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МЕДИЧНІ ХРОНІКИ

У КВІТНІ СТАРТУВАЛА АКТИВНА ФАЗА МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ. ХТО ВИЖИВЕ?
Все, що відбувається в
українській медицині за останні
роки, нагадує якусь страшну
п'єсу, наповнену сценами жаху,
абсурдом і чорним гумором.
При цьому глядачами і
пасивними учасниками цієї
"п'єси" стало все населення
країни. Найгірше те, що нам
доводиться лише констатувати
ідіотські нововведення та
відверту маячню, що виходять
від режисерів-реформаторів.
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Наш щотижневик “За правду і справедливість”
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ТРУДНОСТИ
"БОЖЕСТВЕННОЙ"
ПРОФЕССИИ
7 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Александр Полуянов

Профессия учителя всегда занимала и будет занимать
особое место в любом обществе. Она просто обречена на
это в силу своей специфики, и об этом лучше всего сказал
Иммануил Кант: "Есть много профессий, но только три из
них – от Бога. Это учитель, развивающий и возвышающий
данную Богом душу, врач, спасающий данную Богом жизнь, и
судья, распоряжающийся судьбами людей".
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ
ДЕРЖИТЕСЬ

Конечно, и каждый конкретный учитель, и школа в целом,
не могут существовать отдельно
от общества и господствующих
в нем отношений. Поэтому неудивительно, что негативные
процессы, которые уже долгое

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

время сотрясают Украину, в
значительной мере затронули
и всю систему украинского образования – от дошкольного до
высшего.
К сожалению, с приходом нынешней власти "реформаторов"
стало только хуже. Как оказалось, из всех профессий наши

"отцы нации" в совершенстве овладели только одной — воровать.
Поэтому закономерно загнивает
экономика, а трудоспособное
население в режиме эвакуации
покидает страну. Естественно
казну пополнять нечем, а с 2016
года Украине практически прекратили давать в долг.
Не имея денег на покрытие
своих расходов, украинская
власть начала сбрасывать с себя
социальную сферу. На порядок повысились коммунальные
платежи, повсеместно закрываются лечебные учреждения,
не обошли проблемы и образование. Закрылось около полутора тысяч школ. Причём закрываются школы и в сёлах, и
в городах - просто потому, что
нет денег. Зарплаты учителей в
реальном выражении упали, а
нагрузка на них выросла.
Весьма показательно, что нынешняя власть – несмотря на
многочисленные обещания даже не собирается как-то реально повышать доходы учителей.
"Я даже не обещаю и не анонсирую повышение заработной
платы в следующем году для
отдельных категорий педаго-

вартість
передплати:

11,77 грн.
1
+послуги
пошти
місяць

гических или научно-педагогических работников. Потому
что следующий бюджетный год
будет очень сложным, это пиковая выплата в рамках международных обязательств Украины.
Зато будет то, что есть всегда –
повышение для бюджетников
в соответствии с ростом минимальной заработной платы", заявила министр образования
Лилия Гриневич.
Оценим "юмор": чиновники набрали кредитов (при
этом часть денег разворовали,
а остальные пошли неизвестно куда), но расплачиваться по
долгам будут простые граждане – в том числе учителя. А те,
кто загнал страну в долговую
яму, в это время выписывают
себе миллионные премии и повышают бюджетные расходы на
себя, любимых, рекордными
темпами.
"Министр объясняет отказ от
повышения учительских зарплат якобы тем, что в 2019 году
ожидаются большие выплаты
по госдолгу. Это полуправда,
потому что при желании ресурсы найти можно. Просто их
нужно правильно перераспре-
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35,31 грн. місяці

+послуги пошти

делить в госбюджете… Например, это можно сделать, если
снизить затраты на антикоррупционные органы, потому
что мы видим, все равно эффекта от них нет", - считает политолог Алексей Якубин.
Правда, уже ближе к концу
сентября Лилия Гриневич обрадовала учителей тем, что в
2019 году зарплаты все-таки
повысятся – "аж" на 9%. Возможно, это и будет то самое
"повышение для бюджетников
в соответствии с ростом минимальной заработной платы", о
котором министр говорила ранее. Но в любом случае рост цен
и тарифов в разы перекроет эту
жалкую добавку.
Понятно, что с таким отношением, значительная часть педагогических кадров уже потеряна. В школах исчезают учителя
начальных классов, иностранных языков и естественно-математических дисциплин. Более
того, каждый пятый учитель
страны находится в предпенсионном возрасте.
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“За правду і справедливість”

Чи вистачить досвіду у сімейних лікарів в лікуванні
та своєчасній діагностиці різного роду захворювань ?

ТОЧКА ЗОРУ

МЕДИЧНІ ХРОНІКИ

СУПРУН ВПЕРЕД НОГАМИ

У КВІТНІ СТАРТУВАЛА АКТИВНА ФАЗА МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ. ХТО ВИЖИВЕ?
Олександр Михайлов

Все, що відбувається в
українській медицині за
останні роки, нагадує якусь
страшну п'єсу, наповнену
сценами жаху, абсурдом і
чорним гумором. При цьому
глядачами і пасивними
учасниками цієї "п'єси"
стало все населення
країни. Найгірше те, що
нам доводиться лише
констатувати ідіотські
нововведення та відверту
маячню, що виходять від
режисерів-реформаторів.
ТІКАЮТЬ ЛІКАРІ

З України продовжують масово від'їжджати медичні працівники, тому через декілька років
в медустановах України працюватимуть тільки пенсіонери і лікарі, що не мають досвіду.
"За даними профспілок, виїхали до сотні тисяч людей…
Вже зараз в Україні близько
70% лікарів і медсестер досягли
пенсійного та передпенсійного
віку. Ми буквально через п'ять
років отримаємо в медустановах взагалі голе поле. Будуть ті,
хто вийде з інституту, не маючи
досвіду, та будуть пенсіонери",
- заявила в зв'язку з цим голова комітету Верховної Ради з
питань охорони здоров'я Ольга
Богомолець.
За її словами, головною причиною від'їзду медпрацівників з
України стали мізерні зарплати:
"Міністерство охорони здоров'я
усвідомлено створює борги із
зарплат медикам, щоб скоротити їх кількість і закрити якомога більше медичних установ",
- вважає Ольга Богомолець.
Варто відзначити, що ще кілька років назад медпрацівники
від'їжджали за кордон в основному із західних прикордонних областей, проте сьогодні
масовий відтік кадрів спостері-

гається в медустановах по всій
країні. Особливо гостро дефіцит медиків відчувається в районних лікарнях. За наявними
даними, українські лікарі їдуть
у Білорусію, Польщу, Литву і
Румунію. Згідно з офіційними
даними, тільки в 2016 році з Києва виїхало за кордон більше 4,5
тисяч медичних працівників.

УСТАНОВКА
НА ВИМИРАННЯ

На фоні гострого дефіциту лікарів, останньою надією
простого українця скоро стане
сімейний лікар, проте і це нововведення "медичної реформи" викликає гостру критику
фахівців.
"Зараз кожен може вибрати
собі сімейного лікаря - я це повністю підтримую. Прекрасне
рішення - оплата сімейному
лікареві за пацієнта. Але зараз
зникнуть усі шкірвендиспансери, куди зверталися люди з
венеричними хворобами. Усі ці
хворі приходитимуть до сімейного лікаря. Зараз зникнуть
психоневрологічні диспансери, які будуть недоступні на
первинній ланці. І, відповідно, хворі, у яких, наприклад,
туберкульоз, гепатит, сифіліс
або СНІД - сидітимуть разом з

З УКРАЇНИ ПРОДОВЖУЮТЬ МАСОВО ВИЇЖДЖАТИ МЕДИЧНІ
ПРАЦІВНИКИ, А ГОЛОВНОЮ ПРИЧИНОЮ Є МІЗЕРНІ
ЗАРПЛАТИ.
ВЖЕ ЗАРАЗ БЛИЗЬКО 70% ЛІКАРІВ І МЕДСЕСТЕР ДОСЯГЛИ
ПЕНСІЙНОГО ТА ПЕРЕДПЕНСІЙНОГО ВІКУ…
пацієнтами з психоневрологічними розладами в приймальні
сімейного лікаря. Там же буде
і здорова дитина, яку батьки
привели просто на огляд", - відмітила Ольга Богомолець.
Вона сумнівається, що у сімейних лікарів вистачить досвіду в
лікуванні і своєчасній діагностиці різного роду захворювань.
"У попередній системі педіатрія була відокремлена, щоб
максимально захистити дитину від усіх небезпек дорослого
світу. Зараз всі ті ризики повертаються. Чи досить у сімейних
лікарів досвіду в лікуванні і
своєчасній діагностиці сифілісу, гепатиту, гонореї, СНІДУ,
туберкульозу? Чи вистачить у
них досвіду для того, щоб своєчасно встановити діагноз? Сумніваюся", - резюмувала нардеп.
За її словами, безкоштовними для населення доки залишаються тільки екстрена
допомога з парамедиком замість лікаря, знеболення перед

смертю, пологи і лікування дітей. При цьому на безкоштовну
медичну допомогу не зможуть
розраховувати пацієнти з онкологічними захворюваннями,
а їх по всій країні налічується
близько 1 млн людей, або понад
2% населення України. Причому на їх лікування в державному бюджеті закладено усього
27% від необхідної суми.
Нагадаємо, що 2 квітня стартувала активна фаза медичної
реформи. Тепер українці повинні підписати договір зі своїми
сімейними лікарями, терапевтами і педіатрами. В той же час
депутат Верховної Ради доктор
медичних наук Тетяна Бахтєєва
назвала медичну реформу установкою на геноцид. Вона впевнена, що медична допомога
сімейного лікаря, який приходитиме додому без необхідної
апаратури, приведе до смерті
людей від звичайних захворювань при невідповідній якості
лікування.

Замість того, щоб вирішувати насущні проблеми галузі,
в.о. міністра охорони здоров'я
Уляна Супрун - яку українці
давно і влучно прозвали "Доктор Смерть" - щедро роздає
громадянам країни ідіотські
поради, які вона сама називає
"розвінчування радянських міфів". До них, як ми пам'ятаємо,
відноситься
флюорографія,
вакцинація, заборона сидіти на
холодному, і багато що інше.
Цього разу вона зажадала від
лікарів, щоб вони перевозили
пацієнтів на каталках тільки
ногами вперед.
"Іноді віра в забобони перемагає здоровий глузд. Особливо дивує, коли спостерігаю віру
в такі речі, як "погані прикмети", серед медиків - людей, які
в ухваленні рішень повинні керуватися фактами, доказовою
медициною і бути експертами
по логічному мисленню", - налетіла Супрун на традицію перевозити хворого головою вперед, бо ногами вперед виносять
покійників.
"Часто це відбувається за запитом самих пацієнтів або їх
родичів, а часто і за ініціативою
медпрацівників. Вони можуть
навіть робити непотрібні або
складні додаткові рухи, щоб
розгорнути пацієнта в іншому
напрямі, але це жодним чином
не йде на користь нікому", обурюється в.о. міністра охорони здоров'я.
Майже відразу за цим одкровенням, її відвідала ще одна
геніальна думка - Супрун розповіла українцям, що депресії,
тривожний настрій і стреси
можна лікувати музикою. Добрі
результати цей метод дає і при
лікуванні старечого маразму.
Цей, як і інші свої приголомшливо важливі поради, вона
виклала на особистій сторінці в
соцмережах.
Що стосується депресії і
стресів, то заспокійлива дія
хорошої музики і так давно
відомо. Але що стосується маразму - то хотілося б, щоб в
цьому питанні Супрун довела лікувальну дію музики на
власному прикладі.

О ЧЕМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР

ДРУГИХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ НЕТ…
По материлам https://censor.net.ua/

Точка в деле "рюкзаков для МВД"
поставлена – “стрелочник “ уплатил
деньги в бюджет страны! Об этом
говорится в сообщении прессслужбы Специализированной
антикоррупционной прокуратуры
(САП) на странице в Facebook.
Во исполнение соглашения в уголовном
производстве по обвинению предпринимателя Владимира Литвина (представитель
фирмы-победителя тендера МВД,которая
в дальнейшем была признана фиктивной)
в поставке некачественных рюкзаков для
нужд МВД Украины, обвиняемым в полном
объеме возмещен причиненный вред и
уплачено в государственный бюджет более
5 млн грн.
"Из этой суммы 4,8 млн грн – непосредственно причиненный государственным интересам имущественный вред, еще более

350 тыс. грн – судебные расходы (стоимость
около 40 экспертиз, проведенных в ходе досудебного расследования)", – сообщили в
САП.
В ведомстве отметили, что пополнение государственного бюджета на 5 млн
грн следует записать в актив работы
антикоррупционных органов.
Напомним, в феврале 2016 года было опу-

бликовано видео, снятое скрытой камерой,
на котором человек, похожий на сына главы
МВД Арсена Авакова Александр обсуждает
с человеком, похожим на экс-заместителя
министра Сергея Чеботаря поставку партии
рюкзаков для подразделений ведомства по
завышенной цене.
Диалог на видео датирован декабрем
2014 года, а уже в феврале 2015 года МВД
действительно закупило рюкзаки на 16,5
млн грн. Министр внутренних дел Арсен
Аваков тогда отвергал любые обвинения в
причастности его семьи к закупке рюкзаков.
В МВД действия НАБУ назвали политическими и юридически не обоснованными. 31
октября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины даже провело
обыски у сына Министра МВД.
6 апреля 2018 года НАБУ сообщило, что
расследование "дела о рюкзаках" завершено. 12 июля стало известно о закрытии
так называемого "дела рюкзаков". В САП
сообщили, что фигурант дела Литвин признал единоличную вину, а доказательства
причастности других подозреваемых… отсутствуют. Точка поставлена. Коррупция побеждена – слава Украине!

В Украине "вымерло"
до тысячи сел
За 27 лет независимости в
Украине исчезло 468 сел.
Еще примерно столько стоят
в запустении, людей там нет,
рассказывает ТСН.

Худшая демографическая ситуация
в Черниговской области. С 1990 года
с учета снято 54 села, еще 10 стоят пустыми. Катастрофически сокращается
население во всей Украине. Миграция,
война, ДТП, но самое главное — смертность превышает рождаемость. В семи
областях Украины на 100 умерших не
рождается и половина детей. И такая
тенденция сохраняется.
Если демографическая ситуация в
ближайшие десятилетия не изменится,
украинцев в Украине может просто не
остаться: кто выживет, тот уедет.
Кстати, власти Украины признали депрессивной территорией только один
город — им стал Токмак в Запорожской
области.
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Нынешняя власть – несмотря на многочисленные обещания даже не собирается как-то реально повышать доходы учителей

ТРУДНОСТИ
"БОЖЕСТВЕННОЙ"
ПРОФЕССИИ

“За правду і справедливість”

СУСПІЛЬСТВО
ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ

Социологи, психологи и педагоги систематически проводят опросы учащихся
разных классов "на кругозор", и их результаты чем дальше, тем больше показывают
обескураживающую непросвещенность не
только в реалиях окружающего мира, но и
непонимание смысла самых простых слов.
Говорить об этом можно много, приведем
лишь несколько выдержек из отчетов:
- В 9-м классе только двое знали значение слова "иждивенец". Остальные отвечали так: "воин", "непослушный", "тот,
кто живет один", "человек, который иждевал", "кто не подчиняется законам", "кто
Александр Полуянов сбежал из тюрьмы", "кто нанялся к банПрофессия учителя всегда занимала и будет занимать особое место в любом
дитам", и т.д. Никто не знал, что означает
слово "попадья" - пришлось предложить
обществе. Она просто обречена на это в силу своей специфики, и об этом лучше
варианты ответов. Только одна выбрала
всего сказал Иммануил Кант: "Есть много профессий, но только три из них – от
вариант "жена попа", остальные написаБога. Это учитель, развивающий и возвышающий данную Богом душу, врач,
спасающий данную Богом жизнь, и судья, распоряжающийся судьбами людей".
ли "прорубь на реке", "яма на стройке" или
"след от пули". Ни один ученик не смог
объяснить значение слова "амбразура".
Ответы: "это когда вскрывают письма и
посылки", "клетки в зоопарке", "старые
ненужные машины".
Не лучше положение и в области истории и литературы:
- В 10-м классе был такой вопрос: "Мандельштам, Бабель, Барто – кто из них женщина?". Похоже, что все эти фамилии они
слышали в первый (и, скорее всего, последний) раз в жизни. Поэтому отвечали
наугад и, разумеется, почти все ответили,
что женщина – это Бабель. Отмечу, что
эти фамилии звучали для них, как полная абракадабра, хотя читались внятно,
громко и в полной тишине. Все равно в их
транскрипции они выглядели так: "Мандель Штамп", "Майдельшталь", "Манданштан", а единственная девочка, которая
угадала, написала не Барто, а Бурто.
- Проводили опрос в 8-х классах, узнал
200 различных факторов. Но самым глав- много нового. Столица Белоруссии – Бел(начало на стр.1)
ным из них ("перевешивающим" как ми- город, а Эстонии – Мексика. Чукчи живут
ЗАЧЕМ УЧИТЕЛЬ,
нимум сотню других) является скорость и в горах Кавказа, а таджики обитают в хаЕСЛИ ЕСТЬ ИНТЕРНЕТ?
осознанность чтения. Это подтвердили и тах на Северном полюсе. Советский Союз
По мнению украинских новаторов от последние наблюдения: в старших клас- развалил Сталин, Путин, Гитлер и Ленин,
образования, современный мир меняется сах хорошо и отлично успевали в основ- а последним русским царем был "Петр
столь стремительно, что не стоит учить ном те, кто в конце начального обучения Первый", "Иван Грозный" и даже некий
современных детей так, как учились их читали по 150-170 слов за минуту. Соот- "Добрыня". Никто не знает, как называетродители. По их убеждению, в современ- ветственно, «середнячками» стали дети, ся священная книга у мусульман: самыми
ной школе преподаватель не должен "фар- которые в свое время читали порядка 100- "правильными" ответами можно считать
130 слов, а большинство «двоечников» в "карант" и "кармен" (эти, наверное, всешировать" своих подопечных знаниями.
Конечно, педагогов много лет учили объ- детстве могли осилить не более 80-90 слов таки слышали слово "Коран"), а дальше
идут "свитки", "аллах", "будда" и т. д.
яснять детям: как устроена амеба, как устро- за минуту.
Такие выдержки можно
ена галактика, и почему даже в военное вреприводить до бесконечномя синус не может быть больше единицы.
Упадок образования приводит к более
Но реформаторы уверены, что сейчас все
сти, но вывод исследоватетяжелым последствиям, чем упадок
эти сведения можно почерпнуть из других
лей категоричен: кругозор
экономики.
источников, и учителю очень тяжело конбольшинства школьников
В сравнительно короткие сроки можно
сузился до предела. Правкурировать с Википедией и Googlе.
Похоже, что фраза из комедии Фонвида, многие утверждают,
стабилизировать экономическую ситуацию
что этот негатив с лихвой
зина "Зачем знать географию, если извози начать создавать новую экономику взамен
компенсируется тем, что
чик довезет?" в современной интерпреутраченной. Но утраченные кадры учителей
нынешние дети и подросттации звучит так: "Зачем нам учитель и
и преподавателей ВУЗов не вернёшь и за годфундаментальные знания, если есть Вики хоть "кроссворды и не
другой не вырастишь. И поколения неучей за
разгадывают", зато хорошо
кипедия и карты Googlе?".
парты вновь не посадишь.
разбираются в компьюА что же остается учителю? А ему нужны какие-то новые навыки, о которых мы
терах и новых системах
Кроме того, исследования подтверди- коммуникаций. А без этого, дескать, в
раньше и не слыхали: навыки управления
творчеством, управления конфликтами, ли давно известный факт: именно чте- современном мире ничего не добьешься.
глубинного видения, эмпатии и множе- ние лучше всего развивает оперативную Увы, данные все тех же исследований поства других вещей, которыми нужно не память, сосредоточенность внимания, казывают, что дальше социальных сетей,
во время чтения наиболее полно вклю- приложений и компьютерных игр дело не
только владеть, но и уметь научить.
Все это звучит очень современно и кра- чаются мыслительные процессы, что в идет. При этом для многих найти в инсиво, но известно: лучший критерий ис- конечном итоге развивает умственные тернете нужную информацию – большая
тины – это практика. И что же мы имеем способности и умственную работоспо- проблема.
Подводя итог, можно сказать: упадок
на практике?
собность в целом. А это особенно важно
Совсем недавно в Украине разгорелся при изучении точных и естественных образования приводит к более тяжелым
грандиозный скандал по поводу проваль- наук, где обычной зубрежкой ничего не последствиям, чем упадок экономики.
ных результатов ВНО – выпускники школ добьешься. В то же время уже доказа- Если к власти все-таки придут адекватпоказали настолько позорный уровень но, что компьютер может быть хорошим ные люди, то в сравнительно короткие
знаний, что об этом заговорили не только помощником в учебе (при разумном ис- сроки можно стабилизировать экономиэксперты, но и некоторые руководители пользовании), но память и умственные ческую ситуацию и начать создавать ногосударства (мы об этом писали). И случай- способности он не развивает ни в малей- вую экономику взамен утраченной. Но
утраченные кадры учителей и преподаваностью это назвать никак нельзя, потому шей мере.
что данная тенденция продолжается уже
Об этих исследованиях просто не мо- телей ВУЗов не вернёшь и за год-другой не
несколько последних лет. А как же Википе- гут не знать наши "реформаторы" об- вырастишь. И поколения неучей за парты
дия и Googlе – ведь сегодня все школьники разования. Вот и получается, что делая вновь не посадишь.
Вся мировая практика показывает: деисправно просиживают за компьютерами ставку на компьютеры, Википедию и
по несколько часов ежедневно?
Googlе, они сознательно взращивают по- интеллектуализация — процесс еще более
Судя по многолетним и широкомас- коление тупых неучей, способных лишь страшный, чем деиндустриализация. Его
штабным исследованиям психологов, на гнуть спины на клубничных плантациях легко запустить, но очень трудно останоуспеваемость ребенка в школе влияют аж Польши, или на стройках России.
вить и развернуть вспять.
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ВІТАЄМО

ДОРОГІ ВЧИТЕЛІ!
ЩИРО
ВІТАЄМО ВАС
З ПРОФЕСІЙНИМ
СВЯТОМ!

7 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Висловлюємо сердечну вдячність за невтомну працю, за терпіння, талант та покликання сіяти добро і знання, за любов до дітей, до
рідного краю.
Ваші серця завжди наповнені
теплотою, якою ви щедро ділитесь
з дітьми. Вам вірять, вас люблять і
шанують. Ви здійснюєте зв’язок часів, продовжуючись у своїх учнях.
На жаль, наша країна переживає
важкі часи. Так звані реформатори завели в глухий кут всі галузі, в
тому числі й освіту. Віримо, однак, в
краще майбутнє нашої України. Разом ми зможемо побудувати високорозвинену європейську державу!
Бажаємо вам здоров’я, невичерпних творчих сил, натхнення і
щастя.
Політвиконком
Соціалістичної партії
Олександра Мороза

О ЧЕМ МОЛЧИТ
ТЕЛЕВИЗОР

Бизнес президента
Бизнес Порошенко
в России заблокирован, а
завод в оккупированном
Крыму – конфискован.
Об этом он сказал в
субботу, 29 сентября, во
время визита в Харьков,
передает РБК-Украина.
Он отметил, что
"почувствовал на себе,
что такое российская
экономическая война и
экономическая блокада".

"Да, я пришел к власти из бизнеса. После аннексии Крыма
Россия конфисковала у меня
Севастопольский морской завод. Де-факто, его у меня нет. Но
оккупантам дарить его никто не
собирается. И я каждый раз манифестую это, внося его в свою
электронную декларацию, которую, согласно закону, я заполняю
ежегодно", - подчеркнул Порошенко.
Что касается кондитерской фабрики в Липецке, то, по словам
президента, ее арестовали.
"По приказу Путина, как атив, она
с первых дней агрессии была
арестована. Почему? Чтобы ее
нельзя было ни продать, ни передать", - подчеркнул Порошенко.
Он также добавил, что менеджмент компании закрыл эту фабрику.
Напомним, Киевский завод, производящий артиллерийские катера и минометы ("Кузница на Рыбальском", - ред.), может перейти
из рук президента Украины Петра
Порошенко в собственность Сергея Тигипко, бывшего председателя Национального банка и вице-премьера.
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З січня по червень з армії звільнилися 11 тис.
офіцерів і контрактників, які мають бойовий досвід

ПРО ГОЛОВНЕ

АРМІЯ В НЕБЕЗПЕЦІ

удвічі збільшили кількість аеромобільних
бригад, коли немає транспортної авіації,
щоб перекинути хоча б одну таку бригаду.
На його думку, країні не потрібні в такій
кількості десантні війська, тому що їх у результаті все одно використовують як піхоту.
Він також стурбований тим, що українська армія втратила 90% тих, хто воював
на Донбасі в 2014-2015 роках. Ці люди
просто звільнилися через відсутність
перспектив вирішити їх проблеми з відсутністю житла. Катастрофічна ситуація
склалася і з озброєнням.
"Влада говорить, що у нас стовідсоткова
наповненість бронетехнікою. Так, техніку в армію дійсно доставили. Але знос
стволів на значній частині танків підходить до 90% і їх ніде в Україні не відновлюють. Знос артилерійських стволів фантастичний, радіостанцій і систем нічного
бачення немає, мотори або згорілі, або
мають повністю зношений ресурс", - зазначає Билецкий.

Олексій Градов

Звичайно, усі ми хочемо мати сильну і
боєздатну армію, яка могла б надійно
забезпечувати нашу безпеку, а у разі
потреби - дати відсіч будь-якому
агресорові. І якщо вірити нашому
президентові Петру Порошенку, така
армія (чи то найсильніша, чи то одна з
найефективніших в Європі) у нас вже є.
Але чи так це насправді?
КРАЩЕ ГІРКА ПРАВДА,
НІЖ СОЛОДКА БРЕХНЯ

Днями відомий український волонтер і
активіст Юрій Касьянов розповів, чим небезпечні ілюзії про нібито хороший стан
справ у Збройних Силах України (ЗСУ).
На його думку, різноманітні паради, помпезні церемонії передачі техніки, міфічні
військові перемоги - насправді лише шкодять обороноздатності країни.
"Тому що заспокоює, заколисує, створюють ілюзію "найсильнішої армії Європи", яка сама десь там на далекому Донбасі
якось там ворогів перемагає. Як? Про це
нехай думають великі наші керманичі,
полководці, і нехай воюють найняті Міністерством оборони солдати - нас самих
це ніяк не торкається, окрім чергових
“лайків” на Фейсбуці під бравурними постами штатних пропагандосов", - написав
активіст у своїй статті для видання "Главред".
Касьянов розкритикував державних
пропагандистів, які, за його словами,
здатні з будь-якого інформаційного приводу зліпити чергову велику перемогу.
"Чого вартий один тільки героїчний перехід двох старих іржавих галош з Одеси у
Бердянськ. Героїчний сам по собі - тому
що на цих іржавих банках далі за буйки
запливати страшно. Героїчний удвічі,
тому що тепер, на додаток до двох броньованих катерів, українська військовоморська присутність в Азовському морі
відразу зросте багаторазово, а у Бердян-

ГРОШІ ВИРІШУЮТЬ ВСЕ?

ську з'явиться цілісна "військово-морська
база!", - написав волонтер.
Він додав, що насправді в Україні досі
не створено майже нічого свого: ні своїх
серійних танків, ні гармат, ні свого кулемета, ні автомата, ні свого виробництва
боєприпасів, не кажучи вже про свої літаки, вертольоти, кораблі та підводні човни.
Все, що є - або старе, радянське, підлатане
і пофарбоване, або те, що збереглося у виробництві з радянських часів, і поставлялося в роки незалежності на експорт.
"На п'ятому році війни у нас катастрофічна нестача особового складу в діючій
армії, бутафорська система підготовки
резерву, повністю відсутня система військового всеобучу населення. На п'ятому
році війни у воюючій країні державною
пропагандою культивується психологія
зневіри у свої сили, помножена на міфічні військові "перемоги", і поділена на зло-

чинну безвідповідальність правлячої "еліти", - додав активіст.
Політику військового будівництва розкритикував і лідер ультраправої партії
"Національний корпус" Андрій Білецький. Не маючи ніяких симпатій до цього
персонажа, доводиться визнати: багато
що з його зауважень заслуговує на увагу.
"Ніякої стратегії розвитку армії не існує.
Поясню чому… Сьогодні нам потрібно
розвивати протиповітряну і протиракетну оборону, ВПС і сухопутні війська. Замість цього Україна розвиває флот, який
в найближчі 5-7 років не зможе протистояти РФ взагалі. Так наші скромні ресурси
розтягують на те, що користі не принесе в
принципі. Ось вам і свідчення того, що ніякої стратегії ведення війни при цій владі
немає", - замітив Білецький в інтерв'ю виданню "Вголос".
Білецький не розуміє, для чого в Україні

Справедливості заради варто визнати, дещо для порятунку армії все ж робиться. Як стало відомо, в новому проекті
бюджету України на 2019 рік закладено
збільшення матеріального забезпечення українських військовослужбовців на
24,1 млрд грн - до 108,3 млрд грн
Ця новина також супроводжувалася заявою Петра Порошенка про те, що з 2019
року зарплата військовослужбовців збільшиться як мінімум на 30%.
"Озвучена мною і підтримана РНБО ініціатива про збільшення виплат солдатам
відображена у Бюджеті- 2019, презентованому Кабміном. З наступного року зарплата військових збільшиться мінімум на
30%", - заявив президент.
Як відомо, на даний момент грошове забезпечення українських військовослужбовців першого року служби складає 7,5
тис. грн, тоді як середня зарплата по країні (якщо вірити Держстату) вже перевищила позначкуу в 9 тисяч.

В ТЕМУ

Як міністри розпродавали українську армію
За матеріалами https://
tsn.ua/

Нардеп Олександр
Бригинець оприлюднив
інформацію від
Тимчасової слідчої
комісії (ТСК) про
розкрадання в
українській армії.
Колишні міністри
оброни та виконувачі
їхніх обов’язків за
період 2005-2014 роки
продали майна армії
навіть в тих "нереально
занижених цінах" на 3.2
млрд грн.
Загалом було
розпродано:
Танки – 832 ( можна
озброїти 9 танкових
полків, тобто 3 дивізії);
БМП/БТР – 714;
Вертольоти – 232;
Літаки, БПЛ, планери –
202.
Лебедєв (2012-2014, Президент Янукович, Прем’єр Азаров, Арбузов) продав військо-

вого майна на 217.469 млн.
гривень, в т.ч.:
Танки - 51
БМП/БТР - 50
Вертольоти - 9
Літаки, БПЛ, планери - 27

продав військового майна на
250.95 млн.гр, в т.ч.:
Танки - 86
БМП/БТР - 89
Вертольоти - 85
Літаки, БПЛ, планери - 36

ров) продав військового майна на 604.77 млн.грн, в т.ч.:
Танки - 340
БМП/БТР - 191
Вертольоти - 51
Літаки, БПЛ, планери - 31

Саламатін (2012, Президент
Янукович, Прем’єр Азаров)

Єжель (2010-2012, Президент Янукович, Прем’єр Аза-

Іващенко (2009-2010, Президент Ющенко, Прем’єр Тим-

ошенко) продав військового
майна на 253.8 млн.гр, в т.ч.:
Танки - 128
БТР/БМП - 72
Вертольоти - 16
Літаки, БПЛ, планери - 33
Єхануров (2007-2009, Президент Ющенко, Прем’єр
Тимошенко) продав військового майна на 504.31 млн.грн,
в т.ч.:
Танки - 27

БТР/БМП - 167
Вертольоти - 57
Літаки, БПЛ, планери - 67
Гриценко (2005-2007,Президент Ющенко, прем'єри Тимошенко, Єхануров, Янукович)
продав військового майна на
1 316.17 млн.грн., в т.ч:
Танки - 200
БМП/БТР - 145
Вертольоти - 14
Літаки, БПЛ, планери - 8

ВІД РЕДАКЦІЇ:

1. В інформації ТСК відсутній аналіз кому продавали техніку,
які суми відображені в дохідній частині бюджетів (і чи були вони
там). Звичайно, не згадується який «відкат» одержали, власне,
злочинці. А вони, до речі, продовжили лінію «державотворців»
– попередників під проводом Л.Кравчука (тактичні ядерні ракети, винищувачі) Л.Кучми (стратегічні ракети та руйнування
комплексів, стратегічні бомбардувальники, «Кольчуги» та все
інше).
2. ТСК мусила б дати оцінку «виручці», бо якби все було переведено в металобрухт, враховуючи афінажне золото та інші
дорогоцінні метали, ефективність далеко перевищила б суму
в 3,2 млрд.грн.
3. Чуємо від президента про відродження та міць армії, але
не згадуємо про те, що в попередніх урядах був і П.Порошенко,
котрий ніде не заявляв стурбованості про не виділення і копійки на придбання найкращих українських танків, ракет, на організацію виробництва вертольотів тощо, про розтягування військових містечок, аеродромів, земель Збройних Сил.
ТСК варто продовжити свою роботу щодо фактів розкрадання в українській армії.
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Домовленості Києва і закордонних компаній можна
прямо назвати політичним хабарем з боку Порошенка
Що стало причиною, яка спонукала Київ почати турбуватися про зарплати військових? Насправді, причин декілька.
Так, важливим є той факт, що якщо на початку 2016 року мінімальний рівень грошового
забезпечення військовослужбовця складав в
середньому 7 тис. грн - що дорівнювало 5 мінімальним зарплатам і майже 1,6 середньомісячної зарплати по Україні, то після підвищення
соціальних стандартів цей рівень різко знизився. Тепер він істотно нижче середньої зарплати
і складає лише 2,2 мінімальних зарплати.
"Це привело до зниження конкурентоспроможності оплати праці військовослужбовців
в порівнянні з цивільним сектором", - повідомляли в прес-службі Міноборони України.
Спроби Міністерства оборони поліпшити
ситуацію результату не дали і у ЗСУ почалися
масові звільнення.
Так, на початку літа 2018 року міністр оборони України Степан Полторак у своєму листі
до Кабміну повідомляв, що з січня по червень
з армії звільнилися 11 тис. офіцерів і контрактників, які мають бойовий досвід. А до кінця
року можливе звільнення ще 18 тисяч.
"Проблема відтоку офіцерських кадрів досить масштабна, вона є прямим наслідком недостатнього грошового забезпечення. Якщо ми
не піднімемо зарплату військовослужбовцям, це
представлятиме загрозу національної безпеки" заявив в зв'язку з цим секретар Комітету із питань
національної безпеки і оборони Іван Винник.

НАБРИДЛО ВОЮВАТИ

Але чи тільки гроші є причиною масових
звільнень з лав ЗСУ? Можливо українські
ЗМІ, які широко освітлюють цю тему, спеціально ігнорують одне незручне питання: може,
українські військові звільняються тому, що не
бачать сенсу в цій війні?
Питання це далеко не прозаїчне. Як відомо,
з 2014 року в українській армії спостерігається
постійне скорочення чисельності мотивованого особового складу, який по своїй волі брав
участь у бойових діях в зоні АТО. За даними
того ж Білецького, на сьогодні українська армія втратила 90% тих, хто воював на Донбасі в
2014-2015 роках.
Зрозуміло, число українських військових
зменшувалося з природних причин - внаслідок
загибелі або важких поранень. Але це не відміняє того факту, що навіть самі українські військові експерти говорять про погіршення морально-психологічного стану ЗСУ і відсутності
мотивації до продовження війни.
"Солдата, і тим більше офіцера не обдурити.
Мотивація служити в армії зникає як "їжак в
тумані". І це проблема не збройних сил, не Міноборони і не Генштабу - це проблема держави", - пишуть українські військові.
Більше того, не можна забувати про такий
важливий чинник, як "втому від війни" - особливо у тих військовослужбовців, які мають
бойовий досвід.
"Швидше за все, від тих, хто три і більше
років на війні, відповідь буде така: "Я патріот
України, але я втомився: фізично і психологічно. Мені потрібно відпочити, а потім буде
видно. У разі загострення ситуації на фронті я
відразу повернуся, щоб воювати", - відмічають
військовослужбовці ЗСУ.
Є й ще важливий момент: незважаючи на риторику "партії війни" і переможні реляції президента, рядові солдати і навіть високопосадові
офіцери ЗСУ цілком тверезо оцінюють ситуацію, розуміючи, що повернути Донбас силою
нереально.
Можна скільки завгодно слухати офіційні
заяви, читати бадьорі пости "диванних вояк" в
соціальних мережах, але це - лише нікчемний
відсоток від основної маси жителів України хоча саме його державна пропаганда представляє як настрої усієї країни.
А для 90% солдатів і офіцерів ЗСУ - особливо
з тих областей країни, де не було боїв, ця війна
здається важкою, нудною, погано оплачуваною
і безглуздою роботою. При цьому вдома їх чекає
мирне життя і порівняно така ж зарплата, та ще і
без небезпеки для життя.
Швидше за все, саме це і є найголовнішою
причиною масових звільнень з української армії. І розв'язати таку проблему одним тільки
вливанням "бабла" в українську армію ніяк не
вийде.

РЕЗОНАНС
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ФРАНЦІЯ ПОСТАВЛЯТИМЕ НАМ ЕЛЕКТРОВОЗИ
Усупереч інтересам вітчизняної
промисловості, "Укрзалізниця"
підписала новий контракт на
постачання імпортних локомотивів
для залізничної мережі країни. Цього
разу - з Франції. Нагадаємо, що
нещодавно в Україну прибув перший
тепловоз, зроблений американським
гігантом General Electric (у нас його
назвали "Тризуб").
"Alstom і Українська залізниця (УЗД)
підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає співпрацю у
сфері надання і технічного обслуговування електровозів. Меморандум був
підписаний в.о. голови правління УЗД
Євгенієм Кравцовим і гендиректором
Alstom Анри Пупар-Лафаржем (Henri
Poupart - Lafarge) у Берліні", - повідомила французька компанія.
Як відзначають експерти, подібні домовленості Києва і закордонних компаній можна прямо назвати політичним хабарем з боку Порошенка, який
створює робочі місця на заході, ігноруючи інтереси і потреби національних
виробників.

Що стосується оновлення локомотивного складу "Укрзалізниці", то, незважаючи на тимчасову втрату "Луганськтепловоза" (який перейшов під контроль
ЛНР), на території України залишається Крюківський вагонобудівний завод
(КВБЗ). За даними радника міністра
інфраструктури Олександра Кави, КВБЗ
може не лише модернізувати, але і випускати нові тепловози світового рівня.
На даний момент "Укрзалізниця"
експлуатує близько 1 тис. маневрових
тепловозів, вік найновіших наближається до 30-ти років - тобто, практично
всі вони потребують модернізації або
заміни. Парк вантажних магістральних тепловозів налічує близько 1 тис.

одиниць, приблизно 30% яких потребує глибокої модернізації.
Це дуже серйозні об'єми для українського виробника, чиї цехи вже давно
не завантажувалися на повну потужність і працюють практично вхолосту.
Проте тепер вони можуть забути про
пожвавлення виробництва: при повній
підтримці українського президента їх
витісняє General Electric.
До речі, ця компанія вже фактично
призвела якщо не до зупинки, то до значних фінансових втрат флагмана українського двигунобудування в авіації
– запорізької "Мотор Січі". У 2016 році
державний авіагігант "Атонов" відмовився від українських двигунів на користь
американських від General Electrіc.
Підсумок подібних процесів очевидний - Україна втрачає свою високотехнологічну промисловість і забезпечує
замовленнями американські корпорації. Це веде до того, що економічно активне населення масово збирається залишати країну - згідно з результатами
опитування групи "Рейтинг", приблизно 35% українців мають намір перебратися на постійне місце проживання в
інші країни.

КРАЇНА ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ У СМІТНИК
Україна продовжує прискореними темпами
перетворюватися на найбільший смітник Європи :
об'єми побутових відходів, що вивозяться на звалища,
за рік виросли на чверть, переробка сміття йде на
спад. При цьому тільки половина небезпечних відходів
утилізовавалась.

Про це повідомляє агентство "УНН" з посиланням на аналітиків компанії Pro - Consulting.
"У 2017 році в Україні було вироблено 366,4 млн тонн відходів, що на 24% більше, ніж роком раніше. В той же час ди-

наміка утилізації відходів в Україні за рік опустилася нижче
25% відмітки. Небезпечні відходи утилізувалися сьогодні
лише на 50%", - говориться в повідомленні.
За словами екологів, 40% несортованих відходів в країні
можна переробляти. При цьому 96% твердих побутових відходів на Україні вивозиться на полігони.
Практично всі сміттєві звалища країни переповнені. За
даними екологів, вони займають 7% території України, що
дорівнює площі Нідерландів або Данії.
При цьому в країні близько 6 тисяч тільки офіційних звалищ, а нелегальних - приблизно в п'ять разів більше. За даними Державної служби статистики України, на території
цих сміттєвих полігонів накопичилося 12,5 млрд тонн побутових і промислових відходів.
Усі ці гори сміття виділяють метан, там постійно виникають пожежі, які несуть пряму загрозу життю людей. Ось
лише один типовий приклад: в липні в Київській області
виникла загроза екологічної катастрофи у зв'язку з тим, що
Підгірцевський полігон, на який вивозилося сміття, виявився переповненим. Висота сміттєвого шару піднялася до
90 метрів, а після кожного дощу відбувається витік небезпечних речовин : вони потрапляють в грунт і підземні води.
Це отруює також і колодязну воду, яку вживати небезпечно,
оскільки в ній містяться різні кислоти, шкідливі мікроби,
нафтопродукти, важкі метали та інше.

ПОРОШЕНКО ПРОТИ ВВС
Президент України Петро
Порошенко подав до суду
на канал BBC за наклеп
в новинному репортажі.
Там йшла мова про те,
що він таємно заплатив
щонайменше $400 тис.
за зустріч з Дональдом
Трампом, - повідомляє
The Daily Telegraph.
У репортажі BBC стверджувалося, що посередники, які діяли від імені Порошенка, здійснили таємний
платіж Майклу Коену, який
тоді був особистим адвокатом Трампа, - з тим, щоб організувати переговори між
двома лідерами.
Відзначається, що через
офіційні канали Порошенка міг добитися лише "не-

пристойно коротких декількох хвилин світської бесіди і
рукостискання", але українському президентові цього
було замало, пише британське видання.
Адвокати
українського
президента заявляють, що
ці звинувачення неправдиві, "до глибини б’ють по його
честі та гідності" і завдають
особливої шкоди репутації
президента України, тому
що він активно просуває
антикорупційну кампанію
усередині країни.
Репутація
Порошенка
"серйозно
постраждала",
а сам він відчував "сильне
потрясіння і дискомфорт",
говориться в позові. У нім
також вказано, що у BBC
немає "ніяких доказів проведення будь-якого платежу

або таємних переговорів".
Характерно, що канал
BBC відмовився публікувати виправлення або вибачення, а репортаж досі
доступний для перегляду
на сайті BBC, відмічає The
Daily Telegraph.
Нагадаємо, що йдеться
про зустріч Порошенка з
Трампом, що відбулася 21
вересня 2017 року. До цього
з президентом США встигла
поспілкуватися Юлія Тимошенко - під час молитовного
сніданку 2 лютого 2017 року
у Вашингтоні. "Вона чекала
його під час молитовного
сніданку, в коридорі біля туалету, потім їх провели в невеликий офіс", - повідомив
подробицю цієї зустрічі президент компанії BGR Public
Relations Джеф Бирнбаум.
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6 РЕАЛІЇ
МОЇ РОКИ МОЄ БАГАТСТВО
“За правду і справедливість”

Якщо виходити з критерій ООН, то більше 80% наших ветеранів живуть на пенсії,
які на заході назвали б "несумісними з життям".

1 ЖОВТНЯ ВІДЗНАЧАВСЯ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
Олександр Полуянов

Життя на пенсії іноді
називають "золотою
порою". З одного боку,
начебто логічно - нарешті
людина може розслабитися
і насолоджуватися життям
без зобов'язань перед
працедавцем і дорослими
дітьми. Але ось питання: чи
може звичайний український
пенсіонер насолоджуватися
життям на 1,5 тисячі гривень
в місяць?
ОСОБИСТЕ І ЗАГАЛЬНЕ

До людей похилого віку ООН
зараховує всіх людей, яким 60
років, хоча це, звичайно, дуже
відносно. Адже і на пенсії люди
відрізняються один від одного,
як небо і земля. Одні продовжують жити повноцінним життям
і в 80 років, тоді як інші понуро
доживають в 60, поставивши на
собі тавро "непотрібності". Одні
працюють - на виробництві,
дачі обо просто по господарству
- частенько пересилюючи біль
і знехтувавши болячки, тоді як
інші шукають у себе неіснуючі
хвороби, штурмують кабінети
поліклінік, живучи в тягар собі
та іншим. Одні намагаються
бути хоч в чомусь корисними рідним, близьким і суспільству,
інші вважають, що всі навкруги повинні їм. Одні читають
книжки і газети, цікавляться
громадським життям і сучасними проблемами, інші міцно
окупували лавки біля під'їздів,
звузивши круг своїх інтересів
плітками про сусідів. Втім, цей
перелік відмінностей можна
продовжувати до безкінечності.
І якщо бути точним в термінах,
то "Одні" - це саме "літні" люди,
оскільки вони "Пожили", наживши мудрість і повагу оточення. А "Інші" - це люди, що
просто "дожили", яких можна
від щирого серця пожаліти.

Проте, загальні проблеми
цього віку все-таки є. Судячи з
численних досліджень, в нашій
країні літніх людей найбільше
хвилюють три проблеми: стан
здоров'я, рівень матеріального
благополуччя та почуття гострої
самотності (як варіант - повна
байдужість дітей і родичів).

МИ ГОВОРИМО
"СТАРІСТЬ" - МАЄМО
НА УВАЗІ "БІДНІСТЬ"

Розміри пенсій - це один з
головних показників, які характеризують якість соціальної
політики держави.
І цей показник в нашій країні
вже довгі роки не витримує ніякої критики: життя більшості
українських пенсіонерів вже
давно знаходиться за гранню
розуміння для експертів. Вони
просто не можуть собі уявити:
як можна виживати на жалюгідні виплати, розмір яких не
дотягує навіть до явно заниженого прожиткового мінімуму?
А якщо виходити з критерій
ООН, то більше 80% наших ветеранів живуть на пенсії, які на
заході назвали б "несумісними
з життям".
Найсумніше в цьому те, що
держава фактично законсервувала убогість мільйонів людей
похилого віку, і навіть не збирається в цьому плані щось кар-

ЛІС НА ДРОВА?
ЩО ВІДОМО ПРО
КОНТРАБАНДУ ЛІСУ
З УКРАЇНИ ПІД
ВИГЛЯДОМ ДРОВ
За матеріалами: Юрій Віннічук,
https://biz.censor.net.ua/

В Україні діє десятирічний мораторій
на експорт необробленої деревини.
Заборону ввели, щоб підняти
вітчизняну деревообробну галузь.
Наразі важко оцінити ефект від
таких протекціоністських заходів,
але можна з точністю сказати, що
контрабанда лісу з України виросла.

Найпоширенішою схемою вивозу необробленого лісу з України є експорт дров у вигляді кругляка довжиною в два метри. Фак-

динальне міняти. Якщо коротко, то основних чинника - два.
Перший - це занадто високий рівень тіньової економіки,
який досягає як мінімум 4050%. Це означає, що від податків - у тому числі й повз Пенсійний фонд - щорічно йдуть
астрономічні суми, порівнянні
з державним бюджетом України. Саме це для мільйонів українських пенсіонерів є реальним
і абсолютним злом. Адже якщо
зарплати в конвертах отримувати можна, то пенсії в конвертах держава платити не стане.
В той же час - незважаючи
на грізні заяви влади, реально боротися з "тінню" ніхто не
збирається. Судячи з усього, це
невигідно нікому - ні підприємцям, які таким чином тікають від податків і відрахувань,
а також тримають на "пташиних правах" своїх працівників,
ні корумпованим чиновникам.
Другою бідою, що обумовлює
убогість українських пенсіонерів, являється масова втеча
працездатного населення за
кордон. Ця ситуація досягла
критичного рівня ще в 2013
році, коли 15 працюючих повинні були забезпечувати 10
пенсіонерів. Але з приходом
нинішньої влади і ця ситуація погіршала катастрофічно:
в 2017 році - 10 пенсіонерів на

тично, щодня з країни вивозять тисячі тон
промислової деревини під виглядом звичайної - паливної.
Українська ділова деревина під виглядом
дров продається європейським переробникам деревини, які виробляють з неї меблі,
підлогу, щити та іншу продукцію.
Європейцям це вигідно – зберігаєш свій
ліс, купуєш дешевий український, переробляєш та отримуєш додану вартість, робочі
місця та податки.
Якщо про контрабанду лісу під виглядом
дров знають усі, то чому ж її не зупинять?
Це майже вдалося, але завадили президент
України Петро Порошенко, Генеральний прокурор Юрій Луценко.
Влітку Верховна Рада проголосувала за
закон про кримінальну відповідальність за
контрабанду лісу та заборону експорту дров
з України.
Однак президент Петро Порошенко наклав
вето на цей закон, запропонувавши свої пропозиції. А саме: виключити норму про заборону на вісім років експорту дров з України.

10 працюючих. Зрозуміло, що
при такому розкладі гідного
рівня пенсійного забезпечення не може бути в принципі,
а при існуючих тенденціях це
положення тільки погіршуватиметься.

ЛІКУВАТИСЯ
НЕМА ЗА ЩО

Що стосується здоров'я, то
його можна охарактеризувати одним словом - "погано".
Тільки 1,5-2% літніх людей залишаються більш-менш здоровими до 70 років, а у кожної
престарілої людини може бути
по 5-6 хронічних захворювань.
Судячи з медичної статистики,
літніх людей пригноблюють
хвороби кровообігу, нервової
та кістково-м'язової систем,
органів травлення і дихання.
На них в структурі захворюваності доводиться 89% усіх хвороб. Одно слово - старість не
радість.
Інше питання - як літні люди
лікуються? Якщо не рахувати
загальнодоступних народних
засобів, то переважно ніяк. За
дослідженням
Міжнародної
організації охорони здоров'я,
82% літніх людей вимагають регулярної амбулаторної допомоги, проте кількість відвідувань
такими пацієнтами медичних
установ постійно зменшується.
Практично повністю не користуються лікарською допомогою (не від хорошого життя, звичайно) жителі села, які
переважно (80% опитаних)
або взагалі не звертаються до
установ охорони здоров'я, або
звертаються не більше 1 разу
на рік. Рівень відвідування лікарів хворими, яким понад 70
років, надзвичайно низький.
Відсоток тих, які взагалі не відвідували лікарів, складає 26%
в містах і 36% - в селах. Нічого
дивного - лікування нині влітає "в копієчку", а вона у більшості людей похилого віку на
строгому обліку.
Тут можна привести багато
докорів нашій владі: виплачуючи людям похилого віку мізерні пенсії і знищивши безкоштовну медицину, вони, по суті,
проводять політику прихованого геноциду по відношенню до
старшого покоління. Але зовсім
сумно, коли людей похилого
віку напризволяще кидають родичі і навіть власні діти.
Ось лише один приклад, взятий з життя.

За словами голови держави, така заборона порушує зобов’язання України, як члена
Світової організації торгівлі (СОТ). Дивують
подвійні стандарти Порошенка, адже заборона на експорт необробленого лісу також
порушує правила вільної торгівлі. Європейці
неодноразово наполягали на скасуванні мораторію.
На початку вересня Верховна Рада прийняла даний закон з правками президента.
Фактично, керівництво держави продемонструвало зацікавленість в продовженні
контрабанди українського лісу під виглядом
дров.
Хто ж контролює контрабанду лісу? Більше
половини дров з України експортується державними лісовим підприємствами, які підпорядковуються Агентству лісових ресурсів
України.
Це відомство очолює Володимир Бондар,
який, як неодноразово писали ЗМІ, знаходиться у близьких дружніх стосунках з генеральним прокурором Юрієм Луценком.
Про причетність ГПУ до контрабанди лісу

ЗАМАЛЬОВКА
З НАТУРИ

У 82-річної мешканки одного з райцентрів Черкаської області стався інсульт. Жінка за
все своє довге життя ні на що
серйозне не хворіла, лікарям
не набридала - її картка в поліклініці складалася всього з
декількох листочків. Дільничний лікар, діагностувавши у неї
інсульт, сказав, що організм на
подив міцний, бабусю треба лікувати, і робити це повинен невропатолог. З тим і пішов. Діти
і онуки порадилися і вирішили
невропатолога не звати, крапельницями хвору не мучити.
Мовляв, нехай спокійно помре,
раз "прийшов час".
Справедливості заради варто
сказати: бабуся лежала чиста,
нагодована, доглянута. До неї і
священика приводили, і вузол з
похоронним приладдям тримали напоготів. Але не лікували.
Тижнів за два про цю ситуацію
дізналися сусіди, які дружили
з бабусею десятиліттями. Вони
стали докоряти родичам у бездіяльності, а потім і самі звернулися до поліклініки.
На всі їх питання дільничний
лікар давав тільки одну відповідь: на цю тему він може розмовляти тільки з родичами. Сусіди не мають права втручатися
в подібні справи, оскільки вони
сторонні, а від родичів, мовляв,
ніяких питань і зауважень не
надходило.
Отримавши таку відповідь,
сусіди вирішили за свої гроші
найняти медсестру, яка б ставила бабусі крапельниці. Найняли. Але медсестра встигла
поставити тільки одну: дочка
хворої вигнала медпрацівника
з дому. Таким чином, без жодного лікування 82-річна старенька протрималася без жодного лікування 23 дні.
Після її смерті вже пройшло
три місяці. Бабуся померла удома, був вихідний день, черговий лікар видав довідку: померла, мовляв, бабка від старості. І
ніхто ніколи вже не розбиратиметься, хто винен і хто кого не
лікував.
На жаль, подібні випадки у
нас - не рідкість.
Напевно, кожен з читачів міг
би з особистого досвіду багато
що сказати за усіма трьома перерахованими пунктами - ми
ж в цій публікації лише спробували ще раз підняти ці проблеми.

говорили і в таборі прем'єра Володимира
Грйосмана. Так, соратник прем'єра та колишній виконуючий обов'язки голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан,
натякав, що дахуванням контрабанди лісу в
Україні займається Генеральна прокуратура.
До слова, генпрокурор Юрій Луценко та
голова уряду Гройсман – конфліктують між
собою. Конфлікт пов'язаний з тим, що влітку
голова Уряду спільно з міністром МВС Арсеном Аваковим відправили на митницю загони поліції, начебто, для боротьби з контрабандними потоками.
Така ініціатива не сподобалася оточенню президента Порошенка, яке впливає
на роботу митниці через СБУ. В результаті
з'явилось кримінальне провадження стосовно Продана, якого прокуратура підозрює у незаконному збагаченні. Він декілька років тому фігурував у кримінальній
справі, пов’язаній з контрабандою горіхів
через Вінницьку митницю, яку на той час
очолював.
Як то кажуть, коментарі зайві…
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Умельцы-огородники придумали, как обойти холода и получить урожай
намного раньше среднестатистических сроков

ДОМАШНІЙ КЛУБ
БАБУШКИНА АПТЕКА

ГОТОВИМ САМИ

Блинный пирог с сельдью и мягким сыром

ИНГРЕДИЕНТЫ:
20 пресных недрожжевых блинов диаметром 22–24 см, 300 г слабосоленой
сельди , 200 г мягкого сыра, 100–150 г сметаны, 1 большой пучок зелени
(петрушка, кинза, зеленый лук, укроп), 2–3 зубчика чеснока, 1 острый красный
перчик, по желанию, 100 г сливочного масла, рыбная икра для украшения.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Нарежьте рыбу тонкими пластинками. Сыр смешайте со сметаной, мелко
порубленной зеленью, измельченными острым перцем и чесноком. Взбейте
блендером в однородную кремообразную массу. Сметаны можно добавить чуть
больше или чуть меньше в зависимости от ее жирности.
Теплый блин выложите на плоскую тарелку, застеленную фольгой так, чтобы
потом можно было в эту фольгу завернуть пирог. Блин промажьте растопленным
сливочным маслом, затем сырным кремом.
На крем выложите рыбу, закройте следующим блином. Так, слой за слоем,
соберите пирог, пока что-нибудь не закончится первым. Верхний блин смажьте
маслом.
Собранный пирог заверните в фольгу и поставьте в холодильник на 2–3 ч,
чтобы слои хорошо пропитались и скрепились друг с другом. Перед подачей
фольгу уберите, украсьте верх рыбной икрой и листочками зелени.

Блинный пирог с курицей и грибами
ИНГРЕДИЕНТЫ:
20 пресных недрожжевых блинов диаметром 22–24 см, 500–700 г филе
куриной грудки, 500 г шампиньонов или других грибов, 1 средняя луковица,
150 мл сливок 20%, 200 г тертого сыра гауда, чеддера, 1 небольшой пучок
петрушки, соль, черный перец, оливковое масло.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Нарежьте небольшими кусочками курицу и грибы, мелко нашинкуйте лук и
петрушку. В нагретом на сковороде масле быстро обжарьте курицу, добавьте
лук, затем грибы, оставьте тушиться на слабом огне 5 мин.
Влейте сливки, посолите и поперчите. Снимите с огня, немного остудите,
добавьте петрушку и измельчите в блендере в однородную массу.
Блины выкладывайте в форму – такую же по диаметру и с высокими бортами.
Каждый блин промазывайте начинкой и посыпайте тертым сыром, пока чтонибудь не закончится первым. Верхний блин должен быть смазан начинкой и
засыпан сыром. Украсьте пирог кусочками курицы и шампиньонов.
Поставьте форму с пирогом в разогретую до 180 °С духовку на 15–20 мин.
Подавайте горячим или остывшим, по вкусу.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЖИРОВИКОВ
Липома представляет собой
жировую опухоль. Она находится
непосредственно под кожей, хорошо
прощупывается, безвредна, не болит
и является доброкачественным
наростом. Вот только выглядит
некрасиво. Поэтому ее лучше удалить,
прибегая к профессиональной помощи
или к домашним средствам.
Как можно справиться с жировиком? Решение данной задачи отличается
огромным ассортиментом средств: от хирургического вмешательства до нехитрых
домашних способов. Выбор остается за
конкретным человеком: одни предпочтут
врачебную помощь, другие доверятся
только бабушкиным рецептам. Вот некоторые из них.
Яблочный уксус. В чистом виде уксус не
используется. Его берут в количестве не более 3-х чайных ложек и смешивают со стаканом воды. Полученный состав пьется ежедневно по 3 раза. Однако начинать следует с
меньшей концентрации уксуса, чтобы дать
привыкнуть организму, с постепенным увеличением доли основного компонента. Поэтому вместо трех ложек для начала стоит
использовать 1 ложку уксуса.
Березовый отвар. Это дерево не только красиво, но и обладает уникальными
свойствами, в том числе противовоспалительными. Но средство, приготовленное
из его листьев, подходит для тех образований, которые располагаются на голове, в
волосах. Чтобы справиться там с липомой,
нужно настоять свежий березовый веник.

И такой водой мыть голову. Практика показывает, что уже после первой процедуры шишка уменьшается в размерах. А при
регулярном мытье жировики вообще не
появляются.
Чеснок. Идеальное средство не только
при борьбе с простудами. Применяется
чеснок для лечения липомы в измельченном виде с добавлением небольшого объема растительного масла. Полученную
смесь прикладывают к шишке на 30 минут
ежедневно. Так же можно использовать
чеснок и в чистом виде: его зубчик разрезается на половинки. И любая из них (той
стороной, где образуется сок) прикладывается непосредственно к липоме.В обоих
случаях важно наличие сока, в котором
присутствует аллицин. Именно он вытягивает жировое отложение из-под кожи.
Лук.Этот овощ освобождает организм
от токсинов и улучшает кровоснабжение
и насыщение клеток. Применять его для
борьбы против жировиков можно и в сыром, и в печеном виде. Сырую луковицу
нужно натереть на мелкой терке. Полученную кашицу накладывают на шишку,
а сверху прикрывают ваткой и пленкой.
Оставляют на ночь. Если к утру жировик
не прорвало, компресс повторяют снова.
Но только со свежей луковицей.
Печеная луковица тоже натирается на
терке. К этой массе добавляется натертое
хозяйственное мыло в количестве 1,5 ст.
ложки. Все это перемешивается и в виде
компресса прикладывается к липоме.
Смена компресса в течение дня должна
произойти 2 раза. Полученную мазь следует хранить в холодильнике.

УЛЫБНИСЬ И ПОДУМАЙ

СОВЕТЫ ДАЧНИКУ

ЧТО ТАКОЕ «ГОРЯЧАЯ
ГРЯДКА» И КАК ЕЁ СДЕЛАТЬ?
Длинная суровая зима, весна с затяжными
холодами – все эти прелести нашего далеко
не жаркого климата частенько вносят свои
коррективы в планы огородников. Но наш народ
не лыком шит, он умеет найти выход из тупиковых
ситуаций. Несмотря на все природные препоны,
умельцы-огородники придумали, как обойти
холода и получить урожай намного раньше
среднестатистических сроков. И сейчас мы этот
секрет раскроем.
Всё дело в простом приёме, называемом «горячая грядка». Из названия
становится понятно, что
от обычных грядок эта
отличается повышенной
температурой,
которая
так необходима прохладной весной всем теплолюбивым культурам. Уже
вскоре после схода снега
можно высаживать на такую грядку семена или
сеянцы овощных культур
– и первый урожай не заставит себя долго ждать.
Готовить эту чудо-грядку лучше с осени. Сентябрь – октябрь подходящее время для закладки
основ будущего урожая.
На освободившемся от
посадок месте нужно выкопать траншею на ширину будущей грядки (60-80
см) глубиной примерно
на полтора штыка лопаты, аккуратно складывая
плодородную почву рядом. На дно помещается
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навоз или компост (у кого
что есть), сверху укладываются растительные
остатки, собранные с огорода, осенью этого добра
навалом. Можно всё это
посыпать золой, пройтись
ногами, чтобы утоптать
поплотнее. И последний
верхний слой – плодородная почва (20-30 см).
По с ледов а т е л ь но с т ь
слоев можно менять, например:
растительные
остатки,
навоз,
земля, снова растительные
остатки, земля. Главное
только – не укладывать
навоз близко к поверхности грядки, чтобы корни
растений не обжечь.
Если навоза нет, не беда
– растительных остатков
и листвы уж точно можно
насобирать предостаточно, а высаженные культуры в процессе роста можно будет подкармливать
жидкими удобрениями.
Грядка получается не-

сколько возвышенная, но
к весне она осядет. Некоторые огородники делают
невысокую окантовку таких гряд досками, полосками шифера, фанеры.
Получается аккуратно,
почва не размывается
ливнями, грядка дополнительно прогревается
с боков под солнечными
лучами, не теряет влагу,
выдуваемую
ветрами,
– во всех отношениях
сплошные плюсы.
Для закладки в горячую
грядку подходят любые
растительные
остатки,
кроме многолетних корневищных сорняков, ботвы картофеля, томатов,
огурцов, особенно если
она была поражена болезнями (фитофтора, мучнистая роса и т.п.), опавшая
листва, хвоя в некотором
количестве,
древесные
стружки, опилки, резаная солома, даже тонкие
ветки кустарников и деревьев после обрезки (их закладывают на самое дно).
Всё это будет переработано земляными червями и
микроорганизмами, через
2-3 года на этом месте почва становится легкой и
пышной.
Ранней весной подготовленную с осени горячую грядку проливают
горячей водой, рыхлят

поверхность и укрывают
пленкой. В таких условиях быстро запускаются процессы разложения
всей внесенной органической массы, проходящие
с выделением тепла, земля быстро прогревается
и готова к посевам. Нам
остается только воспользоваться этим эффектом в
нужные сроки.
На такой плодородной
почве с нижним подогревом отлично растут и плодоносят теплолюбивые
культуры: огурцы, сладкий перец, баклажаны,
томаты, тыквы, кабачки,
патиссоны, дыни, арбузы,
лук. Самым первым в незаполненные междурядья
можно посадить редис.
Единственное
условие, о котором не следует
забывать – проветривание этого парничка в
теплую погоду, потому
что растения могут сильно перегреться, когда и
снизу идет тепло, и снаружи солнце припекает.
А мульчирование избавит
вас на все лето от изнурительных прополок и частых поливов.
Следующей осенью после уборки урожая с горячей грядки почву на
ней не перекапывают, а
только рыхлят и высаживают, например, озимый
чеснок. А уже в следующем сезоне можно будет
пустить эту площадь под
корнеплоды, опять же –
без всякой перекопки.

В КУЛУАРАХ ВР

Ирина Луценко:
– А мне Юра вчера костюм школьницы подарил.
Не знаю, что и думать.
– А что тут думать? Конечно, доучись.
Розенблат спрашивает у Парубия:
– Андрий, у тебя есть гитара, почему ты на ней не
играешь?
Парубий:
– Да понимаешь, у гитары шесть струн, а у меня
пальцев только пять.
Розенблат:
– Представляю, какие мутанты играют на пианино…
Поймал Олег Ляшко золотую рыбку. Та спрашивает:
– Ляшко?
– Ти шо, скотиняка, слипа?
– Тогда лучше зажарь!
В столовой ВР повесили плакат:
Если вы разнервничались, откройте бумажник и
не торопясь пересчитайте сто тысяч долларов.
Это успокаивает…
В магазине хозтоваров представительный мужчина, подходит к продавцу:
– У Вас крестики для монтажа кафельной плитки
есть?
– Есть, конечно.
– Дайте тысяч 20-30...
– ??? ... А... А зачем вам столько?
– Да... У Ющенко пчелы подохли – приказал похоронить по-людски...

МИМОХОДОМ

• Мы не против, чтобы Порошенко был президентом... но почему опять Украины? Пусть это
счастье улыбнется, например Гондурасу.
• Это как же надо относиться к электорату, чтобы
назвать ящики для бюллетеней урнами?
• Одно из пожеланий депутату любого уровня:
Чтоб ты жил на одну потребительскую корзину!
• Еще пару лет таких цен и пенсий и у нас будет не
перепись населения, а перекличка…
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“За правду і справедливість”

Исследователей поразило то, что на идеально отполированном хрустале
даже под микроскопом не было видно следов обработки.

Х-ФАЙЛИ

Впервые хрустальный череп был найден в 1927 году
в Центральной Америке экспедицией известного
английского археолога и путешественника
Ф. Альберта Митчелл-Хеджеса. Предшествовали
находке начавшиеся еще в 1924 году работы по
расчистке древнего города майя во влажных
тропических джунглях полуострова Юкатан (в то
время — Британский Гондурас, ныне — Белиз).
Тридцать три гектара леса, поглотившего едва
угадывающиеся старинные постройки, для
облегчения раскопок было решено просто выжечь.
Когда дым окончательно рассеялся, участникам
экспедиции открылось удивительное зрелище:
каменные развалины пирамиды, городских стен и
огромный, на тысячи зрителей, амфитеатр.
Лубаантун, «Город упавших камней», — это название
с легкой руки Митчелл-Хеджеса закрепилось за
древним поселением.

САМАЯ
ТАИНСТВЕННАЯ

НАХОДКА ХХ ВЕКА
Прошло три года, и в очередную свою экспедицию Митчелл-Хеджес взял юную дочь
Анну. Руководитель раскопок
и не подозревал, что она станет
для всех счастливым талисманом. В апреле 1927 года в день
своего семнадцатилетия Анна
обнаружила под обломками
древнего алтаря удивительный
предмет. Это был изготовленный из прозрачнейшего кварца
и прекрасно отполированный
человеческий череп в натуральную величину. Правда, у него
не хватало нижней челюсти, но
через три месяца буквально в
десятке метров нашлась и она.
Оказалось, что эта хрустальная деталь подвешивается на
идеально гладких шарнирах и
приходит в движение при малейшем прикосновении.
Все бы хорошо, да с теми, кто
притрагивался к этому черепу,
начинали происходить странные вещи. Впервые это случилось с самой Анной. Как-то
вечером она положила удивительную находку рядом со своей постелью. Как обычно, легла
спать. И всю ночь ей снились
странные сны. Проснувшись
утром, Анна в деталях смогла
рассказать все, что видела. А
видела она ни много ни мало —
жизнь индейцев тысячелетия
назад.
Поначалу она не связала
эти сновидения с черепом. Но
странные сны продолжали посещать девушку всякий раз,
когда хрустальный череп находился рядом с ее изголовьем.
И каждый раз это были новые
подробности жизни древних
индейцев, в том числе и ранее
не известные ученым. Когда

череп на ночь убирали подальше, сны прекращались. Но как
только находка возвращалась
к изголовью, яркие цветные и
звуковые «фильмы» возобновлялись. Анна снова слышала
разговоры индейцев, наблюдала за их повседневной деятельностью, за ритуалами жертвоприношений...
В начале 60-х годов, уже после смерти отца, Анна решила
передать череп для исследования специалистам: уж больно
он был совершенен даже для
таких искусных мастеров, какими были индейцы доколумбовых цивилизаций.
Сначала изучением черепа
занялся искусствовед Фрэнк
Дордланд. При тщательном
осмотре он обнаружил в нем
целую систему линз, призм и
каналов, создающих необычные оптические эффекты. Исследователя поразило то, что
на идеально отполированном
хрустале даже под микроскопом не было видно следов обработки. Он решил обратиться
за консультацией в знаменитую
фирму
«Хьюлетт-Паккард»,
специализировавшуюся в то
время на выпуске кварцевых
генераторов и считавшуюся
наиболее авторитетной по экспертизе кварцев.
Результаты экспертизы потрясли не только искусствоведа. Во-первых, исследование,
проведенное в 1964 году в специальной лаборатории фирмы
«Хьюлетт-Паккард»,
показало, что череп был изготовлен
задолго до появления первых
цивилизаций в этой части Америки. Кроме того, горный хрусталь столь высокого качества в

этих местах вообще не встречается. И уж совсем поразительное открытие — «допотопный»
череп, вес которого составляет
5,13 кг, а размеры 125,4х203,4
мм, изготовлен из цельного
кристалла. Причем вопреки
всем известным законам физики.
Вот что по этому поводу говорил один из лучших экспертов фирмы, инженер Л. Барре:
«Мы изучали череп по трем оптическим осям и обнаружили,
что он состоит из трех-четырех
сростков... Анализируя сростки, мы обнаружили, что череп
вырезан из одного куска хрусталя вместе с нижней челюстью. По шкале Мооса горный
хрусталь имеет высокую твердость, равную семи (уступая
лишь топазу, корунду и алмазу), и его ничем, кроме алмаза,
резать невозможно. Но древние
как-то сумели обработать его.
И не только сам череп — они
вырезали из этого же куска
нижнюю челюсть и шарниры,
на которых она подвешена. При
такой твердости материала это
более чем загадочно, и вот почему: в кристаллах, если они
состоят более чем из одного
сростка, имеются внутренние
напряжения. Когда вы нажимаете на кристалл головкой
резца, то из-за напряжения он
может расколоться на куски...
Но кто-то изготовил этот череп из одного куска хрусталя
настолько осторожно, как будто вообще не притрагивался
к нему в процессе резки. Мы
также обнаружили некий вид
призмы, вырезанной в задней
части черепа, у его основания,
так что любой луч света, входя-
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щий в глазницы, отражается в
них. Загляните в его глазницы,
и вы сможете увидеть в них всю
комнату».
С мнением эксперта согласны
и его коллеги. Для того чтобы
при обработке череп не рассыпался, нужны были точнейшие
аналитические методы: распилы должны быть строго
ориентированы относительно
осей роста кристалла. Однако
изготовителей таинственной
находки эта проблема, похоже,
ничуть не волновала — они сработали череп, игнорируя все законы и правила. Профессионалы из «Хьюлетт-Паккарда» так
и остались в недоумении: «Эта
проклятая штуковина просто
не должна существовать. Те,
кто ее сотворил, не имеют ни
малейшего представления о
кристаллографии и волоконной оптике. Они совершенно
игнорировали оси симметрии,
и эта штука неминуемо должна
была развалиться при первичной обработке. Почему этого не
случилось, представить невозможно». Однако факт, что называется, налицо: хрустальный
череп — реальность, которую в
Музее американских индейцев
может увидеть любой желающий.
И еще. Технологи «ХьюлеттПаккарда» подтвердили, что
на черепе действительно нет
ни малейших следов механической обработки — даже микроскопических царапин от полировки. По мнению экспертов,
чтобы так отполировать этот
чрезвычайно твердый материал, нужны сотни лет!
Это мнение косвенно подтверждает одна из последних

находок. О ней в августе 1996
года сообщил журнал FATE.
Зимой 1994 года хозяйка ранчо
близ Крестона (штат Колорадо, США), объезжая на лошади свои владения, заметила
на земле какой-то блестящий
предмет. Подняла его. Это был
человеческий череп из прозрачного стекла или хрусталя.
Но в каком виде! Смят и скручен так, будто до затвердевания
был очень пластичным. Откуда он взялся и почему так изуродован, остается загадкой до
сих пор. (Любопытная деталь:
именно в этом районе американского штата наиболее часто
наблюдаются НЛО и фиксируются случаи необъяснимого
калечения скота.)
Заинтересованные находками, историки и этнографы начали искать все, что могло пролить на них хоть какой-нибудь
свет. И вскоре кое-какие следы
нашлись в древних индейских
преданиях. Например, что
было тринадцать хрустальных
черепов «Богини смерти» и что
хранились они отдельно друг от
друга под бдительным присмотром жрецов и специальных воинов.
Естественно, начался их поиск. Вскоре он дал первые результаты. Подобные черепа
обнаружились в запасниках
некоторых музеев и у частных
лиц. Причем не только в Америке (в Мексике, Бразилии,
США), но и в Европе (во Франции), и в Азии (в Монголии,
Тибете). Черепов оказалось
значительно больше тринадцати. Но не все были столь совершенны, как «Митчелл-Хеджес».
Большинство черепов выглядели значительно грубее. Похоже,
это были более поздние и не
очень умелые попытки создать
нечто подобное идеальным черепам, которые, как считается,
когда-то подарили людям боги.
Один из наиболее авторитетных исследователей хрустальных черепов, Фрэнк Джозеф,
заинтересовался: а был ли
«прототип» у черепа «МитчеллХеджес» и как выглядел бы
обладатель этого черепа? Для
чистоты эксперимента это задание поручили двум независимым группам: нью-йоркской
полицейской
лаборатории,
специализирующейся на реконструкции лиц по черепам,
и группе экстрасенсов, которые «подключились» к черепу
в состоянии транса. И что же?
И те и другие независимо друг
от друга заявили, что «прототипом» хрустального черепа
был череп молодой девушки.
Портреты, полученные обеими группами, оказались весьма
схожими.
Впрочем, не все черепа можно твердо отнести к человеческим. Встречаются и такие
(например, «Череп майя» и
«Череп инопланетянина»), у
которых присутствуют явно нечеловеческие черты. Может, их
прообразами служили черепа
внеземных гостей, когда-то посещавших Землю?
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