
Чесно кажучи, протягом
майже годинної розмови
за чаєм внутрішньо
напружувався від очікування
задачі, яку може поставити
переді мною Олесь
Терентійович. Але розмова
йшла про різне, були спогади,
однак жодних практичних
питань гості не порушили.
Згодом неодноразово я думав
про цю зустріч: чим вона була викликана, якою потребою?.. Адже
я, в недавньому звичайний партійний функціонер, відносно великого письменника взагалі нічого
не значив, найперше, думаю, для
нього самого.
Щоправда, з нашого першого знайомства, коли я попросив
у нього автограф на збереженому
мною (осуджуваному офіційною
владою) «Соборі» і сказав, що закінчив той же факультет того ж
університету, що й він, Олесь Терентійович завжди прихильно, навіть, я б сказав, по-батьківському
ставився до мене. Валентина Данилівна, з якою я познайомився

пізніше, так само була завжди доброзичливою.
Про зустріч в «Українському
домі» я розповів Борису Олійнику.
І ми разом дійшли висновку, що,
можливо, Гончар приходив, аби
повернутися хоча б на короткий
час у своє попереднє громадськополітичне життя, щоб ще раз відчути себе в тому ідейному полі,
в якому він жив, до якого звик...
Можливо я був для нього останнім
представником того середовища,
в якому він провів своє активне
життя, а ще тим, кого він добре
знав і якому очевидно довіряв. І
можливо, ще й тому, що я був поруч, а його земляк, колега і друг,
«спілчанський комісар» Борис
Олійник знаходився далеко, здається в Страсбурзі.
Хто те знає... Може, якраз і наша
остання зустріч потрібна була Олесю Гончару для якогось сповідального самоаналізу, – подумки стати
перед своєю «червоною птицею»...
Гадаю, з нею знову хоч б на всеохоплюючу мить, ожило його чесне,
страдницьке і високоплідне життя
громадянина та письменника.
Більше я Олеся Терентійовича
живим не бачив.
У зв’язку з його кончиною Адам
Мартинюк попросив мене написати про Олеся Гончара. І я написав
прощальне слово «Не відлетіла
Червона птиця». У 1990 році О.
Гончар вийшов з КПРС. Цьому
передували болісні важкі два-три
роки його хвороби, вимушеної
творчої перерви і, звичайно ж, невтішні роздуми про те, що творилось навколо. У зарубіжних ЗМІ зі
злорадством стверджувалось, що
Гончар уже не той, що його останні
маленькі повісті зовсім не значущі... Це підхоплювали і внутрішні,
за виразом Б. Олійника «добро-

хоти». Ті й інші намагались привабити письменника на свій бік,
втягнути в тогочасне «рухівське
шаленство».
Хвороба і тяжке душевне
сум’яття Гончара по-людському
непокоїли керівництво КПУ. Одного разу перший секретар ЦК Во-

лодимир Івашко поїхав до нього в
Кончу Заспу. Я про це довідався від
самого Олеся Терентійовича, який
(мені здалося по телефону) пожвавішав.
В розмові з Володимиром Антоновичем я заїкнувся: мо, треба
сповістити про поїздку через пресу? Той категорично обірвав мене,
сказавши, що це було не «пропагандистське гостювання» (як хрущовське у Шолохова – ?), а суто товариська, ним ініційована, зустріч.
Він відвідав Гончара як людина і
земляк, як шанувальник, як партійний однополчанин, а не партійний функціонер.
Зустріч, розмова Івашка та Гончара на дачі, схоже, стримали письменника від негайного написання
заяви про вихід з партії. Але зовсім
відвернути те не вдалося: КПРС
переживала усе наростаючу «перебудовчу» кризу...

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
https://uk.wikipedia.org/
Він народився 3 квітня 1918 року в селі Ломівка неподалік Катеринослава (нині у межах Дніпра) у родині Біличенків.
Після смерті матері, коли хлопцеві було 3 роки, з Ломівки його забрали на виховання дід і бабуся в слободу
Суху Полтавської області. Бабуся замінила майбутньому
письменникові матір.
Олександр Біличенко 1927 року при вступі до школи
був записаний як Олесь Гончар (дівоче прізвище матері; ім'я Олесь з'явилося, бо в класі вже був інший Сашко,
тому, щоб розрізняти учнів, хлопця записали як Олесь).
Також хлопцю було виписано в сільській раді нове свідоцтво про народження, згідно з яким він начебто народився в Сухій. Відтоді все життя Олесь Гончар вказував
у автобіографіях, анкетах і відомостях для довідників як
своє місце народження саме село Суху.
Тридцяті роки в житті Олеся Гончара — період формування його як митця. Він навчався в Українському книжково-газетному технікумі, працював у районній (на Полтавщині) та обласній комсомольській газеті в Харкові.
У вересні 1938 року вступив на філологічний факультет Харківського державного університету.
Ранні оповідання й повісті Гончар присвятив людям,
яких добре знав, з якими не раз стрічався в житті.
У червні 1941 р. Олесь Гончар у складі студентського
батальйону пішов добровольцем на фронт. Про долю
цього батальйону письменник написав у романі «Людина і зброя», за який став лауреатом республіканської
премії ім. Т. Шевченка.
Влітку 1942 року потрапив у полон, звідки втік у 1943
році, і продовжував воювати в Червоній Армії. Війну закінчив старшим сержантом на посаді старшини мінометної батареї. За бойові заслуги був нагороджений
орденами Червоної Зірки, Слави 3-го ступеня, трьома
медалями «За відвагу».

Коли в парткомі Київської письменницької організації прочитав
ту заяву, не знаходив собі місця.
Найбільше протест викликало те,
що Олесь Терентійович опинився
у неприродній для нього компанії
з Дмитром Павличком, кому двері
в літературу і до Спілки письменників СРСР відчинив особисто
Лаврентій Берія і чия біографія
«радянського письменника» була
просякнута ідейно-творчою спекулятивністю.
Мені, на щастя, вистачило глузду не опублікувати уже написане з
приводу згаданої заяви. Мої міркування тоді і тепер зводяться до того,
що за Олесем Гончарем стоять його
невмирущі твори, вони свідчать:
письменник не відмовився від…
себе, від основоположних ідейнополітичних позицій, які і зброєю, і
словом відстоював усе життя.
Тому-то й сьогодні своєю творчістю Олесь Гончар служить справі спрямування України на шлях
правди, прогресивного розвитку і
процвітання, бере участь у боротьбі за справедливе майбутнє рідного народу і всього людства. Він був
і залишається чесним прапороносцем української літератури.

Вірші, що народжувалися в перервах між боями, сам
письменник назве згодом «конспектами почуттів», «поетичними чернетками для майбутніх творів». Сьогоднішнє прочитання їх переконує, що це справді так. Ліричний герой «Атаки», «Думи про Батьківщину», «Братів»
та інших фронтових поезій Гончара духовно, емоційно
близький до героїв повоєнних його романів і новел, передусім — роману «Прапороносці».
Робота над романом «Прапороносці» тривала три повоєнних роки. У цей час Олесь Гончар публікує ще кілька
новел і повість «Земля гуде», завершує навчання у Дніпропетровському університеті (1946).
На сторінках журналу «Вітчизна», а згодом і окремим
виданням з'явилися всі три частини роману («Альпи»,
1946; «Голубий Дунай», 1947; «Злата Прага», 1948). Високу оцінку творові, відзначеному двома Сталінськими
преміями, дали тоді Юрій Яновський, Павло Тичина,
Олександр Фадєєв, Остап Вишня.
У 1959—1971 роках Олесь Гончар — голова правління
Спілки письменників України, у 1959—1986 роках — секретар правління Спілки письменників СРСР.
Від 1973 року — голова Українського республіканського комітету захисту миру, член Всесвітньої Ради
Миру, академік Академії наук України.
Працю на ниві художньої прози Олесь Гончар постійно
поєднує з літературно-критичною творчістю. Почавши
ще в студентські роки з досліджень поетики Михайла
Коцюбинського і Василя Стефаника, він згодом створив
десятки статей, які вже публікувалися в трьох окремих
книгах та входили частково до шеститомного зібрання
творів письменника. Твори Гончара перекладалися на
67 мов, а творчий досвід письменника засвоюється і вітчизняними, і зарубіжними майстрами слова.
Олесь Гончар нагороджений багатьма орденами та
медалями, Герой Соціалістичної праці (1978), Герой
України (2005, посмертно).
Помер він 14 липня 1995 року. Похований в Києві на
Байковому цвинтарі.

О ЧЕМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР

КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ КУПУВАТИМЕ
МАШИНИ І КВАРТИРИ
Нову порцію молочних річок і кисільних берегів нам може дати ухвалення
президентського законопроекту "Про валюту", який був зареєстрований
19 березня у Верховній Раді. Реалізація цього документу забезпечить
небувалу стабільність гривні, а прості українці після цього стануть
багатими. Про це абсолютно серйозно заявила представник президента у
Верховній Раді Ірина Луценко.
Втім, її слова заслуговують того, щоб привести їх повністю : "Цей законопроект дає
можливість українському бізнесу без додаткових непотрібних зарегульованих процесів
рухатися в Європейський союз і реалізувати
продукцію. Валюти від експорту буде більше
ніж від імпорту. Це дасть можливість стабілізувати українську валюту, і ми не спостеріга-

тимемо таких стрибків. Як тільки український
бізнес отримає приплив валюти, він захоче
розширитися. Українці отримають більше
робочих місць. Продаватимуть продукцію на
європейському ринку за європейськими цінами. Дотягуватимемося по зарплатах до рівня
Європи. Кожна сім'я зможе більше вкласти в
розвиток дитини, купувати квартири, маши-

ни, щось додаткове для своєї сім'ї", - заявила
Луценко.
Тут мимоволі згадується полум'яна промова Остапа Бендера в шаховому клубі "Картонажник" (про перенесення столиці Галактики в
Нью-Васюки), і починають терзати смутні сумніви - в якому стані вона це сказала?
Але в даному випадку набагато цікавіше дізнатися - що ж це за чарівний закон, який таким
дивовижним чином змінить усе наше життя?
Повідомляється, що Проект закону "Про валюту" був розроблений Національним банком
і передбачає зняття обмежень на операції з валютою. Зокрема, банки отримають дозвіл на
операції з валютою автоматично, а бізнесу і фізичним особам обіцяють значне спрощення процедури отримання ліцензій на валютні операції.
Крім того, пропонується зняти обмеження
на дрібні операції з валютою, а для великих

операцій буде підвищений поріг контролю з
150 до 300 тис. грн.
Що ж говорять із цього приводу експерти?
На думку виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера Олега Устенка, найбільш
вірогідними наслідками ухвалення цього закону стане різке послаблення гривні та зростання курсу долара. Тобто, наслідки будуть прямо
протилежні до того, що обіцяє Ірина Луценко.
А фінансовий аналітик Олексій Кущ не виключає, що наслідки валютної лібералізації
можуть бути порівнянні з різким відтоком робочої сили з України після введення безвізового режиму з ЄС.
"Закон про валюту приведе до істотного відпливу капіталу з внутрішнього ринку. Валютна
лібералізація в корумпованій країні приведе
до таких же результатів, як безвіз на ринку
праці", - відмітив експерт.
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ДОМАШНІЙ КЛУБ

В ожидании начала сезона дачникам не терпится сделать в саду что-нибудь полезное

МИФЫ И ФАКТЫ О САЛЕ

НА ЗАМЕТКУ

ПРОДУКТЫ,
КОТОРЫЕ
НЕ СТОИТ
СОЧЕТАТЬ

МИФ 5: «ЗДОРОВЫЙ ЖИР —
ТОЛЬКО РАСТИТЕЛЬНЫЙ ЖИР»

На долю жиров должно приходиться
примерно 30% калорий за день. (Обратите внимание: не съедать 30% жиров,
а получать от них 30% всей энергии).
Проще говоря — 60–80 г в день. И среди
них только треть — растительные жиры.
Нам нужно 10% полиненасыщенных
жирных кислот, 30% насыщенных, и
целых 60% мононенасыщенных. Такое
соотношение кислот есть в … свином
сале, а также в арахисовом и оливковом
маслах.

Следи за тем, чтобы эти
продукты не пересекались
в одном приеме пищи,
чтобы пищеварение было
правильным.

КАРТОФЕЛЬ И МЯСО

МИФ 6: «ЖАРЕНОЕ САЛО —
ВРЕДНО»

Замечали наверняка, что чувствуете тяжесть в животе после обеда
этим традиционным сочетанием
продуктов? Все дело в том, что для
переваривания картофеля и мяса
нужны разные ферменты, и поэтому
такая пища долго переваривается,
оставляя дискомфорт в желудке.

АЛКОГОЛЬ И КОФЕ
И хотя кофе придаст вам энергии
после вчерашней вечеринки, все же не
следует его пить на утро – так вы еще
больше обезвоживаете и утомляете
организм, рискуя заработать бессоницу и учащенное сердцебиение.

ПИВО И БУРГЕР
Нет ничего плохого в том, чтобы
на день забыть о диете и на ужин
«поглотить» сочный бургер, но советуем вам не дополнять его пивом.
Жирное мясо и алкоголь наносят
двойной удар по печени, и пока она
нейтрализует токсины из пива, жир
откладывается на талии. Возникают
такие неприятные последствия как
тяжесть, вздутие и изжога.

Средневековые монахи говорили,
что «сало и свинья так же связаны
друг с другом, как виноградная лоза
и вино».
МИФ 1: «ОТ САЛА ТОЛСТЕЮТ»

Поправляются не от сала, а от его количества! Если вы ведёте обычный сидячий или около того образ жизни, вам
положено 10–30 г сала в день. Если уже
страдаете ожирением и вам предписана
низкокалорийная диета — не более 10 г
в день.
Самое полезное сало — просто соленое, с чесноком или перцем. Хорошо и
копченое, но только «домашним способом», с дымком. На мясокомбинатах
сало, грудинку и прочие свиные прелести коптят в жидкости, и это не комильфо, свойства продукта меняются не в
лучшую сторону.

МИФ 2: «САЛО — ТЯЖЁЛАЯ ПИЩА»

ВИНО И ДЕСЕРТ
Решили побаловать себя вкусным
тортиком и вином одновременно?
Зря! Это сочетание совсем не полезно для организма, ведь вино способствует ускорению усвояемости
сахара из десерта, что приводит к
увеличению веса. Лучше дополните
вино свежими овощами или сыром.

Не совсем так. У здорового человека с нормальным желудком настоящее
свиное сало очень хорошо усваивается и не перегружает печень. Вообще
самые ценные для нас жиры — это те,
которые плавятся при температуре нашего тела, т. е. около 37,0. Они полнее и
быстрее всех остальных перевариваются
и всасываются. Их список как раз и возглавляет свиное сало.

МИФ 3: «В САЛЕ СПЛОШНОЙ ЖИР»

И прекрасно! Потому что это великолепная структура — подкожный жир, в
котором сохранились клетки и биологически активные вещества.
Например, самая ценная из жирных
кислот — полиненасыщенная арахидоновая кислота. Она встречается
очень редко, в растительных маслах
ее вообще нет. Прожить же без нее никак нельзя. Она входит в состав всех
клеточных мембран и нужна сердечной
мышце. К тому же без нее никак не обходятся гормоны, иммунные реакции и
холестериновый обмен.
Не забудьте про жирорастворимые
витамины, А (его здесь до 1,5 мг на 100
г), Д, Е, а также каротин. В итоге биологическая активность сала в 5 раз выше,
чем у масла.

МИФ 4: «ЭТОТ СТРАШНЫЙ
ХОЛЕСТЕРИН»

Да, он здесь присутствует, но даже
меньше, чем в коровьем масле. И ничего
страшного в нем нет. Думаете, немедленно начнет откладываться на стенках артерий и начнется атеросклероз? Ничего
подобного! Врачи давно установили, что
количество холестерина в крови и тканях мало зависит от того, сколько вы его
съели. Это вещество прекрасно синтезируется, даже если вы вообще его не едите.

Да, при жарке сало теряет часть
своих полезных свойств и приобретает токсины и канцерогены. Но и
растительные масла ведут себя ничуть
не лучше. А вот подогретое сало наоборот, усваивается лучше, чем в холодном или горячем-жареном. Так что
выход прост: сало надо не жарить до
состояния шкварок, а греть на слабом
огне.

МИФ 7: «С ХЛЕБОМ? НИ В КОЕМ
СЛУЧАЕ!»

Парадокс: сало с хлебом — как раз
то, что доктор прописал! Разумеется,
имеются в виду не булочки-пампушки, а зерновой хлеб, из муки грубого
помола или с добавлением отрубей.
Конечно, это для здоровых людей, не
страдающих ожирением и проблемами
с пищеварением.
А вот гастрономические радости
типа бекона класть на хлеб действительно не стоит. Они вообще при похудании разрешены в микроскопических количествах — около 5 г. Зато
этого вполне достаточно, чтобы придать вкус, например, дежурной тушеной капусте.

МИФ 8: «ЛУЧШЕ ПОД ВОДКУ»

Вот это чистая правда — сало
прекрасный
спутник
алкоголя.
Главным образом потому, что оно не
позволяет быстро опьянеть. Жирненькое сало обволакивает желудок и не
дает напитку с градусами моментально там всосаться. Конечно, алкоголь
все равно впитается, но уже позже,
в кишечнике, и постепенно. Спиртное же, со своей стороны, помогает
быстрее переварить жир и разложить
его на компоненты.

УЛЫБНИСЬ И ПОДУМАЙ

ДАЧНИКАМ

ЧЕГО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ В САДУ ВЕСНОЙ?
Весна у нас явно задерживается. Тем не менее в
ожидании начала сезона дачникам не терпится сделать
в саду что-нибудь полезное. Например, реализовать
вычитанные где-то «полезные советы». Но именно сейчас
— тот самый момент, когда усердие не идет на пользу.
Уж лучше пока не делать ничего вообще. Так каких же
действий следует избегать?

5 ГЛАВНЫХ
ОШИБОК В
ВЕСЕННЕМ САДУ:

свойства, зато хуже пропускает воздух. Корни от этого
страдают гораздо сильнее,
чем нам кажется.

Топтаться вокруг деревьев
по снегу до устойчивого
потепления (например, желая сделать обрезку с опережением графика). У плодовых
деревьев корни гораздо хуже
переносят мороз по сравнению с кроной. Уплотненный
снег теряет утепляющие

Окучивать стволики и
основания кустов снегом
(для защиты от морозобоин). Нет никакого смысла
утеплять надземную часть
за счет охлаждения подземной. Морозостойкость у
корней гораздо слабее, чем у
остальных частей дерева.

1

7

2

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

3

Разбрасывать по снегу золу, навоз или торф.
Удобрения скоро смоет вешними водами, и они не принесут никакой пользы, зато
снег будет то подтаивать, то
покрываться ледяной коркой. Земляника и другие
многолетние растения начнут поочередно мокнуть,
мерзнуть, задыхаться. Они
могут не выдержать этих
пыток и погибнуть.

4

Стряхивая
налипший
снег, с силой колотить
по ветвям палками или
скалывать с них лед. Не стоит верить легендам, будто деревья от грубого обращения
лучше плодоносят. На самом
деле на месте ударов участки

Что делать в первую очередь, когда
отключают свет?
Бежать к окну, чтобы посмотреть –
кому еще отключили...

тканей погибают, и со временем целые ветки могут засохнуть. Для стряхивания
снега нужно обмотать палку
толстым слоем тряпок, и орудовать ею аккуратно.

Спорить с женщиной – все равно, что
пытаться утопить воду, сжечь огонь,
закопать землю или поймать воздух.

5

Если тебе моют кости – благодари!
Артроза не будет...

Натирать кору салом или
вешать в крону жженые
тряпки, надеясь защитить ее от
зайцев. Надежнее откидывать
снег от ограды с наружной
стороны, чтобы этот «барьер» не тонул в сугробах, по
которым голодные животные
легко заберутся внутрь.

Если тебе роют яму – не мешай! Закончат – сделаешь себе бассейн...

Если тебе плюют в спину – гордись!
Ты впереди...
Если в жизни что-то не клеится,
выбрось клей. Возьми гвозди, забей
на все!
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“За правду і справедливість”

Х-ФАЙЛИ

Щоб подивитися ролики
Олександра МОРОЗА на YouTube

в пошуковик пишемо українською мовою:
«За правду і справедливість»

ПЕРЕДПЛАТА
íà 2018 ðiê

ТРИВАЄ

Наш щотижневик
“За правду і справедливість”
виходить на 8 сторінках
ВИДАВНИЧА ВАРТІСТЬ ГАЗЕТИ
НЕ ЗМІНИЛАСЬ – 2,00 ГРН. ЗА 1 НОМЕР!

60003
вартість передплати:

6

місяців

70,62 грн.

+послуги пошти

35,31 грн. 3
місяці

+послуги пошти

1

місяць

Древние храмы и святилища Абхазии, находящиеся в горных и,
порой, труднодоступных местах, имеют символы Грааля

11,77 грн.

«ЖИВАЯ ВОДА» ОЗЕРА РИЦА
Нужно признать, что знания
человечества о Священном
Граале (Свято й́ Граа ́ль – в
средневековых кельтских
и нормандских легендах
одно из орудий Страстей
– чаша, из которой Иисус
Христос вкушал на Тайной
вечере и в которую Иосиф
Аримафейский собрал кровь
из ран распятого на кресте
Спасителя – ред.) убого и
ничтожно. Что и способствует
повышенному интересу к нему
исследователей исторических
тайн.
По одной из легенд Чаша
Грааля находится, а возможно,
ранее находилась в Абхазии.
Это удивительная страна –
только за один день можно
побывать на берегу теплого
ласкового моря и посетить
ледяные вершины прекрасных
гор. Можно с уверенностью
сказать, что если на нашей
планете есть рай, то он точно в
Абхазии. Но стоит посмотреть
на Абхазию, и как на место
святых чудес и тайн, которые
до сих пор ждут раскрытия…

+послуги пошти

19 серпня 2016 року
Міністерство юстиції
зареєструвало
політичну партію
“Олександра МОРОЗА
“За правду і справедливість”

ЖА
У НЕ БАЙДУ
М
О
К
,
Х
И
Т
!
ДО
ИЧНА ІДЕЯ
СОЦІАЛІСТ
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.

Контактні телефони регіональних
осередків політичної партії
“Олександра Мороза
“За правду і справедливість”

м. Київ 073-074-00-80
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Херсонська
Харківська
Хмельницька
Черкаська
м. Черкаси
Чернівецька
Чернігівська
м.Чернігів

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

Древние храмы и святилища
Абхазии, находящиеся в горных и,
порой, труднодоступных местах,
имеют символы Грааля, которые
искусно вырезаны на их белых каменных стенах. Например, Мальтийские кресты в окружении рыб
– эти таинственные знаки можно
увидеть около горы Ткварчал, на
вершине Иверской, на горе Лашкендар и в Новом Афоне. Интересен факт: невозможно сделать выстрел из любого оружия в сторону
горы Лашкендар, потому что пули
не могут преодолеть невидимую
преграду и неизменно падают вниз.
Есть в Абхазии удивительная дорога, идущая через скалы Пицунды
и прекрасные «альпийские луга», и
завершающая свой бег у красивейшего высокогорного озера Рица. До
сих пор тайной является причина
ее создания – ведь, практически,
эта дорога идет в никуда. А вот все
другие абхазские горные магистрали обязательно связывают между
собой населенные пункты. Эта таинственная дорога к горному озеру
очень интересна: прекрасные виды
завораживают. Так, например, неожиданно, словно из-под земли,
по краю дороги, вырастают два старинных каменных столба, которые
можно принять за остатки древних
ворот. За ними находятся остатки
старинной крепости 8 века, утопающие в зеленой пучине растений.
Воображение потрясает природа
вокруг: нависающие отвесные скалы, большое количество журчащих
ручьев, сверкающих на солнце и несущие свою прозрачную и ледяную
воду с горных вершин в долину.
Именно в это место и стремился
пожилой немец в 2005 году. Побывав
в курортных приморских городах,
гость изъявил желание побывать в
горах и полюбоваться уникальной
природой края. Но немецкий ту-

рист, отправившийся в горы в сторону высокогорного озера Рица, неожиданно исчез. Однако, он не учел,
что за ним, как бывшим офицером
СС, была установлена слежка. Задержали его у тайника, где хранилось оружие, радиоаппаратура,
специальное горное снаряжение и
другие предметы, так необходимые
для ведения поиска в горах.
Спецслужбам был известен протокол допроса одного их руководителей «Аненербе» Вольфрама
Зиверса в 1945 году: «…Отделением
исследований карстов и пещер руководил доктор Ганс Бранд, член
партии и войск СС. Он также работал в Институте исследования
карстов, который изучал пещерные образования в горах для военных целей. Бранд руководил
отделением фортификационных
сооружений СС, – научным подразделением, проводившим исследования в области фортификации.
Оно располагалось в Айенфельсе,
в Австрии. Считается, что Бранда
ввели в войска СС для организации
подразделений, предназначенных
для обороны карстовых пещер.»
Для чего же фашистам потребовалось необычное подразделение,
обороняющее не менее странные
объекты? Известно, что в структуру «Аненербе» входило научноисследовательское подразделение
специалистов-спелеологов,
исследующих карстовые пласты в
Югославии, Венгрии, Моравии,
Абхазии, Килиманджаро и Монблана. Кроме того немцы создали
«Имперский союз спелеологии и
карстовых исследований». Еще до
второй мировой войны сотрудниками «Аненербе» была запланирована экспедиция на Кавказ. Все
было представлено, как строительный проект, реализуемый немцами
на территории СССР в Абхазии. А
первым шагом этого грандиозного
проекта и стало строительство важной для их поиска дороги к озеру
Рица. Постройка дороги вылилась
в сооружение стратегического объекта: взрывались скалы, заливались тонны бетона, оборудовались
отбойники-камнеулавливатели,
возводились железобетонные мосты, которые могли выдержать проезд любого вида военной техники.
Да и сами мосты были своего рода
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фортификационными
объектами, которые в нужное время могли стать опорными пунктами для
прикрытия дороги. Кстати, именно
ими и воспользовались в годы войны горные дивизии СС, проникшие в горы.
Само место возле озера Рица не
менее таинственно: кажется, что
время здесь останавливается, природа, словно, замирает, прозрачная
вода, кажется мертвой, и от нее не
веет свежестью и жизнью, воздух
очень разряжен. И это место в уникальном природном заповеднике с
кристально-чистыми озерами и целебным воздухом?!
По окончании строительства дороги, немецкие специалисты, являющиеся сотрудниками «Аненербе»
и служащими из ведомства министра Тодта, были уничтожены – их
машина упала в пропасть. Но недавно на месте гибели этих специалистов, в результате прохождения
смерча, осталась глубокая воронка, которая неожиданно открыла
вход в немецкую подземную базу,
являющуюся секретным объектом
гитлеровцев. Построенная в 1942
году, эта база имела малогабаритное метро, соединяющее подземное сооружение с Черным морем.
На этом объекте могли принимать
малые субмарины, прибывающие
с немецкой базы подводных лодок,
базирующейся в Констанце. Охраняли базу сотрудники СС. Так что
же искали немцы в горах Абхазии?
Например, в русском эпосе много сказок о мертвой и живой воде, и
прежде чем приступить к постройке этой секретной базы немецкий
ученый Йозеф Иммер тщательно
изучил содержание минералов и
почвы, а также состав воды озера
Рица и более ста иных источников
воды, включая подземные.
Можно с большой вероятностью
предположить, что немцы все же
нашли источник «живой воды». И
находится этот источник глубоко
под землей. Используя его, немецкие ученые создавали плазму крови, которую использовали в своей
программе «Лебенсборн» (источник
жизни») для детей, рождающихся в
Германии. Суть этой программы:
осуществить генетический отбор
женщин, которые могут родить умных, здоровых и красивых детей от

офицеров СС. Для новорожденных
были созданы семнадцать «Домов
матери» и шесть «Домов ребенка».
Для детей, рожденных в рамках
программы «Лебенсборн», из тайной базы, находящейся в Абхазии,
подводными лодками «живая вода»
доставлялась в серебряных емкостях сначала в Констанцу, а затем
самолетами в Германию. В замке
«Гетербург» готовилась плазма крови на основе «живой воды» озера
Рица. К 1945 году по программе «Лебенсборн» в Германии появилось 70
тысяч детей.
Интересен следующий факт: методику и технику работы с плазмой
крови гитлеровцы позаимствовали у русского ученого Богданова,
который в 20-е годы возглавлял
институт крови. Все разработки
этого закрытого медицинского учреждения были засекречены и проводились под личным контролем
Сталина. Основным направлением исследовательского института
крови был поиск «эликсира долгой
жизни».
Немцы сумели реализовать свою
программу «Лебенсборн». С этой
целью немецкие специальные
подразделения горных стрелков
яростно штурмовали Кавказ, поднимались на Эльбрус, а главное,
часто проявляли уж чрезмерную
инициативу.
… Даже сегодня бывшая секретная база находится под неусыпным
контролем специальных подразделений западных стран и США.
Именно их джипы с красными крестами под эгидой реализации гуманитарных программ разъезжают по
дорогам Абхазии. Интересующая
их территория контролируется ими
и с помощью современных технических средств и агентурой разведки. Не исключено, что начатая
гитлеровцами операция до сих пор
находится в стадии реальной реализации.
Следует обратить внимание и на
флаг Грузии: на белом фоне тонкое
красное перекрестье и в четырех
секторах мальтийские кресты – это
символ вассала Тевтонского ордена (геральдика очень точная историческая наука). Неизвестно, кто
внедрил в умы руководства Грузии
эти символы, но в мире политики
ничего случайного не бывает!
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