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Дорогі друзі!

ВІТАЮ ВАС
ІЗ ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ –
з початком біографії України!
Біографії, поки що не такої
привабливої, як того прагнуть
більшість людей, але такої, яку ми,
разом з народом забезпечимо обов’язково!
Зі святом вас!
Олександр Мороз

ПЕРЕДПЛАТА
íà 2018 ðiê

ТРИВАЄ

Наш щотижневик “За правду і справедливість”
виходить на 8 сторінках
ГАЗЕТА ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

60003

ВИДАВНИЧА ВАРТІСТЬ ГАЗЕТИ
НЕ ЗМІНИЛАСЬ – 2,00 ГРН. ЗА 1 НОМЕР!

ПОДОРОЖ У ЧАСІ: ЗУПИНКА - УРСР
Олександр Полуянов

День Незалежності відзначається
у багатьох країнах світу. Сама суть
та зміст цього свята припускає
своєрідний звіт про те, яких досягнень
добилася країна за цей період. Дуже
прикро, але навіть через 27 років
української незалежності надзвичайно
важко знайти сферу, де ми могли б
похвалитися хоч якимись успіхами.
Швидше, навпаки - практично за усіма
головними показниками незалежна
Україна безнадійно відстає від своєї
попередниці - УРСР. Про це можна
писати цілі томи, ми ж в цьому
матеріалі просто візьмемо вибірково
те, що "ближче до тіла" кожного
українця.
СТАРА ПЛАСТИНКА

Кожного разу, коли рівень життя
українців знову починає нестримно
падати, влада ставить на свій пропагандистський патефон заїжджену плас-

тинку на тему: "а раніше було ще гірше".
Найбільше при цьому дістається "тоталітарному комуністичному минулому",
яке нині топчуть всі, кому не лінь. Адже
чим далі від нас це минуле, і чим менше
залишається його живих свідків - тим
простіше вигадувати про нього всякі
страшилки та байки.
Демонізуючи радянське минуле, буржуазні пропагандисти відверто маніпулюють цифрами та історичними
періодами. Наприклад, беруться сталінські 30-і роки або дефіцитний 1991-й, і
тичуться в обличчя опонентові: дивися, суцільний дефіцит, голод і репресії!
Кошмар і жах! А то, що прості трудівники - живі свідки соціалізму - згадують
про радянський період з неприхованою
ностальгією, пояснюється просто: мовляв, тоді люди були "рабами", і ця рабська свідомість у них намертво вбита в
голови радянською пропагандою.
Тому сьогодні ми відправимося в минуле України, щоб ще раз порівняти
його з сьогоденням. А щоб не виглядати
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11,77 грн.

+послуги пошти
вартість
місяць
передплати:
35,31 грн.

голослівними, оперуватимемо не гаслами, а цифрами з офіційної статистики.

НАСЕЛЕННЯ

Вимирання сучасної України вже давно ні для кого не таємниця - приведемо
лише офіційні статистичні дані. При
цьому зауважимо, що з 2014 року населення країни підраховується вже без
жителів Криму, але з непідконтрольними територіями Донецької і Луганської
областей.
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ, МІЛЬЙОНІВ ЛЮДЕЙ
1980 1986 1991 2000 2013 2015 2018
49,952 51,025 51,623 49,115 45,372 42,759 42,152

Врахуємо і те, що в Україні з 2001 року
не проводився перепис населення, тому
дані останніх років - на совісті Держкомстату. За даними експертів, зараз реально в Україні проживає не більше 32
млн , але це вже тема окремої розмови.
Цікавіша картина виходить, якщо
розподілити населення за віковими
категоріями, виділивши дітей і людей

+послуги пошти

3

місяці

похилого віку. Так ми дізнаємося, що
в 1991 році в УРСР мешкало більше 11
мільйонів дітей до 14 років включно
(21,5% населення) і 6,2 мільйона людей
похилого віку у віці 65 і більше років
(11,9% населення). Тобто, дітей було
майже в 2 рази більше, ніж людей похилого віку, а середній вік українців складав 36,6 років (як здорова температура
тіла).
А ось на початок 2018 року в Україні
мешкає 5,8 мільйона дітей до 14 років
(13,8% населення) і 6,54 мільйона людей похилого віку від 65 років і старше
(15,5%).
Цікавими є дані про народжуваність
в 80-і роки. Її пік припав на 1986 рік,
коли в УРСР народилися 792 тисячі немовлят - при 565 тис. померлих (приріст
населення - 227 тисяч чоловік). Порівняємо з показниками 2017 року: 458
тисяч тих, що народилися і 640 тисяч
померлих на всій території України.
Вимирання українців, що почалося в
1992 році, нестримно триває!

Продовження на СТОР.4
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2 ДЕРЖАВА
ЗБЕРЕГТИ БАТЬКІВЩИНУ
“За правду і справедливість”

Необхідність змін – не чиясь видумка, вони випливають зі змісту Конституції,
спаплюженої зусиллями олігархічної, чужої народу влади

(Відзначаючи 27-му річницю…)
Олександр Мороз

Зрідка мені вдається потрапити на
телеекран, – запрошують канали,
зорієнтовані на критику влади,
отже, на хвилю, що відображає
настрої більшості населення.
Готуючись до ефіру, уважніше
знайомлюсь з новинами, шукаючи в
них підтвердження своїх висновків,
воно – підтвердження – є в різних
повідомленнях, що, на перший погляд,
інформують про успіхи державного
будівництва, підсилюють крилату
фразу президента «Ми перемагаємо».
Перемоги, щоправда, утаємничені,
люди їх не бачать, не відчувають, тому
не відносять до себе і займенник «ми».
«Ми» – не вони, не співгромадяни,
видно, що і перемоги (якщо вони є),
не їхні. Якщо так розуміти різні гасла
і вислови з провладних ЗМІ чи навіть
з вуличної реклами, то очевидною
стає протилежність між офіційною
пропагандою і станом суспільного
життя. Це не дивує, подібне було і в
інші часи, але ж не до такої міри, тим
паче, нині, в країні, що прагне бути,
за Конституцією, «демократичною,
правовою і соціальною», а, значить,
справедливою, з правдивою владою.

«Україні потрібен мир» – істину гласять
бігборди. Фраза без підпису. Здогадуюсь,
що придумали таку рекламу довколавладні спеціалісти, а оскільки влада не демонструє прагнення до миру, підпису не
поставили, – був би занадто явним дисонанс. Та й де ще можна знайти таке, щоб
під час війни у державі її високі посадовці
та політики грілися в теплих тихоокеанських водах, взагалі спішили у відпустки?
Щоб київське (і не лише) Подніпров’я гриміло ресторанами у вихідні та будні? Проте поряд зі згаданими стоять інші щити,
де стурбована «дама з косою» (не плутати
з фігурою, в якої коса клепана, хоч змістом і наслідками обидві композиції подібні) заявляє про «нову стратегію миру»,
як і «нову народну Конституцію»; «новий
курс України». Нічого «нового» там не передбачається, як і новизни авторства, це
лише свідчення фактичного початку наступної політичної кампанії. Зацікавлені особи використовують давні, не ними
започатковані (тим більше, свого часу
ними блоковані) ідеї і гасла, не зважаючи
на те, що текст якраз народної Конституції опублікований п’ять років тому, що за
збереження, наприклад, української землі
доводилось боротися більше 20-ти років
саме з нинішніми її «захисниками», що
зростання тарифів та цін стимулювалося
авторами нинішньої «новизни». Десять
років тому один такий щит коштував 1
тис. $ на місяць. Скільки тепер, не цікавився. Але ж їх – на кожному перехресті,
по всій Україні. Реклама від дами, що не
має ніякого бізнесу та наймає у тітки куток
для проживання. Чудеса та й тільки!

НАМ ПОТРІБНЕ
САМОВРЯДУВАННЯ

ПРО КОНСОЛІДАЦІЮ І
ПРИЧИНИ ЇЇ ВІДСУТНОСТІ

Для подолання катастрофічного стану
країни, як важливий фактор, потрібна
консолідація суспільства. Ініціаторами
консолідації має бути влада, її представники. Насправді ж, її зусилля спрямовані в протилежному напрямку, в усіх сферах суспільного життя спостерігаються
підсилювані владою розколи: на мовній,
етнічній, культурній, історичній, релігійній… основі. Складається переконання, що це не помилки влади, а слухняне
виконання нею чужої волі. Скажімо,
хіба була потреба робити два хресних
ходи з нагоди вікопомного дійства, організованого князем Володимиром? Якщо
не вистачило мудрості (уміння, бажання) посприяти спільному відзначенню
початку у нас християнства, утвердження православної віри – єдиної для всіх
нас події, то, принаймні, не слід було її
політизувати, зобов’язуючи місцеві адміністрації направляти людей до Києва
на «повторний» хід, «освячувати» його
присутністю вищих посадовців, вкладаючи в їх вуста підтримку одних як «істинних» на противагу іншим, цинічно
фальсифікуючи інформацію про кількість учасників ходу. Не варто приводити коментарі тих, кого обурювала брехня з телеекрану. Проте варто нагадати,
що за Конституцією держава відділена
від церкви і втручатися в її справи посадовцям не дозволено, не зважаючи на
їхній статус. Зокрема, не ходити поперед

ВАЖЛИВО
В нашій газеті №30 від 01 серпня 2018 р. було опубліковано
звернення Олександра Мороза до Прем’єр-міністра
України В. Гройсмана та міського голови Києва В. Кличка
відносно намірів щодо зупинки київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 через
відсутність газу. В зверненні були наведені аргументи щодо
недопустимості такого кроку.
Нещодавно була отримана відповідь заступника голови
Київської міської державної адміністрації П. Пантелеєва на
вищезгадане звернення, за що ми йому вдячні та знайомимо
наших читачів з головними тезами листа-відповіді.
• … Відповідно до рішень Київської міської ради від 20.06.17

сенсі. В тому ще одне підтвердження потреби зміни системи влади, щоб на всі
обставини суспільного життя не впливало суб’єктивне від влади. Коли вона
авторитарна, то індивідуальні особливості управління підсилюються її важелями, можливостями карати і милувати,
сприяти росту і гнітити, поглиблюючи
розрив між народом і владою. Негативний вплив індивідуального знижується
самоврядністю, коли не призначений
хтось впливає на життя людини, а вона
сама чи нею обрана особа займається її
облаштуванням у нинішньому непростому світі.

№439/2661, від 24.04.18 №517/4581
та розпорядження виконавчого

ієрархів офіційним особам, не зважаючи, з влади вони чи з опозиції, оцерковлені чи ні.
Так само слід пам’ятати, що будь-яке
«вивищення» одних над іншими посилює напругу поміж ними, або створює
таку напругу, навіть якщо її і не було
чи вона була притамована практикою
людського співжиття. Ще гірше, коли
таке «вивищення» роблять представники влади, особливо, коли вони, за різними означеннями, не вправі говорити
про віру, честь, патріотизм та інші (часто
чужі їм) категорії моралі.
Люди – не однорідна маса, що слухняно піддається впливу якогось зверхника. В кожному з нас живе давнє і
недавнє минуле, з його традиціями,
правилами, звичками, легендами, героями та ворогами, – з усим, що визначає нашу ментальність, з характерними
ознаками для різних територій, етнічних груп, досвіду, виробничого чи побутового спілкування. Консолідація суспільства можлива лише при врахуванні
різноманітних відмінностей, при повазі
до них. Це – предмет турботи для влади,
політичних та громадських організацій,
відбираючи з усієї маси факторів те, що
спільне для всіх: захист території країни, зайнятість працездатних, соціальні
гарантії та гарантії прав, вшанування
достойних, популяризація досягнень
і зразків культури, спорту, історичної
правди… Ясно, що цим повинна жити
влада, її представники, не вибираючи з
розмаїття факторів щось кон’юнктурне
в політичному чи будь-якому іншому

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.12.17 №1693, після
припинення Угоди щодо реалізації
проекту управління та реформування енергетичного комплексу м.
Києва від 27.09.01, теплоенергетичне майно територіальної громади міста Києва повертається
з володіння та користування ПАТ
«Київенерго» територіальній громаді міста Києва та закріплюється
на праві господарського відання за
КП «Київтеплоенерго».
• …КП «Київтеплоенерго» на-

Ми не маємо досвіду самоврядності,
його треба набувати, вчитися, починаючи з ОСББ, вуличних комітетів, сільських рад тощо, створюючи попередньо
умови (юридичні, фінансові, економічні, організаційні, кадрові…), змінюючи
попередньо податкову і бюджетну системи, використовуючи європейський
досвід. Змінюючи державу, суспільне
життя, змінюючи людину, що напевно є
завданням найважливішим, найпотрібнішим і найскладнішим для України.
При діаметрально протилежній зміні
суспільного ладу, його регресивній суті
(ніхто ж не заперечить, що не може вважатися прогресом повернення до зародкового капіталізму, коли десяток сімей
володіють усим національним багатством при злидарюванні решти народу)
втратилася найважливіша – колективістська складова попереднього ладу
– причетність кожного до суспільних
справ, до того стану, коли значущі події в житті країни (та і колективу) вважалися подіями особистого життя. Для
прикладу, люди старшого віку нехай
згадають реакцію на Перемогу, на політ
Ю.Гагаріна… навіть на участь свого колективу в святковій демонстрації.
Значення колективістського відчуття розуміють у розвинених країнах, що
вже пройшли багато стадій ринкових
взаємин. Не випадково ж японці так дорожать маркою фірми (колективу, асоціації, спортивної федерації тощо), формуючи «сімейне», родинне ставлення
до спільних справ. Нам до такого стану
треба тягнутися, зберігши (відновивши)
те, що було, не сподіватись, що зайнявши місце в хвості цивілізації, досягнемо
того, що світ без іронії сприйме наше
«Слава Україні!». Один з важливих інструментів для того – самоврядність.
При нинішній практиці сказане здається утопією, тим більше, що реальність протилежна: влада – умова та
інструмент наживи, корупція – спосіб
управління, брехня – аргумент пропаганди. Одначе ми мусимо пройти шлях
змін, інакше втратимо країну, наслідки чого важко уявити, але, без сумніву,
вони можуть бути трагічними для всіх.
І що характерно, необхідність змін –
не чиясь видумка, вони випливають зі
змісту Конституції, спаплюженої зусиллями олігархічної, чужої народу влади.

правляло до НАК «Нафтогаз України» проекти договорів купівлі-продажу та постачання природного
газу. Однак, «НАК «Нафтогаз України» відмовила КП «Київтеплоенерго» в укладанні зазначених договорів з огляду на наявність боргів
перед цією компанією попереднього користувача комунального
майна міста Києва ПАТ «Київенерго» на суму близько 5 млрд. грн.
• …15.06.18 КП «Київтеплоенерго» подало позовну заяву до Господарського суду міста Києва про
визнання укладеними договорів

Продовження в наступному номері
купівлі-продажу та постачання
природного газу для виробництва
теплової енергії для надання послуг з централізованого опалення
та гарячого водопостачання чотирьом категоріям споживачів міста
Києва з НАК «Нафтогаз України».
• …Станом на 13.08.18 КП «Київтеплоенерго» уклало договір на
постачання природного газу для
ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 у серпні поточного року з ДК «Укрнафтобуріння» та
отримало від цього постачальника
ліміт газу обсягом 18 млн. м3.
Редакція
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Якими будуть фінансові результати 2018 року,
якщо вже влітку до бюджету недозбирали 10 млрд грн, - уявити важко
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ТОЧКА ЗОРУ

ГРОШЕЙ НЕМАЄ,
АЛЕ ВИ ТРИМАЙТЕСЬ!
ЧИ УВІЙДУТЬ ЗАТРИМКИ ПЕНСІЙ В СИСТЕМУ?
Олексій Градов

Черговий обвал гривні по
відношенню до долара
викликав цілий шквал
коментарів з боку експертів
- про жалюгідний стан
державного бюджету,
фінансової системи, і
економіки в цілому. Вже
зараз зрозуміло, що все
це виллється в зростання
цін, тарифів, а також
в недофінансування
соціальних програм. Одним
з негативних ефектів може
стати і затримка пенсій вперше за багато років це
вже сталося в липні, і немає
ніяких гарантій, що це не
повториться знову.
ФІНАНСИ СПІВАЮТЬ
РОМАНСИ

Експерти говорять, що головна причина липневих невиплат - проблема з наповненням
бюджету. Простіше кажучи,
затримки з виплатами були
викликані тим, що з бюджету
на рахунки Пенсійного фонду
вчасно не надходили гроші. А
основним джерелом наповнення ПФУ є спеціальний податок з працюючих громадян
- єдиний соціальний внесок
(ЄСВ).
Тоді глава Держказначейства
Тетяна Слюз завірила стривожений народ - мовляв, нічого
страшного не сталося, все під
контролем. "Ми надаватимемо позики для виплати пенсій,
щоб покрити короткострокові касові розриви надходжень
ЄСВ",- оптимістично заявила
чиновниця.
Проте вже через декілька днів
були обнародувані дані про виконання державного бюджету,
які примушують засумніватися в оптимізмі Тетяни Слюз.
Ці дані свідчать про те, що за
станом на кінець червня дефіцит бюджету складав близько
10 млрд грн.
Нагадаємо, в 2017 році до
кінця першого півріччя надходження до бюджету набагато
перевищували запланований
показник: профіцит склав
близько 30 млрд грн . Правда,
вже до кінця року намітилася
"дірка" розміром 3,4 млрд. грн…
Якими будуть результати
2018 року, якщо вже влітку до
бюджету недозбирали 10 млрд
грн, - уявити важко.
А це свідчить, що ситуації із
затримками пенсій можуть повторюватися.
"Такі ризики існують, тому
що в державному бюджеті бракує грошей. У нас не виконується план по надходженню
коштів до держбюджету, і навряд чи щось зміниться в найближчому майбутньому. Так
що Пенсійний фонд не знає, чи

разі ми не можемо узяти дешеві
кредити і у інших фінансових
структур і держав. Тому що усі
вони чекають, щоб Україна виконала умови МВФ. Від цього
залежить і фінансова допомога
Всесвітнього банку, Європейського Союзу і допомога від інших держав ", - пояснює Тарас
Козак.

ПЕНСІЇ В УРСР

Оскільки в ці дні ми відзначаємо 27-у річницю Дня Незалежності України, доречно згадати і про те, якими були пенсії
в Радянській Україні.
Скажемо відразу, в сучасних
ЗМІ про них ходять в основному лише чутки і домисли. Адже
майже усі радянські пенсіонери
давно відправилися в "кращий
світ", а їх діти в 70-80-і роки ще
бігали пішки під стіл. Майже
КОМУ І СКІЛЬКИ ДОБАВИЛИ В ХОДІ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ
(ЖОВТЕНЬ 2017 Р.)
ніхто не пам'ятає, скільки ж
насправді отримували їх дідусі
Размір доплати
кількість людей
в%
та бабусі, зате багато бажаючих
0 грн, 00 коп
1 млн 647 тис.
14%
зображувати життя радянських
пенсіонерів або голодним пеВід 1 до 200 грн
4 млн 795 тис.
40,3%
клом, або, навпаки, безтурбоВід 201 до 300 грн
840 тис.
7,1%
тним раєм.
Від 301 до 400 грн
670 тис.
5,6%
Що ж, заглянемо в статистичні довідники. Розмір середньої
Від 401 до 500 грн
560 тис.
4,7%
пенсії в УРСР довго був дуже
Від 501 до 1000 грн
1 млн 291 тис.
10,9%
скромний - і тільки в 1990-му
він виріс до 103-х карбованВід1001 до 2000 грн
1 млн 332 тис.
11,2%
ців. Але це в середньому. НайВід 2001 до 4500 грн
652 тис.
5,5%
меншою була пенсія у зв'язку з
Більше 4500 грн
100 тис.
0,7%
втратою годувальника : 57 крб
в 1990-му. І отримудадуть вчасно дотації. Якщо їх
вали таку пенсію від
1,2 до 1,4 мільйонів
затримають - знову будуть заНАВРЯД ЧИ ВАРТО ГОВОРИТИ,
жителів республіки
тримки з виплатами. Але щоб
ЩО І КРЕДИТИ, І ЕМІСІЯ (ЗАПУСК
(їх кількість змінюв майбутньому не було перебоїв, треба або брати кредити,
валось з роками).
ДРУКАРСЬКОГО ВЕРСТАТА)
або проводити емісію, інших
Чисельність пенМОЖУТЬ СТВОРИТИ ЛИШЕ
шляхів немає ", - говорить пресіонері в-і н в а л і д і в
ВИДИМІСТЬ ТИМЧАСОВОГО
була на рівні 1,3-1,4
зидент Українського аналітичмільйона. Але тут
ного центру Олександр ОхріПОЛЕГШЕННЯ, АЛЕ З ЧАСОМ ЩЕ
розбіжність розміменко.
БІЛЬШЕ
ПОГІРШАТЬ
СИТУАЦІЮ.
Навряд чи варто говорити,
рів пенсії була дуже
що і кредити, і емісія (запуск
великою. Пенсія індрукарського верстата) можуть
валідів 1-ої групи
створити лише видимість тим- "втрачати бали" перед вибора- (профзахворювання та травми)
складала 127 крб, а ось пенсії
часового полегшення, але з ча- ми.
"Теоретично ситуація може інвалідів 3-ої групи - лише 60
сом ще більше погіршать ситуповторюватися, тому що цього крб.
ацію.
З пенсіонерів за віком біля
Економічний експерт Тарас року бюджет не виконується.
Козак також вважає, що голов- Але я думаю, цьому питанню третини (3,5 мільйона в 1990ною причиною затримок з пен- приділятиметься особлива ува- му) отримували мінімальну
сійними виплатами є проблеми га. Тому що, по-перше, такі збої пенсію - близько 70 крб. Відз бюджетом.
створюють проблеми великій мітимо, що тоді на мінімальну
"Спочатку йшлося про якісь кількості людей, по-друге, це пенсію були приречені усі, хто
технічні питання, тому що ніх- передвиборний рік, і подібні не мав достатнього робочого
то не хотів визнати, що в Пен- ситуації дуже б'ють по електо- стажу (25 років у чоловіків і 20
сійному фонді бракувало гро- ральних настроях. І по-третє, років у жінок), отримував зарпшей для виплат пенсій. Адже в силу тих заходів, які приймає лату нижче мінімальної (якщо
зрозуміло, що це удар по Пен- уряд, поки грошей повинно ви- працював лише на півставки
сійному фонду, по Мінфіну, по стачити, я не думаю, що до жов- або "підробляв"), а також більуряду. І намагалися приховати тня будуть проблеми. А ось в шість колгоспників.
причину, посилаючись на якісь жовтні таке може статися, якщо
Причому, розмір пенсій у
технічні питання ", - пояснює виявиться, що МВФ не дає нам колгоспників визначався окрерозбіжність версій Тарас Ко- наступний кредит. У такому мим законом, який не передбазак.
Проте експерт вважає, що в
ДИНАМІКА СЕРЕДНІХ І МІНІМАЛЬНИХ ПЕНСІЙ (ГРН)
уряді намагатимуться зробити
Роки
2010
2013
2015
2017
2018
усе можливе, щоб не допустити
повторення липневої ситуації.
Средня
1149
1508
1670
2446
2560
Але головна причина - не турМінімальна
723
894
949
1312
1435
бота про народ, а небажання
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чав додаткові надбавки. Так що
історії про сільських бабусь, які
отримували в 70-і роки всього
32 крб пенсії, - цілком реальні. Але вже в 80-х роках розмір
мінімальної пенсії для селян
чотири рази мінявся у бік підвищення, і в 1987 їм усім надали
мінімальну пенсію в 70 крб.
Правда, критики СРСР при
цьому недоговорюють про те,
що сільські пенсіонери не платили за комунальні послуги
(електрику, воду, газ-вугілля),
мали право на безкоштовне
отримання в колгоспі продуктів харчування і корму для домашнього господарства, а також
право торгувати на ринку продуктами зі свого господарства.
Користуючись цими пільгами, заповзятливі сільські сім'ї
саджали на базарі маму (тещу),
що вийшла на пенсію, і машинами возили їй на реалізацію
молочні продукти, яблука-груші, ягоди, овочі, зелень, насіння. Причому не лише зі свого
саду-городу, але і з колгоспного. Але, звичайно, далеко не
всі займалися таким успішним
бізнесом.
Найбільші пенсії були в промисловості: в 1990-му році
середня пенсія колишніх робітників складала 112 крб, наближаючись до максимального
порогу (120 ). Але і його можна
було перескочити: за безперервний 15-річний стаж роботи, або за тривалий загальний
стаж (понад 35 років) до пенсії
додавали 10% надбавку, а за 25
років роботи на одному підприємстві - 20%.
Тобто максимально можлива пенсія в УРСР досягала 144
крб - причому це була пенсія не
депутатів і суддів, а сталеварів,
верстатників, шахтарів та ін.
Тепер порівняємо це з сучасними пенсіями, не забуваючи
при цьому, що на мінімальній
і соціальній (0,75 від мінімальної) пенсії в Україні сидять
майже 7 мільйонів пенсіонерів, тобто більше половини. На
протилежній стороні - близько
300 тисяч "обраних" (депутати,
судді, генерали, високопосадові чиновники) з максимальними пенсіями понад 9 тисяч гривень кожному.
У кінці 80-х бабуся-колгоспниця отримувала 70 крб пенсії,
зараз, через 30 років, її дочка
отримує 1435 гривен (50 доларів). Здавалося б, що нинішня
мінімальна пенсія в доларах
виглядає переконливіше, ніж
радянська в "дерев'яних" карбованцях. Але ось питання: чи
зможете ви сьогодні поїсти на
долар стільки ж, скільки, скажімо, в 1988 році на карбованець?
Буханець "соціального" хліба сьогодні коштує близько 10
гривень (36 центів), а в УРСР
коштував 16 копійок. Півлітра
кефіру зараз коштує 10-12 гривень (40-45 центів), а в УРСР 12
копійок (скляна тара здавалася). Котлета в недорогій закусочній - близько 15 гривень або
57 центів, за радянських часів за
57 копійок ви могли купити двітри порції відмінного м'ясного
блюда з підливою. А "совковий"
фруктовий компот за "п'ятак",
що стояв в кожній їдальні! Що
сьогодні можна купити з напоїв
за 5 центів - тобто за 1,3 гривні?
Хіба що склянку газованої води
без сиропу.
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ДЕРЖАВА

Через чверть з гаком віку ми на 1/3 відстаємо від "тоталітарного минулого",
і невідомо, коли в нашій економіці настане новий підйом

ПОДОРОЖ У ЧАСІ: ЗУПИНКА - УРСР
ловне, куди саме - досі немає зрозумілої
відповіді. Ясно лише одне: дефіцит був
створений штучно - швидше за все, щоб
підготувати підгрунття для реставрації
капіталізму.
Так або інакше, але економіка Радянської України виробляла цих товарів в рази більше, ніж сьогодні, а те, що
сьогодні немає дефіциту - "заслуга" виключно низької купівельної спроможності населення.

Олександр Полуянов

День Незалежності відзначається
у багатьох країнах світу. Сама суть
та зміст цього свята припускає
своєрідний звіт про те, яких
досягнень добилася країна за
цей період. Дуже прикро, але
навіть через 27 років української
незалежності надзвичайно важко
знайти сферу, де ми могли б
похвалитися хоч якимись успіхами.
Швидше, навпаки - практично за
усіма головними показниками
незалежна Україна безнадійно
відстає від своєї попередниці - УРСР.
Про це можна писати цілі томи, ми ж
в цьому матеріалі просто візьмемо
вибірково те, що "ближче до тіла"
кожного українця.

ЕКОНОМІКА

ДОБРОБУТ

Один з головних показників рівня
життя будь-якої країни - це рівень доходів населення. Так, сьогодні деякі українці можуть похвастатися доходами в сім'я з 3-4 осіб, що мешкає в 3-кімнатсотні тисяч і мільйони гривень, шикар- ній квартирі, платила за житлово-коними особняками, дорогими іномарка- мунальні послуги (і взимку, і літом) в
ми та дуже дорогим швейцарським го- межах від 17 до 21 карбованця. А самодинником. Але скільки в Україні таких тня людина, що живе в однокімнатній
"хазяїв життя"? Не кажучи вже про те, квартирі, 5-7 крб.
за чий рахунок вони мають свої надприЯк правило, доля квартплати в загальбутки. В той же час мільйони українців ному доході сім'ї не перевищувала 5-7%
живуть на мізерну зарплату або переби- - а це навіть менше, ніж нинішня межа
ваються тимчасовими заробітками, а їх субсидії (15%).
Ще раз нагадаємо про безкоштовну
батьки ледве зводять кінці з кінцями на
медицину, освіту, а також копійчані пужебрацьку пенсію.
В УРСР таких багатіїв не було навіть тівки в профілакторії, будинки відпосеред вищої партійної номенклатури: всі чинку, санаторії та дитячі табори. Сьодоходи підприємств йшли не в кишеню годні ж тільки одна складна операція
олігархів,а до бюджету і на соціальні ви- може стати причиною повного фінансотрати.
вого краху середньостатистичної сім'ї.
Правда, зарплати трудящих в номінальному вираженні (в порівнянні з
ХАРЧУВАННЯ
нинішніми цифрами) виглядали дуже
Тут критики радянських часів, як
скромно. Наприклад, середня зарплата правило, висувають тільки один, але
в 1980-му році була всього 155 карбо- дуже вагомий аргумент: дефіцит м'яса
ванців, а в 1990-му - вже 247. При цьому та м'ясопродуктів, зокрема ковбаси. Але
в 1990-му році найбільше отримували й тут нас чекає маса сюрпризів. Ось суха
працівники промислових підприємств статистика виробництва ковбаси в УРСР:
(277 крб), будівельники (309), керівні
ВИРОБНИЦТВО КОВБАСНИХ ВИРОБІВ
чиновники (304) та працівники сфери
В УРСР, ТИС.ТОН
науки (312). Менше всіх отримували
1980 1986 1990
вчителі (176), медпрацівники (162), працівники сфери послуг (185) і культури
Всього ковбасних
685,5 795,3 899,9
(143). Не дивно, що тоді саме викладачі,
виробів
медсестри та бібліотекарі частіше за інших ходили на мітинги демократів і наЗ них варених
326,8 398,2 450,3
ціонал-патріотів під гаслами “Комуняковбас
ку – на гілляку!” вимагаючи вигнання
Сосиски
комуністів з влади та виходу з СРСР!
80,5 86,0 84,2
та сардельки
Щоб зрозуміти істинну ціну цих зарплат (тобто, їх купівельну здатність), треКопченості
195,5 213,8 262,4
ба мати уявлення про ціни в СРСР (див.
таблицю “ Ціни в УРСР , вибірка 197080 років”).
Для порівняння: в 2005-2006 р.р. заВ цілому, за підрахунками експертів, гальний випуск ковбасних виробів в
щоб перевести доходи радянських людей Україні складав близько 300 тисяч тон
в сучасну українську валюту (врахову- на рік, в 2013 році - 271 тис.т, а в 2015ючи купівельну спроможність радян- 2017 роках і того менше - в середньому
ського карбованця і гривні, плюс безко- близько 230 тисяч тон . І це - проти 900
штовні медицину, освіту, профспілкові тис. тон в 1990-му!
путівки, дотаційні ціни на товари для дітей та ін.), ті зарплати і пенсії треба помножити
Вимирання сучасної України вже
як мінімум на 50-60.
давно ні для кого не таємниця.
Говорячи про добробут
За даними експертів, зараз
українців, неможливо обійти
реально в Україні проживає не
тему комунальних платежів.
Адже сучасні комунальні
більше 32 млн людей.
тарифи, введені в 2015-2016
р.р. "реформаторами", сьогодПравда, фахівці стверджують, що ще
ні є однією з головних причин жебрацького існування українців - вони забира- від 60 до 80 тисяч тон ковбасних вироють від 30% до 50% і більше доходу сімей. бів сьогодні робиться напівлегально, "в
А як було в УРСР? Нагадаємо, що за- тіні", і потім реалізується через базарні
гальна плата залежала тільки від площі кіоски і маленькі магазинчики. Але і з
квартири і числа прописаних в ній меш- цим доважком виходить в рази менше,
канців, включаючи дітей. В результаті, ніж при Радах.

Те ж саме можна сказати про м'ясо: з
1990 по 2017 рік поголів'я великої рогатої
худоби скоротилося майже в 9 разів (з 25
мільйонів до 3,6 мільйонів голів), овець і
кіз в 7 разів (з 9 мільйонів до 1,3 мільйонів), свиней в 3 рази (з 19,9 до 6,7 мільйонів). І це не путінська пропаганда, а дані
з сайту Державної служби статистики!
(http://www.ukrstat.gov.ua/).
За цим же посиланням ви може знайти дані про те, що виробництво молока
в Україні за 27 років впало з 24,5 до 10,3
мільйонів тон, а вершкового масла з 444
до 120 тисяч тон. Єдине, в чому ми досягли успіху, це у вирощуванні картоплі:
в 2014 році був зібраний рекордний для
України урожай в 23,69 мільйона тон.
ВИРОБНИЦТВО ДЕЯКИХ ПРОДУКТІВ
ХАРЧУВАННЯ В УРСР, ТИС. ТОН
1980

1986

1990

М’ясо

2 074

2 519

2 762

Вершкове масло

335,5

406,8

444,1

Цукор

5 302

6 660

6 787

Картопля

20 013 17 967 16 732

У таблиці вказані тільки об'єми м'яса,
вироблювані держпідприємствами з
колгоспного поголів'я. А ще приблизно
2 мільйони тон м'яса (свинина, яловичина, баранина) робили приватні "підсобні" господарства: одні з них відразу
здавали продукцію на м'ясокомбінати,
інші продавали на ринках. Ось чому в
офіційній статистиці за 1990 рік повна
цифра виробництва м'яса в УРСР (без
урахування проданого на базарах) складає 4,35 мільйона тон. Тобто, навіть за
офіційною статистикою це майже удвічі
більше, ніж сьогодні.
Але і тут треба врахувати те, що в сучасних звітах про виробництво м'яса
- суцільне обдурювання і маніпуляція!
Річ у тому, що вже років п'ятнадцять, як
статистика по м'ясу в Україні ведеться
переважно в живій вазі - тоді як в радянській статистиці м'ясо підраховувалося
в товарній вазі. Тобто те, що викладали
на полиці гастрономів. Без рогів, копит,
кишок, шкур і всього іншого зайвого,
досягаючого у свиней 20%, а у корів і
овець 50% від живої ваги.
В середньому ж (без урахування купленого на ринку) кожен житель УРСР
з'їдав в рік 82-87 кг м'яса і ковбасних
виробів - проти 53 кг у минулому 2017
році (при цьому врахуємо, що при Радах
люди їли ковбасу з м'яса, а зараз - з сої та
хімікатів).
А ось чому з 1988-89 років ці товари
почали зникати з полиць магазинів, і го-

У 1991 році вся УРСР була заклеєна
агітаційними листівками націонал-патріотів, в яких вони закликали українців не підтримувати подальше існування СРСР і виступати за незалежність
України. Закликали досить переконливо, оперуючи фактами у вигляді статистичної інформації. І ця агітація зіграла
важливу роль.
Втім, тоді й без всяких листівок економічна потужність УРСР була така
очевидна, що політики передрікали нам
майбутнє "другої Франції". Правда, з роками ця планка опускалася все нижче:
пізніше Україну порівнювали вже з Іспанією, потім з Польщею, потім з Югославією, дійшло до Албанії, ну а сьогодні
по ряду показників ми стоїмо на самому
останньому місці в Європі, і на рівні відсталих країн третього світу.
ВВП України , з урахуванням інфляції
долара, в 1990 році склав $93,6 млрд , а в
2017 році – $62,4 млрд.
Як бачите, через чверть з гаком віку
ми на 1/3 відстаємо від "тоталітарного
минулого", і невідомо, коли в нашій економіці настане новий підйом. Яка вже
тут "друга Франція".

ЦІНИ В УРСР,
ВИБІРКА 1970-80 РОКІВ

Хліб білий - 20 коп., хліб житній - 16 коп.,
батон - 13 коп.
Булочки здобні - від 3 до 20 коп (залежно
від величини)
Свинина - 2.0-2.20 крб.
Яловичина - 1.90 - 2.00 крб.
Баранина - 1.80 крб.
Курятина - 1.9-2.3 крб.
Ніжки свинячі - 32-60 коп.
Ніжки яловичі - 20-30 коп.
Молоко на розлив - 20-22 коп.
Сметана - 1.9 крб./л
Пляшка кефіру (0,5 л.) - 30 коп. (вартість пляшки - 15 коп.)
Згущене молоко (банка 400 г) - 55 коп.
Квас - 3 коп. склянка, 6 коп. - келих
Морозиво - від 7 коп (фруктове) до 22
коп. (ескімо в шоколаді)
Риба - 30 коп (тюлька), 50 коп. (минтай і
живі карасі), 70 коп. (хек), 1.54 (оселедець), 3.0 (івасі), 75-80 коп. (живий короп)
Крупи: гречка - 52 коп, пшоно, перловка, вівсянка - від 12 до 20 коп.
Цукор - 80-90 коп.
Цукерки: 0.9-1.2 крб. (карамельки), 1,92.2 крб (батончики)., 3,0-4,0 (шоколадні) крб., коробка цукерок - від 1.9 до 8.3
крб.
Ковбаса варена - 2.2-2.6 крб.
Ковбаса сирокопчена - 4.87-5.20 крб.
Баночка майонезу - 33 коп., баночка горошку - 39 коп.
Сир твердий - 2.70-3.50 крб.
Сардини (банка) - 60-72 коп.
Ікра кабачкова (банка) - 42 коп., "Сніданок туриста" - 33 коп.
Овочі: картопля - 12-15 коп., капуста 8-10 коп., буряк - 9 коп., цибуля - 10-12
коп., кавун - 5-10 коп., яблука - 20-50 коп.
Комплексний обід в їдальні - 50-60 коп.,
порція сметани - 19 коп.
Порція пельменів в пельменній - 60 коп.
Профспілкова путівка в санаторій на 3
тижні в Сочі - 60 крб.
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Украинские абитуриенты не хотят получать инженерные
специальности и заниматься фундаментальной наукой

СУСПІЛЬСТВО

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ?
ИЛИ КЕМ ХОЧЕТ СТАТЬ СОВРЕМЕННАЯ УКРАИНСКАЯ МОЛОДЁЖЬ
Алексей Градов

По тому, какие
профессии считаются
самыми престижными
и популярными среди
молодежи – можно
безошибочно судить
не только о моральнопсихологическом климате
в стране, но и об основных
тенденциях развития
общества и экономики.
В этом плане весьма
интересную информацию
недавно предоставил
Комитет Верховной Рады
по вопросам науки и
образования.
ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК…

Люди постарше помнят, как в
советские времена дети массово мечтали стать капитанами
дальнего плавания, сталеварами, шахтерами, летчиками,
космонавтами, геологами… И
неудивительно - это было время больших свершений и созидания, великих открытий,
освоения всего, до чего только
дотягивались руки: от целины
и тундры – до морских глубин
и космоса.
В смутные 90-е годы предпочтения резко изменились – девочки хотели стать путанами,
а мальчики – киллерами и рэкетирами. Когда все более-менее улеглось, верх взял чистый
прагматизм: самыми популярными профессиями на долгие
годы стали юрист и экономист.
И вот на днях парламентский Комитет по вопросам науки и образования, совместно
с Министерством образования
обнародовали данные о том,
какие специальности в этом
году популярны среди абитуриентов университетов, а какие — нет.
Наибольшим спросом среди
выпускников школ пользуются стоматология, международное право и международные
отношения. Далее следуют
менеджмент социокультурной
деятельности, международные
экономические отношения и
журналистика. Не обошлось в
ТОП-10 наиболее рейтинговых
специальностей и без сюрпризов.
Например, в список самых
популярных вошла специальность "история и археология".
Скорее всего, молодые люди
просто ощущают "спрос" со
стороны власти на тех, кто будет писать "новую" историю
страны.
Кроме того, достаточно популярны среди поступающих
право и филология. Формально конкурс на одно место здесь
ниже, чем, например, на стоматологию - но не из-за отсутствия спроса, а из-за большего
количества самих мест.
Общее во всех этих профессиях то, что они "непыльные",
"хлебные" (стоматолог), либо
дают в будущем шанс работать
за рубежом.
Впрочем, гораздо интереснее выглядит антирейтинг
вузовских специальностей –

куда не хочет идти молодежь.
Самое непопулярное направление среди украинских
абитуриентов — электрическая инженерия. Также к числу наименее востребованных
специальностей
относятся
строительство,
прикладная
механика, отраслевое машиностроение, материаловедение,
авиационная и ракетно-космическая техника, металлургия, математика, а также — физика и астрономия.
Так, если сравнить количество поданных заявлений, то
получится, что филология и
право в 49 раз популярнее математики и в 77 раз — физики.
Вот лишь один показательный
пример: даже среди тех выпускников, кто решил пройти
тестирование по математике
(а таковых набралось очень немного), 50% не смогли решить
задачки за 8-й класс. Справедливости ради отметим, что
приведенная выше статистика категорически не нравится украинским чиновникам.
Правда, их смущает отнюдь не
отсутствие интереса к физике,
математике и космической инженерии, а совсем другое.

УКРАИНЕ НУЖНЫ
РАБОЧИЕ РУКИ

Советник министра образования Украины Иванна Коберник на днях заявила: "76% выпускников подали заявления в
ВУЗы. Хотя, если мы говорим
о потребностях рынка труда,
то это обратная ситуация. На
самом деле, потребность рынка труда: 40% специалистов с
высшим образованием, и 60%
специалистов, которые требуют профессионального или
профессиона льно-тех ни ческого образования".
По словам чиновницы, одна
из наиболее востребованных
профессий на украинском
рынке труда — сантехник. И
чтобы уменьшить количество
студентов, Коберник призывает родителей "работать" со своими детьми, объясняя им преимущества учебы в ПТУ.
Впрочем, одними лишь уговорами украинские чиновники
ограничиваться не намерены.
В стране грядет радикальное
урезание объема государственного заказа - "ненужным" студентам государство просто не
будет оплачивать бюджетные
места в ВУЗах.
Таким образом, "отцы нации"
собираются привести количество студентов на определенных
специальностях в соответствие
со структурой и потребностями
экономики.
На первый взгляд – разумно.
Другой вопрос, что сама структура украинской экономики
за последние годы претерпела
столь уродливые изменения, что
не под нее надо подстраиваться,
а менять саму эту структуру.
Объективным
показателем
того, из каких отраслей на самом
деле состоит реальный сектор
экономики Украины, является
структура ее экспорта.
Как известно, там царит агропромышленный комплекс

(причем, самое примитивное
сырьевое производство – зерно и растительные масла), на
который приходится почти половина продаж за границу. Чуть
менее четверти экспорта — это
полуфабрикаты из металла.
Около 9% — минеральные продукты и примерно столько же —
продукция машиностроения.
Исходя из "экспортной логики", основная масса украинской молодежи должна учиться
на агрономов и комбайнеров.
Вот только есть две большие
проблемы.
Во-первых, в АПК ныне заняты лишь 17,5% работающих
украинцев (это порядка 2,5 —
3 млн человек), и больше людей там не нужно. Во-вторых,
сельское хозяйство относится
к отраслям экономики, дающим очень невысокую добавленную стоимость. И попытки
сделать ставку на него — это
сознательное и окончательное
превращение Украины в "банановую республику".
Высокую добавленную стоимость дает машиностроение.
По состоянию на 1991 год оно
было развито чрезвычайно
высоко. К моменту обретения
независимости Украина производила космические ракеты,
самолеты, вертолетные двигатели, корабли, турбины, танки,
тракторы, комбайны, дорожную технику, различный автотранспорт, станки и многое
другое.
Причем, не только производила, но и конструировала. В
наследство от СССР Украине
достался гигантский комплекс
научно-исследовательских и
образовательных учреждений,
работающих все на то же машиностроение.
Сегодня же, как видим, доля
машиностроения в украинском экспорте не дотягивает и
до 10% (и продолжает падать),
а машиностроительные предприятия закрываются одно за
другим. На то есть простые и
понятые причины.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Страны Европейского союза
(куда так стремится действующая власть), не только производят всевозможную технику
для своих собственных нужд,
но и крайне заинтересованы в
продаже за рубеж продукции с
высокой добавленной стоимостью.
И они не просто не пускают Украину на свой рынок,
но и прилагают все усилия к
тому, чтобы не допустить ее на
рынки третьих стран. И когда
наши "реформаторы" говорят,
что сошедший на нет экспорт в
страны СНГ мы успешно компенсируем экспортом в страны
ЕС, они нагло и цинично врут.
Ведь при любом раскладе, изза колоссальной разницы в добавленной стоимости, заработок, скажем, на подсолнечном
масле и кукурузе, продаваемых
в Европу, будет на порядки
меньше, чем на двигателях,
станках и турбинах, которые
ранее продавались в Россию,

Казахстан и другие страны Содружества.
Бездарная и преступная экономическая политика последних лет привела к тому, что
сегодня шансов на возрождение отраслей экономики, способных создавать продукцию с
высокой добавленной стоимостью, осталось очень мало.
Последним из тех, кто успел
получить высшее или профессиональное техническое образование и хотя бы немного поработать в советские времена, сейчас
— около пятидесяти лет. Защитившим диссертации и приступившим к подготовке будущих
инженеров — под шестьдесят.
Чисто теоретически часть
бывших рабочих и инженеров (если предложить им приемлемые условия) еще можно
вытащить с рынков и вызвать
с сезонных заработков за границей, а преподавателям технических специальностей в
ВУЗах дать не по десять, а по
сто десять студентов на поток.
Но если украинский Кабмин
сегодня окончательно похоронит систему подготовки научно-технических кадров, то
потенциала для возрождения
машиностроения и других наукоемких отраслей не останется в принципе.
Есть в этом деле и еще один
важный фактор. Как говорят
эксперты, хоть престиж и качество украинского высшего
образования в последнее время заметно снизились, однако
университеты играют неоценимую роль в социализации
украинской молодежи. Иными
словами, они позволяют юным
украинцам становиться взрослыми дома. Те же, кто утратят
перспективу учиться на родине и начнут уезжать за дипломом за границу, не будут иметь
ни малейшего желания возвращаться обратно.

ПУТЬ В НИКУДА

В общем, ситуация — патовая. Украинские абитуриенты
не хотят получать инженерные
специальности и заниматься
фундаментальной наукой, украинское государство не желает
выделять средства на высшую
школу, а система профессионально-технического образования уже давно разрушена.
Существующая система реального сектора экономики не
имеет перспективы развития и
не способна прокормить даже
то количество населения, которое сейчас живет в стране.
Пока что украинская молодежь массово рвется изучать
иностранные языки, чтобы
потом до лучших времен перебиваться не самыми квалифицированными
заработками
за границей. Население, уже
имеющее высшее образование
в технической сфере, — почти
не востребовано.
Выходом из этой ситуации
может быть только решительное возрождение промышленности, однако при нынешней
власти это нереально. Путь,
который нам предлагает режим Порошенко - это дальнейшая африканизация экономики, вплоть до развала страны.
В победу здравого смысла, конечно, хотелось бы верить, но с
каждым днем — это все сложнее и сложнее.
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ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

Як розкрадають
Україну
Більше 30% валютної виручки
залишається за кордоном

В той час, як влада України принижено виканючує подачки від наших "зарубіжних партнерів", багато мільярдів
доларів пропливають повз злиденний
державний бюджет - як за допомогою
кримінальних схем, так і на умовно "законних" підставах.
Ми вже писали про "відкриття" німецьких журналістів, які з'ясували, що
щорічно на українській митниці розкрадається близько 4 млрд доларів.
Але навіть ця цифра здається невеликою в порівнянні з тим, як "нагрівають"
рідну країну компанії-експортери.
У 2018 році українські компанії за допомогою "сірих" і "чорних" напівлегальних митних схем реалізують постачання товарів за кордон, які дозволяють
до 30% валютної виручки залишати за
межами української держави. Чиновники могли б повернути ці гроші в економіку України, але не роблять цього.
Про це заявив фінансовий аналітик
Олексій Кущ.
"30% валютної виручки, яка могла б
працювати на економіку України, залишається за кордоном, на закордонних рахунках, в низьких податкових
юрисдикціях. За допомогою контрольованих зарубіжних компаній до 30%
валютної виручки осідає за кордоном
і це вже призводить до величезних
втрат для держбюджету. Наш експорт,
за даними Нацбанку, за 2017 рік склав
40 млрд доларів - це означає, що 12
мільярдів (30%) ми отримуємо непрямих втрат. Це умовно законні дії. Весь
світ зараз бореться з цим. Але в Україні так відбувається тому, що, зокрема,
ми ще не прийняли усі європейські
конвенції. І ця ситуація призводить до
непрямих податкових втрат, втрати і
недонадходження тієї валюти, яка могла б заходити на український ринок",
- заявив аналітик.

Потрібні структурні
зміни

Політолог і економіст
Олександр Дудчак
проаналізував майбутнє
української економіки та
ї ї залежність від траншу
МВФ. На думку експерта,
при нинішньому керівництві
економіку України не врятує
ніякий транш.

"При такій політиці шансів немає,
єдине, це може бути відстрочений кінець, але відновлення України не передбачене при такому сценарії. Для
того, щоб реально виправити ситуацію, треба міняти владу на ту, яка тверезо оцінюватиме і реалізовуватиме
інтереси народу, а вони лежать в кооперації з колишніми країнами Союзу і
відмові від цієї божевільної так званої
євроінтеграції, яка ніякої інтеграції не
має на увазі", - відмітив Дудчак.
За його словами, українська економіка не може існувати без зв'язків з
Росією.
"Головна проблема України не в
тому, що вона отримує або не отримує
траншу, а в тому, що у неї непрацююча
економіка, в тому, що розірвані коопераційні зв'язки з Росією, з країнами
колишнього Союзу. У цьому головна
загроза для економіки в цілому. Не
працюють експортоорієнтовані галузі, не робиться наукомістка продукція", - відмітив експерт.
По суті, те ж саме днями сказав і Глава Ради Нацбанку України Богдан Данилишин. За його словами, Україну навряд
чи врятує транш МВФ, тому що економіці країни потрібні структурні зміни.
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“За правду і справедливість”

Я – українець, Україно , хоть и по-русски говорю…

НАША ПОШТА

НЕ ЧИСЛИТЬСЯ, А БЫТЬ…
Наш практически постоянный автор Владимир Калиниченко отмечает
очередной день рождения – дату в своей исключительной биографии.
Поздравляем его сердечно! Желаем здоровья, новых творческих удач!
Владимир Григорьевич трудится сейчас над антологией поэтов
Донбасса. Сложная работа, очень обширный материал, большая
плеяда талантливейших авторов. Один из них – наш давний знакомый,
единомышленник Владимир Черепков.
Предлагаем подборку стихов, которые могут наверно войти в антологию.
Владимир Черепков

СВЯТІ ГОРИ

Віктору Женченку
Вишневий сад скипає рястом.
Дню – ні початку, ні кінця.
Хоч ненадовго,
хоч нечасто,
Втікає серце до Дінця.
Від суєти, від мильних опер
(Душа – найкращий поводир)
До гір Святих,
де храм, як оперть,
і
ліпота
		біля води.
Мілини знаю і глибини,
Де, що, коли і як росте,
Мов свіжоспечена хлібина,
Після обіду пахне степ.
І вдома ми!
І – не ординці.
І, перш ніж городити тин,
Потрібно, мабуть, наодинці
Постояти біля святинь.

ТРИ ДВОРА

Три двора, и ни света, ни связи.
Не услышат – кричи не кричи.
Листья кружат и падают наземь,
Да в округе полынью горчит.
Три старухи как скифские бабы.
Пальцы – грабли, а лица что медь…
Тихо молится каждая, дабы
Не последней в селе умереть.

МОЛИТВА

Не выброшен мешок заплечный,
Хоть сердце ёкает в груди.
Всё не поймёт: у нас и Млечный,
И путь последний – впереди.
И надобно расправить плечи.
Когда-нибудь досмотрим сны.
О, Господи, как в окна плещет
Черёмуховый шум весны!
Ребёнок солнышко рисует…
И, занавески теребя,
Любовь, я вспоминаю всуе
Двоих: и Бога, и тебя.
Лишь об одном молю я Бога,
Хоть не был праведником я,
Чтоб у жены моей дорога
Была длиннее, чем моя.

***
Всё выпито, пирог доеден,
И песни спеты вроде все:
И о любви, и о Победе,
И о нейтральной полосе.
А расходиться неохота,
Хоть вечер звёзды потушил…
Ещё осталось, видно, что-то
У всех на донышке души.

УКРАИНЕ

Страна моя, «моя країно»,
Как сын тебя боготворю!
«Я – українець, Україно»,
Хоть и по-русски говорю.
«Мої і Пушкін, і Шевченко»,
Как пальцы на одной руке,
«Як в українській мові
«ненька»,
Как «мама» в русском языке.
Но и меня,
«Як син прохаю»,
(Я сердцем
каждый взгляд ловлю),
Люби,
«як я тебе кохаю»,
«Кохай»,
как я тебя люблю.

Владимир Калиниченко,
август 2018 г. Киев.

20 АВГУСТА

Рожденья день. Не будет телеграмм,
ведь адрес мой в Донбассе озверелом,
где искромсали душу вместе с телом.
С досадой выключу телеэкран.
Да выпью водки, стопку-то осилю,
припомнив, как в завьюженной России
брели гуськом мы в беженцев толпе
по взрыхленной воронками тропе,
и засыпали на земле бессильно…
Теперь переселенцами зовут
тех, кто, спасаясь, всё оставил в доме.
Саднит в душе, как стёртые ладони,
чужих квартир казарменный уют.
…Когда невдалеке снаряды рвутся,
лежит ничком в испуге тишина.
Где лопнула на памяти струна,
Туда уже не суждено вернуться.

***

Я всяко жил: грешно, порой смешно,
наивным был – доискивался правды.
И мучили сомнения, а прав ли?
Других судить не каждому дано.
Бывало пил и ввязывался в драки.
По всем статьям – отнюдь не херувим.
Но если до сих пор судьбой храним,
то, может, и не сукин сын, однако.
Меня влечёт азарт и ритм труда,
и в радость непридуманные строчки.
У жизни я не попрошу отсрочки,
она сама решит, где и когда…
Уходят все. Забудут? Вряд ли это.
Полсотни книг. Читателей не счесть.
Соперница у славы в жизни – честь
не числиться, а просто быть поэтом.

ОБОЛОНЬ. 2018.
КАРТИНКА С НАТУРЫ

Сплошь тату – от шеи до пяток –
у «Сильпо» бьют баклуши девчата.
Пьют пивко «с горла» в холодке.
Лет пятнадцать им, может, и меньше,
ничего ещё нет в них от женщин.
Но одежда на них – налегке.
Нагота бывает прелестной.
Знать бы только ей время и место.
Да вот мамы того не учли.
Поздновато гадать причины,
что не личности стали – личины.
…Детки-то самосевом взошли.

***

Юрию Воронцову
Была суровой школа наша,
как в поговорке «щи да каша»,
и разносолов никаких,
и быт, понятно, небогатый…
Не снег на ёлке – клочья ваты.
Побаска же, увы, не стих.
Мы были порослью народа,
который жил не в мире моды,
в труде соленом, как волне,
но с песней, чтением запойным,
настроем незаупокойным,
патриотическим вполне.
И что же? Из унылых буден
замахивались – кто кем будет,
и становились, чёрт возьми!
Наперекор вождям кровавым
останемся с посмертной славой
не пылью лагерной – людьми.

УКРАЇНСЬКІ ХРОНІКИ

АБОНПЛАТА ЗА КОМУНАЛКУ
СКІЛЬКИ ТА ЗА ЩО ДОВЕДЕТЬСЯ ПЛАТИТИ
Як вже повідомлялося, в 2019
році в Україні планують ввести
абонентську плату за комунальні
послуги. Це означає, що за
опалювання доведеться платити
всі 12 місяців, а за воду навіть у
тому випадку, якщо нею ніхто не
користувався.
На сайті Міністерства регіонального розвитку вже з'явився проект постанови, за допомогою якої визначатимуть розмір платежів.
В уряді представили законопроект,
згідно з яким буде зафіксований максимально можливий розмір абонентської плати : постачальник послуг не
зможе вимагати більше. Проте платіжний максимум прив'язали до мінімальної зарплати.
Формула обчислення виглядає таким чином: мінімальна зарплата ×
2,58 × коефіцієнт витрати. Для опалювання і гарячої води коефіцієнт 0,004, для холодної води - 0,0035, а на
вивезення сміття - 0,0015.
Отже, абонентська плата за гарячу

воду і опалювання може скласти 38,4
грн на місяць, за холодну воду - 33,6 грн,
а за вивезення сміття - 14,4 грн. В результаті кожному українцеві на місяць
доведеться платити близько 90 грн.
Проте ця сума - з урахуванням нинішнього розміру мінімальної зарплати, яку планують підвищити вже восени. Так, після зростання мінімальної
зарплати до 4200 гривень, за опалювання і гарячу воду доведеться заплатити вже 43,4 грн, за холодну воду та
за вивезення сміття – відповідно 37,9
і 16,2 грн. В цілому за місяць набігає
сума у розмірі 100 гривень.
Відзначається, що окрім абонплати
платити доведеться і по лічильнику,
тому українці отримуватимуть платіжки, що складаються з двох частин : постійною (абонентська плата) і
змінною (об'єм використаної послуги
за лічильником). Постійну (абонплату) доведеться платити навіть у тому
випадку, якщо ви на все літо поїхали
з міста, і жодного разу не виносили
сміття, не користувалися водою і електроенергією.

ЦИНІЗМ ЗАШКАЛЮЄ
ДРУЖИНА ОМЕЛЯНА ПРОДАЄ В РОСІЇ ОДЯГ
"Чоловік і жона - одна сатана", так мовиться
у приказці. Та не завжди. Ось і дружина
українського міністра інфраструктури
Володимира Омеляна, модельєр Світлана
Бевза, продає сукні своєї марки в Росії. І це
попри те, що сам Омелян стверджує, що
українцям в Росії робити нічого і загрожує, що "в
Москву ходитимуть тільки ведмеді".
Ініціатора повної зупинки будь-якого транспортного сполучення
України з Росією, очевидно, не бентежить невеликий гешефт дружини в країні-агресорові.
А Світлана Бевза тим
часом торгує сукнями
власного бренду Bevza
на російському інтернетмайданчику Shopomio.
"Про дебілів, які волею
випадку стали міністрами. І їх дружин. Дружина-дизайнер
міністра
Омеляна, який перекриває все транспортне пасажирське сполучення з
РФ, продає свої сукні в
цій самій РФ. Патріотові

України і матері громадян США рублі, мабуть,
не пахнуть", - прокоментував ситуацію український журналіст Олександр Дубинський на
сторінці в соцмережах.
Для довідки: Омелян
одружився на Світлані Бевзі в 2013 році, а
в червні 2014 року народився
молодший
син міністра Марк. Він
з'явився на світ в місті
Уотербері (штат Коннектікут, США). А 20 квітня
2018 року в сім'ї народилася дочка Ганна. За
традицією, що склалася
серед нашої "еліти", вона
теж з'явилася на світ да-

леко від батьківщини - в
клініці американського
Нью-Йорка.
"Несамовита любов"
до України - це одне, а
ось американське громадянство - абсолютно
інше. Нагадаємо, в Штатах діє т.з. право землі,
яке автоматично робить
усіх, народжених на території США, громадянами країни.
Судячи з усього, розкрадання
Батьківщини також не суперечить
концепції "патріотизму"
таких осіб, як Омелян.
Як відмітив експерт
громадської організації
"Європатруль" В'ячеслав
Коновалов (в ході пресконференції
"Відміна потягів в Росію: які
наслідки
загрожують
Україні?"), тіньовий обіг
"Укрзалізниці" складає
80 млрд гривень - рівно
стільки ж, скільки легальний.

АГОНІЯ УКРАЇНСЬКОГО
АВТОПРОМУ
У липні 2018 року виробництво автотранспортних засобів зменшилось
на 67% - до 221 одиниці в порівнянні з червнем. Про це говориться в
повідомленні асоціації "Укравтопром".
"Липневий результат роботи українського автопрому в порівнянні з минулим
роком зменшився на 57%. Всього минулого місяця було випущено 221 одиниця автотранспорту. Негативна динаміка зафіксована також і по відношенню до
червневого показника поточного року (-67%) ", - говориться в повідомленні.
Така ситуація склалася в результаті різкого зниження об'ємів виробництва на
заводі "Єврокар" (Закарпатська область), який є єдиним працюючим цього року
підприємством легкового сегменту вітчизняного автопрому.
За місяць на підприємстві було зібрано всього 150 автомобілів, що в 2 рази менше, ніж роком раніше, і майже в 4 рази менше його червневого обсягу випуску.
Крім того, виробництво вантажних автомобілів минулого місяця склало всього 5 одиниць, що в 10 разів менше минулорічного.
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В августе еще не поздно заготовить лекарственные растения

ДОМАШНІЙ КЛУБ
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БАБУШКИНА АПТЕКА

ГОТОВИМ САМИ

ЧУДО-РЕЦЕПТЫ

ПОМИДОРНЫЕ
ДОЛЬКИ НА ЗИМУ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
РАСТЕНИЯ АВГУСТА
По материалам https://nashadacha.info/

В августе еще не поздно заготовить лекарственные
растения. На что обратить свой пристальный взгляд?
Предлагаем некоторые рекомендации, а попутно
заметим, что «августовских» растений, достойных
занять место в домашней аптечке, гораздо больше,
чем мы упомянули.

ИНГРЕДИЕНТЫ
На банку 500 мл: ~ 300 г помидоров, 1
некрупная луковица, 1 зубчик чеснока, 1
небольшой зонтик укропа, 1-2 листа вишни,
1-2 листа смородины, 1/2 лаврового листа,
3-4 горошины чёрного перца, 1-2 горошины
душистого перца
МАРИНАД (на 4 банки по 500 мл): 1 литр
воды, 1 ст.л. соли (без горки), 3 ст. л сахара (с
горкой), 50 мл уксуса 9%
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Помидоры мoeм и нарeзаeм дoльками или
половинками, в зависимости от размера
помидора. Лук и чеснок почистим. Нарезаем
лук кольцами толщиной примерно 5 мм.
Пряную зелень промоем проточной водой.
Банки и крышки заранее хорошо промыты
и простерилизованы. Выкладываем на дно
банки небольшое количество колец лука.
Добавляем листья вишни, небольшой зонтик
укропа, зубчик чеснока, листья смородины,
лавровый лист, душистый и чёрный перец
горошком. Вы можете добавлять абсолютно
любые пряности и специи по своему вкусу,
желанию и наличию. Укладываем слой
нарезанных помидоров, срезом вниз. Затем
ещё слой лука и ещё ярус помидоров. Далее
готовим маринад из расчёта на 1 литр воды.
Наливаем в кастрюлю воду, кладём соль,
сахар и ставим кастрюлю на огонь. Доводим
до кипения. Следим, чтобы соль и сахар
полностью растворились. Выключаем огонь
и вливаем 50 мл столового 9% уксуса.
Заливаем горячим маринадом банки с
помидорами. Накрываем стерильными
крышками, но не закручиваем. В кастрюлю
подходящего размера кладём салфетку.
Устанавливаем банки и наливаем горячую
воду, до плечиков банок. Стерилизуем
при слабом кипении: Пол литровые банки
7-8 минут, литровые банки 15 минут.
Спустя необходимое время, аккуратно
достаём банки и плотно закупориваем.
Переворачиваем, хорошо укутываем и
оставляем до полного остывания.

ными травами. Не лечитесь
ими параллельно.

ПЛОДЫ ШИПОВНИКА

солнце цветы, увы, не несут никакой пользы.

МЯТА ПЕРЕЧНАЯ

Главное богатство растения – ароматное эфирное
масло, «второй партией»
выступают флавоноиды и
дубильные вещества. Подобный состав эффективен
в борьбе с микроорганизмами, снятии боли, устранении изжоги, болезнях
сердца. Немудрено, что
ароматные отвары употребляют при всевозможных
внутренних воспалениях,
будь то гинекологические
проблемы, процессы в кишечном тракте или дыхательной системе.

КАЛЕНДУЛА
ЛЕКАРСТВЕННАЯ

ВАЛЕРИАНА
ЛЕКАРСТВЕННАЯ

Нас интересует корневище. Верный способ определить, когда сырье готово к
сбору, – у растения осыпались семена.
Чем нам интересен корень валерианы? В качестве лекарства из зеленой
аптеки он успокоит нервы,
улучшит сон, снизит давление, снимет излишнее напряжение в гладких мыш-

цах и венозных сосудах.

ВАСИЛЕК СИНИЙ

Отвары на его основе
помогают снизить жар,
улучшить
пищеварение,
заживить раны, повысить
аппетит. Но если вы страдаете женскими заболеваниями, поостерегитесь активно лечиться растением.
И, кстати, полезны лишь
цветочные корзинки голубого цвета. Выгоревшие на

Желто-оранжевые корзинки можно собирать
вплоть до осени. Чем они
могут быть нам полезны? На «раз» справятся с
микробами, поэтому эффективны при нарушении
целостности
покровов
(ожоги, язвы, раны и порезы, даже гнойные), заболеваниях ротовой полости,
гастрите и язве желудка
(не в стадии обострения).
Имейте в виду, что ноготки
не «дружат» с успокоитель-

Не все правда знают, что тую
легко вырастить из простого
черенка, она легко дает корни,
довольно быстро растет . Но
нужно соблюсти некоторые
правила, если решитесь на
выращивание туи сами из черенка. Если все сделать правильно, то красавица будет радовать вас и зимой и летом.

Черенок для посадки должен
быть примерно пять-восемь
сантиметров. При этом иметь
три боковых побега на черенке. Черенок на один сантиметр
снизу освобождают от веточек,
остальные веточки укорачивают на половину для того, чтобы
питательные вещества уходили
на образования корней, а не в

Теперь остается лишь
верно высушить растения
и отправить на хранение.
Только при таком подходе
можно с уверенностью ожидать благоприятного влияния сил природы.

О ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКАХ
Все политические партии в конце концов
умирают, подавившись собственной ложью.
Марк Твен
Честным политиком быть нетрудно — конкуренции почти никакой.
Э. Маккензи
Политик — это человек, который пожертвует
вашей жизнью за свою родину.
Т. Гинен

ВЫРАЩИВАЕМ ТУЮ ИЗ ЧЕРЕНКА
По материалам https://nashadacha.info

ПЛОДЫ ОБЛЕПИХИ

Еще один подарок природы, которым богат август. В
течение холодного сезона
мы можем подпитываться
витаминной «бомбой» в
виде сухих ягод. Врачи говорят, что в двух столовых
ложках сырья содержится
дневная норма полезных
веществ. Отвары из ягод
помогут при болезнях горла, в качестве поддерживающего средства в период
простуд, при заболеваниях
кожи (дерматиты, псориаз,
раны и порезы).

УЛЫБНИСЬ И ПОДУМАЙ

ДАЧНИКУ - НА ЗАМЕТКУ!

В настоящее время в ландшафтном дизайне стало очень
модно использовать хвойные растения. Они не прихотливы,
вечно зеленые: круглый год на участке стоят зеленые
красавицы и красавцы.
Есть один минус: туя – дерево не из дешевых и многим оно
не по карману. Поэтому можно попробовать вырастить свою
тую. А если дело пойдет, то можно попробовать заработать
на продаже этих растений.

Организм скажет вам
«спасибо» долгой зимой за
ударную порцию витамина
С, которую содержит отвар
плодов дикой розы. Сушеные плоды эффективны
при простудах, нарушении
обмена веществ, «перекосов» в образовании желчи
и работы сердечно-сосудистой системы. Но тем,
кто страдает повышенным
тромбообразованием, язвой и гастритом, лучше отказаться от этого дара природы.

ветки. Перед посадкой, черенки нужно подвялить в тени
примерно около двух суток.
Почву под черенки готовят на
один килограмм торфа, один
килограмм дерновой земли, и
два килограмма песка. Почва
должна быть очень легкой и не
создающей застоя воды.
Черенок перед посадкой
нужно замочить в растворе
стимулятора роста. После посадки обильно полить и создать парниковый эффект, для
этого ставим черенки в теплое
место, создаем температуру
двадцать – двадцать пять градусов, и накрываем пленкой.
Оставляем так на одну неделю,
так как под пленкой пойдет испарение, делать ничего не тре-

буется, кроме поддержания постоянной температуры.
После недельной акклиматизации, черенки рано утром
через один день опрыскиваем,
поливать не нужно, только
чуть-чуть смачиваем землю и
сами черенки в течении месяца, а в некоторых случаях
двух месяцев. О том, что черенки прижились, свидетельствует отрастание боковых
обрезанных веточек и образование надпочвенных корней в виде тонких светлокоричневых ниточек. После
этого пленку можно начинать
постепенно снимать сначала
на два-три часа, затем на пять
и так постепенно мы ее уберем
полностью. После этого можно
черенки смело высаживать на
постоянное место.
Успехов!
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При нынешнем развитии техники такого ни у кого нет и быть не может

Х-ФАЙЛИ

ПРИЗРАЧНЫЕ
СУБМАРИНЫ
КТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД ТОЛЩЕЙ ВОДЫ?
По материалам книги Владимира Ажажи
"Подводные НЛО"

Увиденное на экранах гидролокаторов
ошеломило гидроакустиков. Сначала
количество подлодок удвоилось, а
потом их стало шесть. Погоня ничего не
дала! Таинственная флотилия, развив
невероятную скорость, скрылась в
глубинах Атлантики…
Подобные только что описанным объекты
встречаются и в Средиземном море,
и у берегов Австралии, а также Новой
Зеландии. Это были эллипсы, похожие
на металлические конструкции, длиной
около 30 и шириной 15 метров.

Соединение Военно-морских
сил США во главе с авианосцем
«Уосп» проводит очередные учения, на этот раз в южном углу
печально знаменитого Бермудского треугольника, в районе
острова Пуэрто-Рико. Задача
обычная — поиск и преследование подводных лодок условного
противника.
Уже с самого начала маневра гидроакустики засекли необычную подводную цель. И тут
обнаружилась странная вещь:
достигнуть субмарину было невозможно. Она шла со скоростью
150 узлов — почти 300 километров в час. И это под водой, где
самые лучшие современные подводные лодки дают не более одной трети такой скорости.
Но фантастической скоростью тут дело не ограничилось.
Странная субмарина за считанные минуты умудрялась нырять
на 6 километров и вновь подниматься почти к поверхности. Так
глубоко могут опускаться только
специальные аппараты, но на
спуск-подъем у них уходят часы,
а никак не минуты. Может быть,
это какие-то крупные животные, которые оказались рядом
со скоростными субмаринами?
Вряд ли. Даже кит не может погрузиться на такие глубины за
минуты, а тем более секунды.
Как будто понимая свое превосходство, загадочный объект
даже не пытался скрыться и крутился около военных кораблей
четверо суток. Маневренность у
подводного призрака была фантастическая, инерция практически отсутствовала. Бомбить его
не решились. Но такую попытку
за три года до этого предприняли военные моряки Аргентины.
Они в своих территориальных
водах засекли огромные и необычные подводные лодки. Одна
лежала на грунте, другая описывала возле нее круги. Противолодочные корабли сбросили на

нарушителей границы тонны
глубинных бомб. Однако добились только одного. Подлодки с
огромными рубками всплыли и
с невероятной скоростью начали уходить. Был открыт артиллерийский огонь. Субмарины
ушли под воду.
Подводные объекты не раз наблюдали рыбаки на небольшой
глубине среди подводных скал.
Обычным субмаринам попасть
туда было просто невозможно.
Поражало другое — у этих объектов не было ни винтов, ни люков.
Загадочные подлодки видели в
самых разных местах. Очевидцев
поражало, что при их движении
не возникало ни водоворотов, ни
сопутствующих струй.
Все это не могло не волновать
военных. Кое-кто начал усматривать связь между ними и гибелью боевых субмарин. Так,
за четыре месяца 1968 года при
загадочных обстоятельствах в
мире погибли четыре подводные

лодки. В январе 1968 года — в
Средиземном море израильская
«Дакар» и французская «Минерва», в марте в Тихом океане советская «К-129», в мае бесследно
исчезает гордость американского подводного флота атомоход
«Скорпион». И что характерно
— в трех случаях вблизи подлодок были зафиксированы таинственные движущиеся объекты.
Во время военно-морских
учений в районе Индонезии
подводная лодка США обнаружила рядом с собой неизвестное подводное судно. Ошибка
командира американской подлодки привела к столкновению.
Произошел сильный взрыв. Оба
корабля затонули. С корабля
сопровождения спустили поисковую команду. Успели найти и
доставить наверх что-то похожее
на кусок листовой обшивки. И
здесь произошло непонятное.
Акустики сообщили, что в районе катастрофы появилось по

ВСПОМИНАЕТ АДМИРАЛ
ФЛОТА ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ ЧЕРНАВИН

(с 1981 года — начальник Главного
штаба ВМФ, в 1985 —1992 годах —
главнокомандующий ВМФ):
«…Назревал
серьезнейший
международный
конфликт. Результатом этого ажиотажа было
предъявление общественности записей каких-то звуков, похожих на шумы подводной лодки. Потом была
акция по доказательству того, что эти шумы не имеют
отношения к подводным лодкам.
Америка в итоге поняла, что к описанным выше
подводным инцидентам СССР никакого отношения
не имеет, и даже официально заявила об этом. Дело
в том, что ее разведка не раз сообщала, казалось бы,
совсем о невозможных вещах. Например, о том, что
эти объекты сочетали в себе качества самолета и подводной лодки. Не раз они вылетали из-под воды буквально под носом у противолодочных крейсеров и на
сверхзвуковой скорости уносились в небо.

Однако западная пресса продолжала разыгрывать
советскую карту, упорно твердя о подводной “руке
Москвы”. А подводные призраки продолжали досаждать скандинавам. Пресса публикует снимки
странных следов, обнаруженных на дне у берегов
Швеции. Предполагают, что их оставляют какието сверхмалые советские подводные лодки-танки,
которые бегают на гусеницах. И в конце концов они
меня достали, вот эти журналисты, своими утверждениями, что мы там суетимся и бегаем по дну и даже
проникаем в какие-то магистрали диаметром около
полутора метров, ведущие к какому-то там конкретному унитазу.
Все попытки советских моряков доказать свою непричастность к происходящему натыкались на стену
непонимания и подозрительности. Пресса продолжала свою линию: это русские, и больше никто.
И вот собрал я как-то журналистов, отвечаю на их
вопросы, и в конце говорю: “Вот я, как главнокомандующий Военно-морским флотом СССР, обращаюсь к
вам и через вас к вашим правительствам, чтобы вы поймали нашу подводную лодку, уничтожили ее там, и я
вам скажу спасибо за то, что вы это сделали и показали
нам какие-то остатки нашей подводной лодки, и я вам
объявлю благодарность за то, что вы нас уничтожили”.
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ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС

крайней мере 15 неизвестных
субмарин. Они заблокировали
место гибели подлодок не только для остальных кораблей, но и
для всех типов локаторов, создав
нечто наподобие непроницаемого купола. Через несколько часов
сигналы от таинственных объектов исчезли, а на месте катастрофы не было найдено ничего, даже
остатков потерпевшей катастрофу американской подлодки.
Анализ поднятых фрагментов
показал, что состав их металла
ученым не известен, а некоторые
его элементы на Земле не встречаются вовсе. Любые утечки
этой информации Пентагоном и
конгрессом США пресекались в
корне.
В разгаре холодной войны
(шестидесятые годы прошлого
столетия) противостояние США
и СССР в Северной Атлантике принимает почти открытый
характер. В условиях строжайшей секретности командование
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НАТО готовит в Северной Атлантике специальную операцию.
Задача поставлена жестко: прекратить проникновение советских подводных лодок и самолетов в территориальные воды и
воздушные пространства стран
НАТО.
В конце концов дело дошло до
прямых боевых действий. Осенью 1972 года норвежские Военно-морские силы совместно с
натовскими кораблями бомбят
свою туристическую жемчужину
— двухсоткилометровый Согнефиорд. Четыре десятка кораблей
и авиация пытаются «выдавить»
подводных нарушителей на поверхность. Временами таинственные объекты всплывают
самостоятельно, и наблюдатели
не раз фиксировали появляющийся на поверхности длинный
черный корпус.
Вскоре события принимают другой оборот. Над горами
Скандинавии неожиданно появляются желтые и зеленые
неопознанные летающие объекты, а над фиордами иногда
видели вертолеты — черные и
без опознавательных знаков. На
высочайших скоростях они совершают немыслимые маневры.
За всем этим с величайшим напряжением наблюдают не только военные, но и сотни местных
жителей. Электронная техника
на противолодочных кораблях
выходит из строя. В результате
неизвестные подводные объекты
незамеченными выскальзывают
из заливов. После этой бесславной затеи норвежские власти заявили, что это были, вероятно,
не подводные лодки.
В 1980-е годы сообщения в
скандинавских газетах напоминали военные сводки. За четыре
месяца 1986 года неизвестные
субмарины 15 раз вторгались
в шведские территориальные
воды.
После распада СССР Швеция
выразила уверенность, что новые
советские лидеры снимут гриф
секретности с соответствующих
досье. Однако никаких сведений
о каких-либо подобных операциях советских подводных лодок
в досье не оказалось. Россия еще
раз заявила, что у нее в территориальных водах скандинавских
стран интересов нет. При этом
Борис Ельцин (на то время президент России, - ред.) намекнул,
что виноват кто-то другой. Но
кто?
В 1995 году шведский парламент создал специальную комиссию с задачей — разобраться
с подводными фантомами. И
тут оказалось, что статистика по
этому делу обширна — задокументировано около 2000 случаев!
По мнению шведов, странности проявления и высочайшая
маневренность
неизвестных
объектов исключают их принадлежность к обычному подводному флоту, и причины надо искать в ином происхождении этих
объектов. Ведь при нынешнем
развитии техники такого ни у
кого нет и быть не может. Но это
не означает, что этого не может
быть в принципе.
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