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УКРАЇНА ТЕПЕР – ПОЛІГОН
У СВІТОВОМУ ПРОТИСТОЯННІ
“Хто із претендентів на «булаву»
займатиметься потрібною
справою, – відродженням держави,
її соціальної функції? Ніхто.
Зверніть увагу, у їхніх гаслах,
що заполонили дороги, вулиці,
екрани TV, газети… є те, що
зачіпає людей: ціна на газ, тарифи,
церква… Але це не стосується
повноважень Президента. Його
головний обов’язок, – гарантувати
дотримання Конституції. Усіма.
Найперше, владою. А якщо
вона буде по-європейськи
організована, то й потреби людей
задовольнятимуться як слід. Бо
владою будуть саме громадяни.

Нс читють

всі!

Передплчуй
гзету
передплатний iндекс

60003

Видавнича вартість газети –
2,50 грн за один номер

…Відступати далі нікуди.
Втрачаємо країну, звільняємо її
землю від своїх дітей і внуків. Це ж
очевидно!

ВАРТІСТЬ ГАЗЕТИ
З ДОСТАВКОЮ
1 місяць - 15,60 грн
3 місяців - 46,80 грн
6 місяців - 93,60 грн

Хіба не можна (попри всі впливи,
застороги, «гречку» і т.д.)
проголосувати по-совісті? Зробіть
це! Не можна своїми ж руками
нищити власну Батьківщину! Гріх!”
Олександр Мороз,
із “Листа до співвітчизників”

Читати на СТОР.2

ПОСЛЕ НАС – ХОТЬ ПОТОП

УЖЕ И ПЕНТАГОН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: УКРАИНЕ В 2020 ГОДУ
ГРОЗИТ СТРАШНАЯ КАТАСТРОФА
Пока некоторые украинские аналитики соревнуются в
прогнозах о сроках разрушения Крымского моста, в самой
Украине назревают чудовищные по своим масштабам
техногенные катастрофы. В первую очередь, это касается
до предела изношенных теплосетей и других коммуникаций
ЖКХ, отработавших свой ресурс блоков электростанций,
"уставших" мостов, и многого другого. Но есть в этом списке
особая строка – разрушающаяся плотина ДнепроГЭС…
ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Напомним, что строительство ДнепроГЭС стало одним
из наиболее грандиозных и ярких событий сталинских пятилеток, а в истории Украины оно
стало воистину историческим,
поскольку до наших дней изменило природу нашей страны,
сделало Днепр судоходным на
всем его протяжении. Пороги,

которые веками мешали судоходству, были затоплены, а
страна получила дешевую электрическую энергию.
Строили невиданную по европейским масштабам плотину
всем миром. Американские, немецкие и чешские подрядчики,
главный консультант Хью Купер, строивший самую большую
в мире на тот момент "плотину

Вильсона" – все внесли свой
значительный вклад в возведение советского гиганта. В 1939
году ДнепроГЭС стал третьей по
мощности гидроэлектростанцией на планете, а по стоимости
энергии – самой дешевой.
Во время войны плотина ГЭС
была дважды взорвана: первый
раз в 1941-м, при отступлении
наших войск, а второй – в 1943м, после изгнания оккупантов.
После реконструкции ДнепроГЭС вошел в единую энергосистему СССР. А после
распада Союза перешел под
юрисдикцию Украины, хотя
станция до сих пор связана с
энергосистемой России.
Проблема в том, что со времен
Союза несущее сооружение пло-

тины никогда не укреплялось и
не реконструировалось. История
умалчивает о том, кто и когда
заметил первые дефекты, но документированное заключение о
появлении трещин более чем в
двух десятках бетонных элементов было сделано еще в 1997 году,
при президенте Кучме. При нем
же была запланирована реконструкция ГЭС - в два этапа. Первый прошел в 1997–2002 годах.
Но денег хватило только на
оборудование машинных залов. Второй этап запланировали на 2008-й, когда президентом был уже Виктор Ющенко.
Нетрудно догадаться, что этот
этап так и не осуществили. А
после "Революции Достоинства" ДнепроГЭС фигурировал
в СМИ только в связи с "декоммунизацией". Рабочие появились на дамбе только для того,
чтобы спилить с нее имя Ленина и советскую символику.
Понятно, что "декоммунизация" ни в малейшей степени

ВАРТІСТЬ ПРИЙМАННЯ
ПЕРЕДПЛАТИ
1 місяць - 2,90 грн
3 місяців - 6,70 грн
6 місяців - 8,15 грн
не укрепила гигантскую бетонную плотину, а техногенную
катастрофу в случае ее разрушения не предотвратила. Официальный эксплуатационный
ресурс дамбы ДнепроГЭСа,
согласно требованиям стандартов технического надзора, был
исчерпан еще в 2007 году. Но
эта станция – всего лишь самая
первая и известная. Всего же в
наследство от СССР Украине
остался целый Днепровский
каскад ГЭС - девять электростанций и шесть водохранилищ. Два объекта - Каховская
и Каневская ГЭС, были заморожены в 1991 году и до сих
пор не достроены. По сути, это
отличная иллюстрация сути
того бандитского капитализма,
который господствует в нашей
стране: за три десятка лет власти не смогли сделать то, что в
СССР каждую пятилетку сдавалось каскадами.

Продолжение на СТР.3
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“За правду і справедливість”

В багатьох аспектах економіки Україна Росії
вже не потрібна, а Європі такою зайвою і була

ДЕРЖАВА

Лівоцентристська
європейська платформа
(Ініціатор – Соціалістична партія
Олександра Мороза)

Платформа відкрита для приєднання
тих, хто поділяє зміст Декларації
ДЕКЛАРАЦІЯ
свободи і справедливості в Україні

(скорочено)
Ми, представники лівоцентристської європейської платформи, прагнучи зберегти
Україну та створити умови для нормального
життя співгромадян, об’єднуємо свої можливості для:
• Негайного припинення війни і посилення
обороноздатності країни;
• Ініціювання Європейської наради з питань
безпеки і співробітництва;
• Надання Україні статусу позаблокової постійно нейтральної країни;
• Реанімації та сучасного розвитку економіки, забезпечення зайнятості людей, сприяння поверненню трудових мігрантів;
• Відновлення державної власності і пріоритетного розвитку єдиної енергетичної системи;
• Стимулювання розвитку підприємництва та
дрібного і середнього бізнесу, припинення
щодо них рекету з боку державних відомств;
• Недопустимості продажу земель сільськогосподарського призначення;
• Забезпечення усіх сіл об’єктами освіти,
охорони здоров’я та культури, прирівнювання працівників невиробничої сфери на
селі до державних службовців;
• Сприяння функціонуванню в кожному населеному пункті юридичних осіб, що відносяться до АПК (ферми, кооперативи,
переробні підприємства);
• Припинення скорочень та експериментаторства в освітянській мережі, відновлення
престижності освіти і науки. Дотримання
конституційних вимог про їх бюджетне фінансування;
• Приведення соціального законодавства
до стандартів, що застосовуються у Європі (ціна праці, співвідношення доходів і
видатків, контроль за цінами і тарифами),
зростання якості життя людей;
• Викорінення корупції (розмежування бізнесу і влади, криміналізація офшорних рахунків, майнова люстрація посадовців та інш.);
• Зміни системи влади – суті європейського
вибору, проведення референдуму щодо уточнень в Конституції (ліквідація виконавчої вертикалі, самоврядність громад і регіонів, перегляд бюджетного і податкового законодавств,
щорічні вотуми довіри представникам влади,
вибори на основі відкритих списків);
• Повна імплементація Європейських хартій
про місцеве самоврядування та про мови;
• Забезпечення координації зусиль чи спільної
участі в наступних політичних кампаніях.
Лівоцентристська європейська платформа ухвалює власну символіку:
Прапор жовто-блакитного кольору;
Гімн на слова Б.Олійника, О.Мороза,
М.Шевченка, музика М.Вербицького:
Слався, рідна Україно, неозорий краю!
Я до тебе, Батьківщино, серцем припадаю.
На добро засійся людям хлібом і привітом,
Поєднай же українців у цілому світі.
Приспів: Піднімайся, українська могутня
державо!
Вічна воля! Чесна праця! Україні – слава!
У вінку твоєму стрічка голуба Дніпрова,
На сторожі від неправди – Кобзареве слово.
Думі й силі нема краю, роду – переводу,
Обнімітеся, братайтесь, люди і народи!
Приспів: Піднімайся, українська могутня
державо!
Вічна воля! Чесна праця! Україні – слава!
Мати наша Україно, – калино, тополе…
Хай щаслива буде в тебе вистраждана доля!
Доки сонце понад світом, доти твої діти
Будуть славу України кожен день творити.
Приспів: Піднімайся, українська могутня
державо!
Вічна воля! Чесна праця! Україні – слава!

УКРАЇНА ТЕПЕР – ПОЛІГОН
У СВІТОВОМУ ПРОТИСТОЯННІ
ВІДПОВІДІ КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА ВИБОРЦЯМ
НА ЗУСТРІЧАХ
(Початок у №10
від 13.03.2019 р.)

У чому ж причина нашої біди?

Україна тепер – полігон у світовому
протистоянні. Суб’єктами протистояння (до певної міри спрощено) є США
і РФ. Головна причина протистояння
– геополітичні фінансово-економічні
інтереси. (Сподіваюсь, мало хто вірить
в байки про відстоювання сильними
світу цього «демократії» на півночі Африки, Близькому Сході, Сирії, нині у
Венесуелі чи Україні.)
Донбас, його трагедія – підстава для
санкцій, спроба витіснити Росію з європейського ринку енергоносіїв (оборот
близько 500 млрд. євро). В тому ж руслі
«боротьба» проти «Північного потоку»,
рупором Держдепу тут виступає українське керівництво. Хоч воно знає: проект
буде здійснений, бо в тому є обопільний
економічний інтерес для Росії і Європи. Розуміючи невідворотність такого
результату, американські керівники соромляться виглядати комічно, доручають
таку роль нашим «патріотам». Вони це й
роблять, забувши, що є власний клопіт –
стан і перспектива нашої ГТС, котру ще
недавно вони вважали символом незалежності.
Символ виявляється ненадійний, особливо якщо на підтримку його технічного стану не вистачає коштів. Вони все десь
діваються…, як і на енергетику.
Росія (її керівництво) – агресор. Так.
Але санкції її… зміцнюють. Причому її
послідовна орієнтація на імпортозаміщення виводить Україну за межі технологічної кооперації. В багатьох аспектах
економіки Україна Росії уже не потрібна, а Європі такою зайвою і була. Залишається хіба пропагований нинішніми
зверхниками примітивний щодо змісту
і реакційний щодо перспективи курс на
«потужну аграрну державу». Треба іще
продати землю, тоді такою «потужною»
вона стане і без українців. І без своєї державності.
Чи виграють від нинішнього розвитку ситуації суб’єкти згаданого протистояння? (Про Україну не йдеться, вона
втрачає багато, майже все, починаючи
з населення.) Ні, не виграють. Борис
Олійник писав: «Виграють треті». (Це –
поза запитанням виборців.)

Ви сьогодні, як люблять
висловлюватися «продвинутые»
політологи, не в політичному
тренді. Це наслідок подій
тринадцятирічної давності, коли
Ви пішли під Партію Регіонів. Ви
не вважаєте тепер помилкою той
крок?

Спочатку визначимось щодо висловів. Я ні під кого не «ходив». Створення антикризової коаліції в складі СПУ,
КПУ та Партії Регіонів, – моя ініціатива і моя організація. «Беру відповідальність на себе», – заявляв я ще влітку
2006 року.
З іншого боку, це був крок вимушений. «Водити козу» по Києву впродовж
трьох з половиною місяців після парламентських виборів і не створити так
звану демократичну коаліцію (БЮТ, НУ
і СПУ)… критично сприймалося виборцями, що жили «майданними» враженнями дворічної давності. Що за два роки
багато чого змінилося, найперше у стосунках Ющенка і Тимошенко (згадайте
хоч кризу 2005 року і відставку уряду

Ю.Т.), що їхні партії однаково боролися
проти СПУ під час кампанії 2006 року,
про це люди не знали, точніше, не бажали знати. Для соціалістів же різниці між
БЮТ, НУ і ПР не було, їхнє ставлення до
механізмів приватизації, реформування економіки і земельних відносин, до
свободи слова і, особливо (!) до системи
влади та суті Конституції, також до долі
кожної людини було однаковим. Згодом
це багато разів підтверджено практикою.
Однаковість проявилася в бажанні
створити коаліцію «на двох»: ПР+НУ.
Угода про це, підписана тоді між ПР
і НУ є не лише у мене. Ініціативу проявляли бізнесмени з обох сторін.
В.Ющенку хотілось при тому зберегти
лице, все ще освітлене помаранчевим
Майданом (Ющенка, на жаль, на президентський трон допомогли провести
соціалісти під ним підписані умови, від
яких він відмовився, переступивши поріг на вул.Банковій).
Для збереження реноме потрібно
було зробити «зрадниками» соціалістів,
мене в першу чергу, нездатного сприймати стратегію В.Ющенка. «Стратегія»
ж була не складною:
а) не пропустити ЮТ до газової труби, там уже освоювалася нова «сім'я»;
б) повернутися до змісту Конституції
в редакції 1996 року.
Погодитися з такою комбінацією не можна було. Я запропонував
В.Януковичу (його на той час перемовники з НУ, як він висловлювався, «кинули»). Антикризова коаліція була створена і за кілька днів парламентська криза
майже вщухла. Майже, бо такий склад
коаліції не влаштовував Ю.Тимошенко
з її орієнтацією на посаду Прем’єра. Як
висловлювався Р.Безсмертний: «…до
06.07.06 Юлія Тимошенко була проблемою В.Ющенка, тепер – Мороза і Януковича».
Цитую Романа Петровича зі стенограми наради у Президента, що відбулась 12.07.06 (сподіваюсь, вона збережена у АП). Там присутні були:
В.Ющенко, О.Мороз, Ю.Єхануров
– в. о. Прем’єра. А також від ПР:
В.Янукович, М.Азаров, В.Рибак,
А.Клюєв, Р.Богатирьова; від
НУ: М.Мартиненко, О.Івченко,
Б.Тарасюк, Р.Зварич, О.Рибачук,
І.Васюник, В.Стретович,
А.Кінах, Р.Безсмертний; від СПУ:
С.Матвієнков.
М.Азаров, вважаючи неприйнятними деякі умови подальшої співпраці,
висловлені В.Ющенком, висловився
буквально так: «Компромис надо искать… не на конфликтах. Мы раньше
рассматривали документ НУ+ПР, на
Политсовете согласовали, готовы были
к коалиции в формате «2-х». К сожалению, не получилось. Это факт.
Мы за диалог в парламенте, но не через сирены».
Його підтримав В.Янукович:
«…Ми були в переговорному процесі,
проводили консультації. Зробили політичну заяву, що хочемо створити коаліцію з НУ. Відповіді нема…
Переговори велись, ніби ховаючись
від суспільства. Це принижувало нас…
Мене почали звинувачувати: «нас кинули…».
В.Ющенко говорив як завжди обтічно, узагальнено:
«…Демократію треба плекати і передати по естафеті. Є очікування вибор-

ців… Це було зобов’язання [?!] перед
суспільством. [Йшлося про демкоаліцію. В.Ю. забув, що їдучи в США, оголосив про перспективу БЮТ і СПУ, а
повернувшись, почав виступати інакше… О.М.] …Були важкі переговори, робота над угодою. Пройшли складну дорогу. І були завжди питання: а як з ПР?
Ми змушені були пройти перший
сценарій з розрахунку: виживе – виживе, помре – помре. Паралельно вели
консультації з ПР…
…Потрібен механізм входження в коаліцію, який не травмує людей…».
Користуюсь довгими цитатами,
бо питання було складним. В своєму слові я підкреслив, що можливості
об’єднання суспільства є, що в Уряді
третина місць зарезервована для НУ.
Такий варіант підтримали інші, зокрема, А.Кінах. Погодились, що слід підготувати угоду про співробітництво.
Буквально останні фрази:
В.Ющенко: - Гармонія інтересів потрібна.
Ю.Єхануров: - Потрібен договір про
ненапад.
О.Мороз: - Це форма стосунків між
владою і опозицією.
В.Рибак: - Новые выборы помогут
объединить Украину? Нет. Они усугубят рану.
Б.Тарасюк: - Розпочати роботу… з
присяги суддів Конституційного Суду.
В.Стретович: - керуватись Біблією.
Так було. Всі інші деталі свого часу
ставали набутком гласності. Для покоління, що лиш тепер включається в політичне життя, вони невідомі і, напевне, нецікаві. Для старших залишились
різні відголоски, на зразок «…щось там
було». «Щось» – зокрема, брехня про
хабар для соціалістів. Цей «аргумент»
використав О.Ляшко, покладаючись
на нібито інформацію Ю.Тимошенко.
Коли суд визнав за наклеп сказане майбутнім радикалом, навіть Ю.Т. підтвердила, що він скористався матеріалом із
якогось, нікому не відомого, сайту.
Істину обоє нехай з’ясують вже на
Святому суді, але базарна плітка не раз
іще піднімалась на поверхню політичного болота різноманітними «пророками». І впливала на свідомість обивателя, що звик тицяти пальцем догори,
мовляв, «там усі однакові».
Ні, не всі. Доводити це в українських
реаліях важко, особливо тепер, в час
розгулу брехні, хабарництва і фарисейства.

В інтерв’ю «Бульвару Гордона»
Ю.Луценко сказав, що він
очолював соціал-демократичне
крило в СПУ.

Допускаю і таке. Правда, в Соціалістичній партії ніяких «крил» не існувало. Хіба-що не здатних до лету, без оперення.
…В 2005 році кілька соціалістів потрапили у владу (Ю.Луценку
та О.Баранівському протекцію у
президента зробив П.Порошенко.
С.Ніколаєнко, В.Семенюк, В.Цушко і
С.Бульба рекомендовані Політвиконкомом СПУ). Після наради активу в
Будинку кіно Ю.Луценко запропонував групі однопартійців зайти у пивний
бар напроти Будинку. Місця він, схоже,
знав.
Його тост був пафосним, на зразок:
«…Ми вилітаємо з гнізда… і т.д.». Я відповів, що змалку, пасучи корову, пізньої осені бачив у оголених кущах пташині гнізда. Там навіть пір’я не було,
лише послід. Отож, давайте берегти добру згадку про себе.
Як у воду дивився.
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На всем протяжении Днепровского каскада (6 объектов)
состояние плотин и шлюзов оценивается как критическое…

ПОСЛЕ НАС – ХОТЬ ПОТОП
УЖЕ И ПЕНТАГОН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
УКРАИНЕ В 2020 ГОДУ ГРОЗИТ СТРАШНАЯ КАТАСТРОФА
Александр Михайлов

Пока некоторые украинские
аналитики соревнуются в прогнозах
о сроках разрушения Крымского
моста, в самой Украине назревают
чудовищные по своим масштабам
техногенные катастрофы. В первую
очередь, это касается до предела
изношенных теплосетей и других
коммуникаций ЖКХ, отработавших
свой ресурс блоков электростанций,
"уставших" мостов, и многого
другого. Но есть в этом списке
особая строка – разрушающаяся
плотина ДнепроГЭС…

ШОК ПЕНТАГОНА

В августе 2016 года делегация инженерных войск США (USACE) посетила
Украину с целью обследовать состояние
Днепровского каскада. По словам специалистов, само пребывание делегации
Пентагона такой специализации – случай уникальный и скандальный. Такого
не было нигде и никогда.
Впрочем, дипломатические нюансы в
данном случае к делу не относятся. Важны впечатления американских военных
экспертов и специалистов по дамбам. О
них не сообщалось журналистам, но их
сухо и официально изложили в 175-страничном экспертном заключении.
Оговоримся сразу: приглашая американских экспертов, президент По-
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транспорту.
Но это всего лишь видимая часть надвигающегося апокалипсиса. Есть и куда
более мрачные детали: если катастрофа
произойдет, то за нее никто не ответит.
Как и в случаях с многочисленными
взрывами арсеналов.
Виноват будет либо Путин, либо тоталитарное советское прошлое, но в любом случае все кончится плохо и вдруг.
Однажды гром грянет, вода придет, а
мужики даже не успеют перекреститься.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ:
КУРЕНЕВСКАЯ КАТАСТРОФА

(Начало на стр. 1)

Характерно, что практически все
публикации о Днепровском каскаде
за последние годы сводились лишь к
тому, что Сталин, Хрущев и Брежнев
- мотивированные тоталитарной гигантоманией – утопили живописные
украинские села, разрушили уникальную природу и понастроили "совковые"
электростанции. Все это интересно, но,
к сожалению, ничуть не способствует реконструкции Днепрокаскада. И
тут выяснилось, что это волнует США.
Причем наши "стратегические партнеры" озабочены отнюдь не Сталиным,
Хрущевым и Брежневым, и даже не затопленными запорожскими куренями.

РЕАЛІЇ

рошенко и министр инфраструктуры
Омелян вряд ли имели целью заняться вопросом каскада. Скорее всего, им
нужны были: а) очередной кредит и б)
"картинки для Путина" в виде американских военных на украинской территории. А вот самых этих военных
инженеров, как добросовестных профи,
взволновало совсем другое. Весь отчет
сводился к одному – всё бросить и срочно укреплять дамбы!
На шести объектах – в Киеве, Каневе, Кременчуге, Каменском, Запорожье,
Новокаховке, то есть на всем протяжении Днепровского каскада, состояние
плотин и шлюзов было оценено как
критическое. Американские военные
рекомендовали срочно и безотлагательно приступить к практическим, аварийным работам. В заключении говорится:
если это не будет сделано, то судоходство по Днепру полностью остановится
в 2020 году, а риск техногенных катастроф станет неконтролируемым и непредсказуемым.
Итак, 175-страничный текст экспертных выводов военных инженеров
USACE был положен на стол президенту Порошенко министром инфра-

структуры Омеляном еще в 2016 году.
И поскольку в нем не было ничего ни о
кредитах, ни об инвестициях, ни о передаче под контроль Пентагона Днепровского каскада ГЭС, то несложно угадать
дальнейшую судьбу этих страниц, распечатанных на листах формата А4. Они
отправились в путешествие в мусорную
корзину. Ничего из того, что рекомендовали срочно предпринять американские военные, сделано не было.

СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ
НИ ВИТЬСЯ…

Как говорится, всему прекрасному
приходит конец. И вот недавно власти
Запорожья были вынуждены признать,
что дальнейшее движение грузового
транспорта по дамбе ДнепроГЭС невозможно.
Были озвучены и меры предосторожности. Они вполне "в духе нашего времени": с обветшанием колоссальной
дамбы (которая пока еще сдерживает
напор воды объемом в 3,3 кубических
километра), планируется бороться при
помощи… дорожных знаков. Один – запрещающий движение грузовикам, другой – разрешающий реверс легковому

13 марта 1961 года в столице УССР
случилась самая крупная до Чернобыля
техногенная катастрофа: десятки людей
были убиты селевым потоком из прорвавшейся плотины. В 1952 году власти
решили устроить свалку строительных
отходов на окраине города. И 9 лет урочище Бабий Яр заполняли жидкой смесью с кирпичных заводов. Огородили
это место двумя дамбами, и громадная
чаша грязи угрожающе нависала над
жилым районом Куреневка.
История умалчивает, почему дамбы
сделали не бетонными, а земляными.
Гидрологи же не учли количество осадков, зимне-летние перепады температур, а также то, что киевский грунт не
впитывает воду, потому что содержит
много глины. И вода стала разрушать
дамбы – медленно, но неотвратимо.
Горком партии считал, что за все отвечает горсовет, а горсовет – что горком.
Оба субъекта наплевали на вопиющие
нарушения техники безопасности и сигналы местных жителей, которых каждую весну заливало из водохранилища.
А тем, кто жаловался, угрожали статьей
за распространение "антисоветских"
слухов.
Дамба продержалась 9 лет. Утром 13
марта 1961 года случилась катастрофа.
В дамбе появились промоины, которые
стали расти и шириться, а власти на
тревожные звонки среагировать уже не
успели. В 8:45, час пик, когда люди шли
на работу, дамбу прорвало, и поток жидкой грязи трехметровой высоты смыл
целый жилой район, вместе с домами и
общественным транспортом. По официальным данным, погибли 145 человек, а на самом деле, вполне вероятно,
гораздо больше. Но расследование запретили и вообще все засекретили.
Говорят, что могилу председателя
горисполкома, который застрелился
спустя два года после катастрофы, еще
долго охраняли: пострадавшие от катастрофы киевляне пытались наказать
виновника посмертно.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

ДО УКРАЇНИ ПОВЕРТАЄТЬСЯ "ДУХ ЯЦЕНЮКА"
За час свого перебування
на посту прем'єр-міністра
України, Арсеній Яценюк
здобув воістину всенародну
ненависть та презирство. Не
секрет, що саме персональне
відношення до Яценюка
обвалило рейтинг його
політичної сили (Народний
фронт) практично до нуля. І
саме цей екс-прем'єр-міністр
був ініціатором будівництва
стіни на російськоукраїнському кордоні.
Спершу цій грандіозній інженернотехнічній споруді приділялося багато
уваги, але з часом тон публікацій придбав яскраво виражений скандальний відтінок - у зв'язку з масштабним
розкраданням бюджетних коштів, що
виділяються на проект. Дійшло до
того, що термін "Стіна Яценюка" став
символом корупції та казнокрадства.

І ось забутий проект вирішено
реанімувати. Як повідомив помічник
голови Держприкордонслужби України Олег Слободян, держава продовжила зведення огорожі на кордоні
з Росією. За його словами, будівництво поновилося 1 березня. Слободян заявив, що підрядники активізувалися в районі Луганської області, а
в Харківській області встановлюють
систему відеоспостереження.
У планах на 2019 рік - прокласти 65,8
км дороги, встановити 48 км загороджень "Єгоза" і 9,5 км сітчастої огорожі, викопати 50 км ровів. На будівництво виділять 400 мільйонів гривень.
"Цей проект є вкрай важливим для
нашої держави, а тому його реалізація
має бути пріоритетним завданням для
всіх органів влади", - заявив Слободян.
Хоча ще раніше і українські, і зарубіжні військові експерти практично в
один голос доводили: у разі широкомасштабної військової агресії з боку

РФ, ця "стіна" буде здолана за лічені
хвилини.
Щось підказує: продовження цього
будівництва - не що інше, як зручний
проект по відмиванню грошей для
корумпованих чиновників. Звичайно,
дещо буде побудовано, але велика
частина грошей залишиться в кишенях високопоставлених казнокрадів.
Відзначимо, що будівництво поновилося в районі Луганської області. На
цих територіях стіну можна зводити
вічно. Якщо хтось щось запідозрить,
то завжди можна послатися на те, що
"стіну" знищили сепаратисти.
Всього ж на проект Арсенія Яценюка витрачені вже близько 1,5 млрд
гривень - і це тільки за офіційною
інформацією. Якою буде остаточна
сума, сказати складно. Адже останній скандал в "Укроборонпромі" наочно показав: нинішня українська влада без щонайменших докорів совісті
наживається на бідах людей.

ТРАНШ ВІД ЄС В БЕРЕЗНІ
МАЛОЙМОВІРНИЙ
В Україні працює оціночна місія Європейського
Союзу з питання надання нашій країні другого траншу
макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро.
Про це сказав в коментарі УНІАН заступник міністра
фінансів Василь Шкураков.
“Зараз працює оціночна місія, робить свої висновки. Ми намагаємося виконати всі передбачені умови. Деякі питання в процесі
вирішення”, – сказав Шкураков.
За його словами, отримання Україною чергового траншу від ЄС в
березні є малоймовірним.
“Цього місяця залишилося дуже мало часу. Я думаю, варто розраховувати на більш пізній період”, – додав Шкураков.
На початку березня в Мінфіні заявляли, що Україна виконала більше половини зобов’язань для отримання нашою країною другого
траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу на 500 млн євро.
Нагадаємо, Європейська Рада в червні 2018 року остаточно затвердила четверту програму макрофінансової допомоги для України обсягом 1 млрд євро.
У грудні Єврокомісія надала Україні перший транш макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро у вигляді позики під процентну ставку 1,25% річних з погашенням у квітні 2033 року.
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В ООН констатируют: автокефалия обострила
противоречия между православными в Украине

ТОЧКА ЗОРУ

ГОСДЕП США
"СПУСТИЛ СОБАК"

В последнее время
Петру Алексеевичу не
везет – удары на него
сыплются со всех сторон.
Причем, не только от
"недоброжелателей"
внутри страны, но и от
"зарубежных партнеров".
Не успели "высохнуть
чернила" под разгромным
докладом ООН (см. статью
"Со стороны виднее"), как
последовал удар, откуда
вообще не ждали – от
Госдепартамента США.
Тот факт, что Украина последние
5 лет следует прозападному курсу,
неоспорим. Кураторы из Вашингтона держат под контролем ситуацию
в Украине и, казалось бы, не позволяют Киеву переходить за грани
дозволенного. Но на самом деле обстоятельства таковы, что даже в Госдепе США уже начали бить тревогу.
На днях Министерство иностранных дел США предоставило в открытом доступе отчет по соблюдению
прав человека. Особое место в нем
было уделено Украине.
В документе выделены главные
проблемы нашей страны. В их числе — беспредел националистов,
давление на СМИ, нарушения прав
переселенцев, чрезмерная русофобия, незаконные аресты и многое
другое.
В США недоумевают, что цензура
на Украине действует уже на официальном уровне. Главной проблемой
считают то, что во все вмешивается
власть. В Госдепе напомнили о том,
что клеймо "пророссийский" навешивается субъективно - в частности, это касается запрета соцсетей,
телеканалов и сайтов.
Американские чиновники критикуют запрет всех русскоязычных
книг, фильмов и песен под прикрытием борьбы с гибридной войной.
Законность принятия таких решений
во многих случаях они сочли сомнительной.
В отчете также говорится о давлении на журналистов. В особенности о преследовании сотрудников
СМИ. Осуждаются случаи, когда под
предлогом нацбезопасности проводились аресты, депортация и запрет
на въезд иностранных работников
прессы.
Отмечается, что Украина не добилась прогресса в расследовании
убийств Павла Шеремета и Олеся
Бузины. В частности, говорится о
вседозволенности националистических группировок типа С14.
О С14, кстати, в тексте американского отчета упоминается 9 раз. В
тексте перечисляются преступления националистов, а также говорится о неспособности полиции и
прокуратуры предотвратить насилие на Украине.
"Неадекватный ответ властей (на
преступления националистов —
ред.) дает им понять, что такие действия допустимы", — пишут авторы.
Об СБУ в документе говорится 30
раз. Больше всего — в главе "Произвольный арест", где упоминается о
практике незаконных задержаний.
Службе инкриминируют вмешательство в личную жизнь и произвольные аресты в связи с конфликтом на юго-востоке страны. Своим
отчетом США продемонстрировали,
что режим Порошенко находится у
них на крючке и на представителей
этой власти может быть объявлена
самая настоящая охота.

СО СТОРОНЫ ВИДНЕЕ

ООН ОПУБЛИКОВАЛА РАЗГРОМНЫЙ ДОКЛАД ПО УКРАИНЕ
Алексей Градов

Накануне выборов ООН опубликовала доклад о ситуации с правами человека в
Украине. Судя по документу, ситуация неутешительная: в нашей стране бесчинствуют
ультраправые радикалы, которые все чаще нападают на журналистов и адвокатов.
"Подвиги" радикалов – главный нерв доклада: в сравнительно небольшом тексте они
упоминаются многократно, и связаны практически с каждым нарушением прав человека,
которое описывают в ООН.

Документ называется "Гражданское пространство и основные свободы накануне президентских, парламентских и
местных выборов в Украине".
Его подготовило Управление
верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ).
Украинское издание "Страна" приводит главные тезисы
доклада, который охватил весь
прошлый год и первые недели
наступившего.

НАПАДЕНИЯ НА
ЖУРНАЛИСТОВ
И АКТИВИСТОВ

Одна из самых тревожных
тенденций – рост количества
нападений на журналистов.
При этом отмечается бездействие правоохранительных органов – ведь такие нападения
зачастую не квалифицируются
по уголовной статье "препятствование деятельности журналистов", что позволило бы
посадить нападавших в тюрьму. Вместо этого нападавшим
инкриминируется максимум
легкое хулиганство.
"Подобное отношение правоохранителей приводит к
увеличению безнаказанности.
Следователи, таким образом,
отказывают журналистам в защите, которую гарантирует закон", – констатируют в ООН.
Вместо защиты, власти
возбуждают уголовные дела
против самих журналистов,
причем по тяжким статьям –
госизмена и нарушение территориальной
целостности
страны.
"Органы власти по-своему
интерпретировали положения
уголовного законодательства о
терроризме, государственной
измене и посягательстве на
территориальную целостность
Украины. Это происходило во
время рассмотрений дел против журналистов, блогеров и
пользователей соцсетей за размещение или репост информации, которая рассматривалась
как антиукраинская", – говорится в отчете.

Кроме того, исследователи
ООН насчитали шесть случаев
атак на адвокатов по резонансным делам. Все эти нападения
были совершены праворадикалами, причем – прямо в зданиях судов.
"В расследовании таких нападений не наблюдается никакого
прогресса. Также не обеспечивается безопасность в судах
и возле них, правоохранители
не принимают мер для предупреждения или пресечения
нападений националистов", –
утверждают авторы доклада.
В ООН также удивляются
тому, что на Украине постоянно
срываются мирные собрания, а
полиция ничего не делает. В
организации зафиксировали 17
таких нарушений. Речь о мероприятиях меньшинств и людей,
которые представляют альтернативные взгляды.
«В десяти задокументированных инцидентах полиция
не обеспечила безопасность
участников таких собраний,
и не приняла меры против нападавших на эти мероприятия
или срывавших их. По меньшей мере, в семи таких случаях нападавшими были члены
крайне правых групп", – говорится в отчете.
Причем во многих случаях
полицейские стояли рядом, но
даже не пытались задержать
нападавших – ни в момент атаки, ни после нее.
"Вместо того, чтобы противостоять нарушителям, сотрудники полиции задерживали
самих участников мероприятия, либо же просто разгоняли
их с места собрания", – поражаются в ООН.

КОГО КОШМАРЯТ ПЕРЕД
ВЫБОРАМИ

Те же праворадикалы регулярно нападают на политиков
и партии. В ООН это связывают с предстоящими выборами.
"Наблюдатели зафиксировали
девять случаев преследования
активистов, связанных с политическими партиями или ор-

ганизациями. В их числе называются физические нападения,
акты запугивания, попытки
вторжения в жилье этих людей и
уничтожение их имущества", –
говорится в документе.
Следователи не всегда принимали во внимание статус
жертв как политических активистов – а ведь он дает право на
дополнительную защиту.
В 2018 году радикалы неоднократно нападали на помещения политических партий
по всей Украине. В некоторых
случаях нападающие избивали
сотрудников офисов. Исследователи отмечают, что вероятная цель таких происшествий
– ограничить деятельность
партий накануне выборов.
Отдельно в ООН коснулись
темы избирательных прав переселенцев. По мнению экспертов организации, украинские законы не гарантируют
им права голоса на последующих выборах в парламент и
местные органы власти.

АТАКА НА ЦЕРКОВЬ

В ООН констатируют: автокефалия обострила противоречия между православными
в Украине. Причем их жертвой
становится исключительно каноническая Украинская Православная Церковь Московского Патриархата.
Это расходится с заявлениями Петра Порошенко и патриарха Варфоломея о том, что
наконец-то раскол преодолен.
"За отчетный период было
задокументировано 10 случаев
угроз и актов запугивания в отношении священнослужителей
и прихожан преимущественно Украинской Православной
Церкви Московского Патриархата", – говорится в документе.
В ООН беспокоятся, что политическая ситуация в стране
еще больше способствует обострению. Это, в свою очередь,
нарушает свободу религии и
убеждений. А отсюда рукой
подать и до нарушений других
прав человека, например, на

свободу мысли и выражения.
Это особенно актуально накануне выборов.
Отмечается, что в ноябре
2018 года, после отказа УПЦ
МП присоединиться к новообразованной ПЦУ, СБУ возбудила против первой ряд уголовных дел - по обвинению в
подстрекательстве к религиозной ненависти.
"По крайней мере, в одном
случае это обвинение было
дополнено обвинением в государственной измене", – говорится в докладе.
СБУ провела обыск в помещениях УПЦ и домах ее иерархов. А также – массовые допросы священнослужителей в
разных регионах Украины.
"Многие из допрошенных
расценивают эти действия, как
давление на них. Несмотря на
отсутствие прямых угроз или
принуждения, они считают
эти действия попытками повлиять на их позицию в отношении автокефалии", – пишут
авторы документа.
Они также вспомнили о принудительном переименовании
УПЦ, акцентировав, что именно эта церковь подразумевается
в дискриминационном законе.
Нарушением прав человека
считают в ООН и закон о войсковых капелланах, который
запрещает священникам УПЦ
МП вести свою деятельность в
армии.
"Это противоречит положениям Международного пакта
о гражданских и политических
правах, потому что безопасность не является допустимым
основанием для ограничения
свободы религии или убеждений", – говорится в документе.

ПЕНСИИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Но не все вопросы к Украине
вошли в текст доклада.
Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека
на Украине Фиона Фрейзер
представила доклад 12 марта
на пресс-конференции в Киеве. Помимо того, что вошло в
итоговый документ, она озвучила еще некоторые проблемы.
В частности, она заявила, что
в Украине должны отменить
привязку регистрации к получению пенсий переселенцами.
Согласно данным миссии,
700 тысяч украинских пенсионеров лишились доступа к пенсиям в результате конфликта.
"Это прямой результат государственной политики, которой привязал доступ к пенсиям к регистрации в качестве
временно перемещенных лиц
и к процедуре верификации,
которая вытекает из этой привязки", – сказала Фрейзер.
Доклад прокомментировал
и глава Национального союза
журналистов Сергей Томиленко: "Атмосфера тревоги. Атмосфера сознательной вражды
к журналистам. Навешивание
ярлыков. Сегодня ООН обнародует доклад о гражданских
свободах в Украине накануне
выборов. И фактически подтверждает все те оценки, за которые НСЖУ полтора года преследуется адвокатами власти".
Напомним, что летом 2017
года президент Порошенко заявил, что в Украине установилась "нечувана свобода слова"
для СМИ и журналистов.
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При масовому переході багатоповерхівок на індивідуальне опалювання,
фінансової допомоги не буде - ніяких бюджетів не вистачить

З ВОГНЮ - ТА В ПОЛУМ’Я
ЧИ СТАНЕ ПОРЯТУНКОМ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОПАЛЮВАННЯ?
Олександр Михайлов

Змучені непосильними
рахунками за "комуналку",
багато українців все частіше
замислюються про перехід на
індивідуальне опалювання.
В українських ЗМІ раз у раз
з'являються повідомлення,
як багатоквартирні будинки у
великих містах відмовляються
від централізованого
опалювання, переходячи на
індивідуальні газові котли. Ось
тільки мешканці таких будинків
прирікають себе на серйозні
ризики.

ЕКОНОМІЯ КОШТУЄ ДОРОГО

Якщо виходити з нинішніх реалій
(за умови, що новообраний президент і
парламент не виправлять ситуацію, яка
склалася), то на перший погляд перехід
на "індивідуалку" виглядає доцільним.
Це й зрозуміло - тарифи на комунальні послуги, які й так вже дуже б'ють по
гаманцях українців, та не думають зупиняти своє нескінченне зростання.
Найближче підвищення цін на газ для
населення заплановане вже на травень тарифи піднімуться ще на 15%, а восени
- ще на 10%. Відповідно, за розрахунками
експертів, на початку 2020 року тариф на
газ складе 13 гривень за один кубометр, а
тарифи на опалювання і гарячу воду піднімуться як мінімум на 18%.
І якщо цієї зими середньостатистична українська сім'я платила за опалювання близько двох тисяч гривень, то
наступного року сума в платежках виросте майже до трьох тисяч. Це вже не
говорячи про численні випадки, коли за
звичайну "двушку" людям доводилося
викладати по 5 і більше тисяч гривень.
Природно, що сплачувати такі рахунки
більшість українців не в змозі.
Звичайно, в таких умовах поквартирні
системи опалювання мають ряд явних
переваг над централізованим опалюванням: можливість споживача самостійно вирішувати, коли включати або
відключати опалювання, контролювати
своє теплоспоживання - і, як наслідок,
платити за реально спожите тепло.
Ось лише один приклад, про який
писали ЗМІ : в Миколаєві мешканці
п'ятиповерхівки перед початком опалювального сезону відключилися від
централізованого теплопостачання. Будинок будували в 30-х роках минулого
століття. Останніми роками взимку в
квартирах температура не піднімалася
вище 16 градусів, а платіжки приходили
на 2,5 тисячі гривень і більше.
Для переходу на автономне опалювання для усього будинку купили і встановили двоконтурні котли, батареї, лічильники, та ін.
Масштабна модернізація обійшлася
співвласникам в 16-17 тисяч гривень з
кожної квартири, а загальна сума витрат
склала близько 1,5 мільйонів (!) гривень.
Природно, самостійно таку суму люди
зібрати б не змогли навіть за бажанням - левову частку цих коштів вдалося
“притягнути” з трьох джерел: міського, обласного і державного бюджетів за
програмою "Теплого кредитування".
Оцінити переваги "автономки" люди
змогли вже нинішньої зими - стало тепло в квартирах та в під'їздах, з'явилася
можливість регулювати температуру залежно від погоди і побажань мешканців.
В той же час, не варто тішитись ілюзіями: при масовому переході багатоповерхівок на індивідуальне опалювання,
фінансової допомоги не буде - тут вже

ніяких бюджетів не вистачить, і все доведеться оплачувати самим.

НА МЕЖІ ТРАГЕДІЇ

В той же час, фахівці відмічають: індивідуальне опалювання у багатоповерхових будинках має ряд істотних ризиків і недоліків. Передусім, ця наявність
в квартирі газового котла, що вимагає
підвищених заходів безпеки. Крім того,
газові індивідуальні котли будь-якого
типу (особливо конверсійні) є активними забруднювачами довкілля. Продукти
згорання викидаються ними безпосередньо на території житлових забудов,
які у багатьох випадках і без того забруднені автомобільними викидами.
Існують певні труднощі й в забезпеченні переходу від централізованих систем до індивідуальних. Саме тому, на
думку співголови Фонду енергетичних
стратегій Дмитра Марунича, перехід на
індивідуальне опалювання не може стати тенденцією для усієї України.
"Нереально перевести велику кількість будинків на "автономку". Це вимагає колосальних витрат, а такий сценарій
не реалістичний. Можливо, в цьому конкретному будинку це і був вихід, але у великих житлових масивах такий варіант
неможливий. Треба буде повністю перебудувати систему газопостачання, на що
знадобляться захмарні, просто космічні
капіталовкладення. І навіщо? У якихось конкретних населених пунктах, де
є окремо розташовані будинки, це може
бути виправдано, але масової тенденції
навряд чи набуде", - вважає експерт.
Застосування індивідуальних газових турбокотлів потребує збільшення
потужності газорозподільних пунктів
і, можливо, діаметрів труб розподільних мереж. Така ж ситуація виникне і
при використанні індивідуальних електричних котлів - в кожному житловому
будинку необхідно буде повністю міняти внутрішньобудинкові електромережі, які не зможуть забезпечити достатнє
(у рази що зросте) електроспоживання.
Аналогічно необхідно буде підвищувати потужності трансформаторних підстанцій та підвідних електромереж.
Серйозною проблемою стане і відновлення вентиляційних систем в
житлових будинках. Порушення повітрообміну, зворотна тяга й інші недоліки в роботі вентиляції останнім часом
призводять до отруєння людей чадним
газом і стають масовим явищем у багатоповерхових будинках, де вже відбувся
перехід на індивідуальне опалювання.
"Старі житлові будинки не пристосовані до індивідуального опалювання
- газового або електричного. Так, індивідуальне електричне опалювання під
великим знаком питання - чи витримають мережі? Потужність на квартиру
складає 5 кВт, а при кількості нинішніх
використовуваних електроприладів на-

СУСПІЛЬСТВО
віть без бойлера ці 5 кВт витрачаються пральна машина, праска, фен, чайник.
Кожен прилад по 2 кВт", - повідомив
енергетичний експерт Валентин Землянський.
Що стосується індивідуального газового опалювання, тут проблема у вентиляції. Адже навіть для самої останньої
моделі газового котла потрібний великий повітрообмін, щоб не допустити вибух метану.
За словами експерта, часті газові вибухи в Молдові показують, до чого може
дійти й Україна.
"До будинків підходять газопроводи
низького тиску, не розраховані на турбовані котли. В результаті ми можемо в
масовому масштабі отримати те, що сталося в 2007 році в Дніпропетровську", попередив Землянський. Нагадаємо, що
в жовтні 2007-го в Дніпропетровську вибухнув багатоповерховий будинок : через високий тиск газу була пошкоджена
газова труба на першому поверсі під'їзду
будинку, побутовий газ швидко заповнив поверхи. Потужний вибух повністю зруйнував один під'їзд 10-поверхового будинку. Близько 300-т мешканців
залишилися без квартир і коштів для
існування. Вибуховою хвилею були пошкоджені ще два 9-поверхових будинки
і 7 довколишніх приватних будинків.
Трагедія забрала 23 життя.

Є Й ІНШИЙ ШЛЯХ

Централізовані системи опалювання позбавлені цих недоліків. Вони безпечні при експлуатації та значно менше
забруднюють довкілля - оскільки котельні, як правило, розташовуються на
відособлених майданчиках та відокремлені від житлової забудови санітарно-захисними зонами.
Більше того, на них можна встановити очисні комплекси, які нейтралізують
негативну дію продуктів згорання.
Також фахівці стверджують: коли
ціни на газ для населення і газ для підприємств теплокомуненерго порівняються (а це станеться обов'язково), то
системи централізованого теплопостачання, навіть в сьогоднішньому стані,
будуть економічнішими, ніж індивідуальні.
Безумовно, основною сьогоднішньою
проблемою централізованих систем
опалювання є їх технічний стан. Введені
в дію в основному в радянський період,
за довгі роки експлуатації (без будь-якої
модернізації) вони стають головним болем багатьох органів місцевого самоврядування – тому ті хочуть усякими шляхами позбутися від цієї проблеми.
Слід звернути увагу ще на один момент.
Свого часу у ряді колишніх соціалістичних країн (Польща, Угорщина, особливо країни Балтії) в якості альтернативи
централізованим системам опалювання
стали активно використовувати індивідуальні, і переведенням існуючих житлових
будинків на поквартирне опалювання.
Сьогодні в усіх цих країнах спостерігається зворотній процес: всі раніше
переведені будинки знову підключають
до централізованих джерел теплопостачання. Головну роль в цьому зіграли
міркування про безпеку та екологію, і не
останнє місце - економічна доцільність.
В Україні також є приклади відмови цілих міст від централізованого теплопостачання. Поки що особливих
переваг їм це не принесло, а проблеми
з'явилися. Приміром, екологічна ситуація в Ужгороді в зимовий період знаходиться в критичному стані.
Але є й інший шлях: зайнятися модернізацією централізованих систем
теплопостачання і в першу чергу термомодернізацією існуючого житлового
фонду. Це дозволить забезпечити реальну економію ресурсів в масштабі міста,
скоротити теплогенеруючі потужності,
а головне – створити населенню комфортні та безпечні умови проживання і
справедливу систему оплати за це.
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ЇХ ОБІЦЯНКИ

ПОРОШЕНКО ОБІЦЯЄ:

"Поверну Крим
одразу після
виборів"
Президент і кандидат у
президенти Петро Порошенко
очікує прогресу в питанні
повернення Криму Україні та
запровадженні миротворчої місії
ООН на Донбасі після виборів
глави держави.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу
"Україна", повідомляє прес-служба президента.
"Ні на які торги, ні на які підкилимні
домовленості Україна ніколи не піде. І Крим
буде повернуто Україні. Ми зробимо все
можливе, щоб це було зроблено якнайшвидше, одразу ж після президентських
виборів", - сказав Порошенко.
"Бо ви чули неодноразові заяви
Путіна,що до президентських виборів
цього робитися не буде, бо він дуже
сподівається, що буде обраний будьхто, крім Порошенка для того, щоб нова
українська влада приповзла на колінах і
подарувала йому Крим. Моя позиція – не
дочекаються. Ми звільнимо Крим", - пояснив він.
Порошенко зазначив, що для цього
Україна нарощує військову потужність,
зміцнює
міжнародну
солідарність,
забезпечує економічне зростання.
"Те саме буде з Донбасом. Не виключаю, що одразу після виборів у нас буде
прогрес по блакитним шоломам (запровадження миротворчої місії під егідою ООН
на окупованій частині території Донбасу –
ред.)", - також сказав він.
"І ми маємо абсолютно чіткий план, буквально потижнево, що ми маємо робити
для цього", - сказав Порошенко.

ТИМОШЕНКО
ПРИГРОЗИЛА:

"Після виборів
Порошенко
відповість за всі
злочини"
Кандидат у президенти Юлія
Тимошенко заявила, що після
виборів Петро Порошенко та
"його корупційне оточення"
відповідатимуть за законом за
"заробляння мільйонних статків
на армії і тарифну вакханалію".
Про це Тимошенко заявила 17 березня
під час мітингу у м.Чугуїв на Харківщині,
анонсуючи свої першочергові кроки після
перемоги на президентських виборах.
За словами Тимошенко, перше, що вона
зробить як новий президент – "виконаю
зобов’язання, яке брав президент Порошенко під час своєї інавгурації: посаджу за
корупцію трьох його друзів", але "трьома
друзями не обійдеться".
"Усіх, хто хоч копійку з армії взяв, нам буде
треба притягнути до відповідальності...
Незаконне підвищення цін на газ для населення стало ще одним джерелом збагачення за рахунок людей. Влада понесе
відповідальність і за тарифну вакханалію,
влаштовану за час свого правління", - заявила Тимошенко.
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“За правду і справедливість”

КОЛЕЙДОСКОП

КОЛОНКА ПОЕТА

До виборців
Зі збірки Олександра Мороза
«Долею оплачені слова»
Ти думав: кинеш бюлетень – і квити!
Ти не сказав, коли потрібно: «Ні!».
Тепер живеш, скоріше – мусиш жити
В країні і злодійства, і брехні!

Виборчі голоси громадян України намагаються купити за бюджетні кошти

ВИБОРЧІ СІТКИ
ЯК ПРАЦЮЄ ВИЯВЛЕНА В УКРАЇНІ МАСШТАБНА СХЕМА
З ПІДКУПУ ВИБОРЦІВ

Вона тобі чужа – така держава.
І ти для неї – муха на лайні,
Бо то примара: громадянське право
В країні і злодійства, і брехні!
Тебе купили, бо хотів продатись,
Розжитись чи ковтнути на «дурні».
Ти прохмелився? Мусиш прокидатись
В країні і злодійства, і брехні!
До тебе їдуть знов пани пихаті
І пані – на украденім коні.
Дивись, не залишись у «крайній хаті»
В країні і злодійства, і брехні!

«Державницкий подход»

Андрей Ковтун

Жил на свете хитрый вор,
Обокрал соседний двор,
Все припрятал – и опять
Стал ночами промышлять.
Скоро все дворы в округе
Пообчистил тот ворюга.
Возмутился честный люд,
Вора выследил – и в суд,
Дескать, факты все имея,
Наказать пора злодея,
Чтобы людям возвратил
То, что нагло прихватил…
Суд три дня судил-рядил
И такой вердикт родил:
– Помиритесь по-соседски,
Мы ведь все один народ,
А ответчик на те средства
Пусть построит свой завод
И для жителей окрест
Много даст рабочих мест.
– Он же вор! – народ гудит, –
И пускай в тюрьме сидит.
Суд опять твердит народу:
– Но ведь он вам даст работу,
А работа из руины
Нам поднимет Украину,
Тут не просто умный ход –
Тут державницкий подход…
Суд окончен. Все домой
Шли с поникшей головой.
Дело – дрянь… А что вы ждете,
Если вор у нас в почете?

Поплавки

За матеріалами https://nv.ua

Виборчі голоси громадян України намагаються
купити за бюджетні кошти через державні соціальні
програми. Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив
міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
За його словами, найбільше таких фактів підкупу
зафіксовано на Київщині, також у столиці, в Одесі та
області і на Харківщині. Міністр розповів про так звані
виборчі сітки – масштабні схеми з підкупу виборців.
Вони працюють за такою
схемою: один із представників штабу наймає агітаторів, ті вибирають сто осіб
серед соціально незахищених верств населення,
йдуть до них і запитують,
чи готові вони підтримати
їхнього кандидата. Якщо
так, то пропонують допомогу. Третина з них погоджуються. Інформацію
про тих, хто готовий голосувати за певного кандидата, передають до місцевих
органів соціального забезпечення, щоб цим людям
було виплачено по тисячі
гривень.
Міністр Арсен Аваков
назвав чотирьох кандидатів, яких підозрюють в організації так званих сіток
на виборах. Зокрема, він
зазначив, що штаб провладного кандидата за допомогою адмінресурсу і за
кошти бюджетної програми намагається купити голоси пенсіонерів, зокрема,
у Василькові на Київщині.

"Мої колеги нещодавно
зверталися і заявляли по
кандидату Тимошенко, ДБР
веде розслідування з цих
питань. Я сказав про звернення, яке направлено в сторону команди Порошенка. У
нас є ще, ви здивуєтеся, звернення по Таруті одне, і одне
щодо Гриценка. Чи не означає, що будь-яке звернення
є правда, це означає, що ми
перевіряємо. Але коли є ось
такі ситуації, це інша розмова. І я зовсім не кажу тут з
вами про оплату агітаторам,
що теж безпосередньо заборонено законом, тому що
ЦВК дозволяє, потім скасовує, потім суд втручається. Бюджетними коштами
оплачувати покупку голосів
– це неймовірна гидота", –
заявив Аваков.

ЯК ВІДРЕАГУВАЛИ
У БПП

У Блоці Петра Порошенка відреагували на заяву
міністра внутрішніх справ.
Нардеп Олексій Гончаренко

наголосив, що міністру варто "займатися виконанням
своїх прямих обов’язків, а
не виголошувати безпідставні заяви про нібито підкуп виборців кандидатами у
президенти".
"Я хочу нагадати нашим
всім міністрам, які дуже люблять щось заявляти або писати у Facebook, що час вже
вручати підозри, займатися
своєю прямою діяльністю.
Якщо в них є факти, хай вручають підозри, якщо це стосується депутатів Верховної
Ради, хай направляють подання в Генеральну прокуратуру – це абсолютно їхні
повноваження. Направити
в Генеральну прокуратуру
подання, далі генпрокурор
вирішує чи це подати в Верховну Раду для знаття недоторканності, чи ні. Все інше
є абсолютно політика", – зауважив Гончаренко.

ЗІТКНЕННЯ
ПРАВООХОРОННИХ
СТРУКТУР

Нині відбувається зіткнення правоохоронних
структур, що ставить під
сумнів їхню незаангажованість, і це може мати наслідки для визнання легітимності виборів. Про це в
коментарі Радіо НВ розповів
політолог Петро Олещук.
У період виборів жодна
правоохоронна структура

Есть чудные о́соби в нашей столице,
Я их бы, пожалуй, назвал:"Поплавки",
Какой вседержавный потоп ни случится Они не потонут, хитры и ловки.

ВИ СПИТАЛИ

Всегда увернутся от пуль и пощёчин,
Умело проскочат меж капель дождя,
Расчёт их всегда изворотливо точен:
В соратниках быть у любого вождя.

Якщо станом на березень на рахунках у субсидіантів в надавачів комунальних
послуг є невикористані субсидії, так звана переплата, громадяни мають право
платити менше - рівно на суму невикористаної державної допомоги - повідомляє Мінсоцполітики.
Якщо домогосподарство економило чи отримало субсидію "заднім числом"
за ті місяці, коли оплата комунальних рахунків відбувалася власними грошима,
воно має право вимагати зменшеної за лютий платіжки на суму невикористаної
житлової субсидії.
Це право гарантовано Постановою КМУ № 848. Якщо на рахунках лежить чимала
переплата, домогосподарство може розраховувати на ці кошти також і в квітні.
Для прикладу. Станом на березень в особистому кабінеті субсидіанта висвічується невикористана субсидія на суму 1500 грн. Домогосподарство спожило у
лютому газу на суму 1000 грн. Таке домогосподарство має право вимагати перерахунку платіжки за лютий, де згідно із законом має стояти сума до сплати "нуль".
Решту 500 грн переходить на квітень, і якщо сім'я спожила у березні газу на 1000
грн, їй у квітні залишається доплатити лише 500 грн.
Субсидія, яку таке домогосподарство отримало готівкою у березні та отримає квітні, завдяки розумному споживанню енергоресурсів та наявності на рахунку в надавача послуги невикористаної допомоги, може бути використана на власний розсуд сім'ї.

Сегодня - эсдеки, вчера - коммунисты,
А завтра опять поменяют билет,
И в грязном болоте, и в озере чистом
Они на плаву, им погибели нет.
Всегда при улыбке, всегда моложавы,
Всегда у них в норме зарплата и чин,
Народ им доверил ключи от державы,
Для них это стали ключи от машин.
Страну одолели усталость и спячка,
В Днепре не колышется водная гладь.
Когда не штормит, когда нет даже качки –
У всех поплавков на душе благодать.

Куди спрямовується
невикористана субсидія?

не перебуває поза політикою, у тому числі МВС, як і
Генпрокуратура, каже експерт. За його словами, Аваков не хоче дозволити Порошенку отримати абсолютну
владу. Адже розуміє, що за
умови переобрання чинного президента у нього, найімовірніше, не буде особливих політичних перспектив.
"Певним чином його дії
можна тлумачити як допомогу Тимошенко, але з іншого боку він так само брав
участь у викритті, чи принаймні це так тлумачиться з
боку МВС, спроб прослуховування штабу Зеленського.
То він, в принципі, позначає
таку позицію проти діючого
президента, але водночас
намагається не вказувати за
кого він конкретно", – наголосив Олещук.

ПОРУШЕННЯ У
ВИБОРЧІЙ КАМПАНІЇ

Усього за період передвиборної кампанії до поліції
надійшло майже 3 тисячі
звернень щодо порушень,
більшість із них стосуються
підкупу виборців. Київ –
лідер порушень виборчого
законодавства. Про це розповів заступник начальника Головного слідчого
управління Національної
поліції України Максим
Цуцкірідзе.
Після столиці значна кількість порушень зафіксована
у Черкаській, Чернігівській,
Одеській і Кіровоградській
областях. Про підозри повідомлено 22 особам.
"З початку передвиборчої кампанії на території
держави зареєстровано 2
786 заяв та повідомлень
про правопорушення, які
пов’язані безпосередньо з
виборчим процесом. За результатом їх розгляду складено 518 адміністративних
протоколів. Їх наслідками
стали вже 60 відповідних
рішень судів, за якими громадяни заплатили відповідні штрафи. Крім того,
слідчими Національної поліції розпочато 142 кримінальних провадження, які
прямо та опосередковано
пов’язані з порушенням виборчих прав і свобод громадян", – зауважив Цуцкрідзе.

Що обіцяють
багатодітним сім'ям?

Враховуючи те, що багатодітні сім'ї мають достатньо
високі ризики потрапити в категорію малозабезпечених
сімей, в Мінсоцполітики повідомили про запровадження
додаткового механізму соцзахисту цих сімей.
"Зазначену соцвиплату пропонується встановити з
1 квітня 2019 року з метою покращення матеріального
стану багатодітних сімей, створення належних умов для
виховання дітей, які виховуються в таких сім'ях. Кожна
багатодітна сім'я отримає на третю, четверту, п'яту та наступних дітей до 6 років щомісячну допомогу від держави
у розмірі прожиткового мінімуму на дитину до 6 років", заявив Андрій Рева.
Щомісячна держдопомога призначатиметься та виплачуватиметься органами соцзахисту населення за місцем проживання багатодітної родини за рахунок коштів
держбюджету у вигляді субвенції до місцевих бюджетів.
Загальна потреба в коштах на виплату допомоги становитиме близько 200 млн грн. на місяць або 1,8 млрд на
ІІ-IV квартали 2019 року (2,4 млрд грн в розрахунку на рік).
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Обрезка деревьев позволяет поддерживать их в хорошем
состоянии и значительно повышает урожай

ДОМАШНІЙ КЛУБ

НАША ДАЧА

ЗДОРОВЬЕ

ОБРЕЗКА
ПЛОДОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Обрезка позволяет поддерживать
деревья в хорошем состоянии и
значительно повышает урожай.
Вырезая некоторые ветви
зрелого, плодоносящего дерева,
вы уменьшаете количество
образовавшихся на нем плодов
и обеспечиваете лучшую
освещенность внутри кроны.
Оставшиеся плоды растут лучше ( и
урожай с этого дерева в пересчете
на кг тоже будет больше), имеют
более привлекательный внешний
вид. Увеличение циркуляции воздуха
и проникающие внутрь кроны
солнечные лучи предотвращают
развитие болезней.
Обрезку производите весной, пока
не началось движение сока в растении,
пока дерево еще спит, но древесина не
заморожена. У молодых деревьев с помощью легкой обрезки обычно формируют
крону ярусную с центральным проводником. Когда дерево начинает плодоносить, вам надо будет произвести более
сильную обрезку, вырезать и укоротить
ветви. Эта мера позволит повысить урожайность дерева и создать структуру
кроны способную выдержать больший
урожай.

КАК ДЕЛАТЬ ОБРЕЗКУ
ДЕРЕВЬЕВ?

Производите обрезку каждый год.
Ежегодное удаление нескольких ветвей
переносится деревом менее болезненно,
чем сильная обрезка раз в 2-3 года. Как
правило, вы можете вырезать из кроны
количество ветвей, примерно равное
прошлогоднему приросту, ( но не более
1/3 всех ветвей дерева), возможно, вы сочтете нужным удалить новые ветви, но,
в первую очередь, старайтесь вырезать
старые.
Не производите сильную обрезку
карликовых деревьев. Карликовые деревья растут медленнее, чем обычные,
поэтому их ежегодная обрезка не должна быть такой же сильной.
Правильно обрезайте ветви. Обрезайте ветку наискось над почкой, расположенной с наружной стороны ветки. Обрезка под углом обеспечивает быстрое
стекание воды со среза, а обрезка над
расположенной снаружи почкой способствует образованию побега.

КАК ПРАВИЛЬНО
УДАЛЯТЬ ВЕТКИ У
БОЛЬШИХ САДОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ?

Вырезайте старые побеги. У некоторых
сортов яблонь, груш и слив плоды образуются не на самых крупных ветвях, а на
мелких веточках, отходящих от них. При
большом загущении кроны вырежьте
самые старые и наименее продуктивные
ветки.
Сохраняйте и поддерживайте рост
ветвей в горизонтальном направлении. Направленные вверх ветви дают
сильный прирост, но их урожайность ниже, чем у горизонтальных.
Направленные вниз и свисающие ветви
– наименее продуктивны, и плоды на
них получают меньше света. Поддерживайте рост ветвей в горизонтальном
направлении, вырезая направленные
строго вверх или растущие вниз побеги.
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ПРОСТЫЕ ХИТРОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Чтобы не бегать к врачам по
любому поводу, используйте наши
несложные рецепты. Они помогают
решить некоторые проблемы со
здоровьем в домашних условиях –
быстро и эффективно.
МИГРЕНЬ

Люди, страдающие хроническими
мигренями, обычно предугадывают
наступление приступа за несколько часов. Если вы чувствуете, что мигрень
подступает, выпейте чашку крепкого
кофе, а после этого устройте 20-минутную прогулку или займитесь любой
физической активностью. Этот способ
оказывает такой же эффект, как и прием таблеток против мигрени.

ОТРЫЖКА

Отрыжка образуется, когда в желудок
попадает воздух – например, во время курения, жевания жвачки или из-за
того, что человек широко открывает рот
во время еды. Старайтесь есть медленно
и тщательно пережёвывайте пищу. Также можно просто подержать рот слегка
открытым после еды, чтобы воздух вышел
из пищевода, не успев попасть в желудок.

НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ ИЗО РТА

Неприятный запах изо рта появляется в результате жизнедеятельности бактерий, в большом количестве обитающих в ротовой полости. Эффективнее
всего с ними борется обычный зелёный
чай. А вот жвачка или мятные конфеты,
провоцирующие выделение слюны, –
наоборот, способствуют размножению
микроорганизмов.

УПАДОК СИЛ

Наш организм обладает способностью подстраиваться под окружающую
обстановку, изменяя ритм дыхания
и сердцебиения. При быстром ритме
мы ощущаем прилив сил и радость,
поэтому в случае нахлынувшей апатии
очень полезно включать энергичную
зажигательную музыку. Также очень
полезно в течение нескольких минут
созерцать ярко-желтый или оранжевый
лист бумаги, или приготовить себе чай
или молоко со специями. Добавьте в
напиток по выбору имбирь, корицу,
шафран, острый перец, гвоздику или
кориандр и дайте настояться две-три
минуты – эти специи восстанавливают
здоровье и жизненный тонус.

НЕСВАРЕНИЕ ЖЕЛУДКА

Провоцируют несварение желудка
чаще всего чересчур поздние ужины –
у человека, который ложится в постель
и принимает горизонтальное положение, остатки не переваренной пищи с
желудочным соком попадают в пищевод. Что делать? Повернитесь на левый
бок. Тогда под воздействием силы тяжести все вернется в желудок, который
располагается именно слева.

ПОХМЕЛЬЕ

Быстро снять похмелье помогают
продукты, содержащие большое количество фруктозы -под воздействием
этого природного сахара из организма интенсивнее выводится алкоголь.
Чтобы обрести ясность сознания,
обильно намажьте медом кусок хлеба и
съешьте. Кроме того быстро снять похмелье помогают яблоки, вишня, виноград и помидоры.

ПРОПАВШИЙ ГОЛОС

Растворите куриный желток в 100 г
теплого молока и выпейте маленькими
глотками или прополощите горло – этот
способ должен помочь. Кроме того, полоскать горло можно и яичным белком,
подогрев его на водяной бане. Есть и другой рецепт. Взбейте 2 яичных белка с 2-мя
чайными ложками сахара. Добавьте 50
г коньяка. Налейте в отдельный стакан
тёплой воды. Каждый глоток яичного
коктейля запивайте глотком воды. После
этого сразу нужно лечь спать. Наутро пропавший голос должен полностью восстановиться.

СТРЕСС

Помогут расслабляющие ванны, легкий самомассаж. Можно добавить в
массажный крем несколько капель аромомасла. А можно воспользоваться готовой композицией – например, оливковым
маслом с эфирной композицией масел
лаванды и ванили. Легкий массаж с этим
маслом после ванны успокаивает, расслабляет и дарит крепкий сон.

УКУСЫ НАСЕКОМЫХ

Если нет под рукой йода или
зелёнки места укусов можно обработать обычным уксусом. Он обладает
антибактериальными и антисептическими свойствами и работает как анальгетик. Уксус можно использоваться и при
порезах и ранках, которые предварительно нужно промыть холодной водой.

ЗАКУСКА
ИЗ СЕЛЁДКИ
«КЛУБНИЧКА»
ИНГРЕДИЕНТЫ: сельдь с/с 1
шт., лук синий 1 шт., зелень укропа,
свёкла 1 шт., картофель 2-3 шт., сок
лимона, оливковое масло, зелень
петрушки, кунжут

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Картофель и свёклу отварить
на пару. Очистить, остудить.
2. Свёклу натереть на мелкой тёрке,
картофель истолочь в пюре, смешать.
3. Сельдь и лук нарезать мелкими
кубиками, смешать с измельчённой
зеленью укропа.
4. Из свекольно-картофельной
массы сделать небольшую лепёшечку, в середину поместить чайную
ложку селёдочной начинки, сформировать «пирожок» в виде клубнички.
5. Из оливкового масла и сока лимона приготовить соус, полить все
«клубнички», посыпать кунжутом.
Из петрушки сделать «хвостики».

САЛАТ С
КАПУСТОЙ
И СУХАРИКАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: сухарики –
150 гр, капуста – 300-350 гр, огурцы
соленые – 150 гр, кукуруза – 200 гр,
майонез – 2-3 ст. ложки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Все ингредиенты не имеют четкого веса. Все на ваш взгляд и вкус.
Что любите больше – то и добавляйте
больше. Первое – нарезаем капусту,
тоненько и «изящно». Сейчас огромное количество специальных терок,
но нарезать можно ножом.
Точно так же режим соленые огурцы на маленькие кусочки. Можно добавить и свежие (если на них сезон).
Берем 150 гр сухариков. Лучше
если они будут приготовлены дома
самостоятельно. В салате с сухариками, очень хороши пикантные сухарики (с каким-то вкусом).
Смешиваем все ингредиенты: капуста, соленые огурцы, сухарики,
кукуруза с майонезом.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

КАК ПОЛЮБИТЬ СЕБЯ. 15 СПОСОБОВ
Вы помните, что вы – уникальны?
В каждом из нас есть совершенно
невероятное сочетание черт
характера, за которые стоит любить
не только друг друга, но и себя
самого. Чтобы быть счастливым,
успешным и здоровым, нужно
ЛЮБИТЬ СЕБЯ!
Посмотрите нашу убликацию и будьте
счастливы, успешны и здоровы! Любите
себя!
1. Как только проснулись утром, сразу признайтесь себе в любви. Похвалите
себя за что-нибудь. Главное, чтобы у вас
повысилось настроение!
2. Питайтесь правильно, но позволяйте иногда маленькие шалости, только из любви к себе.

3. Занимайтесь спортом и следите за телом, которое вам дано природой. Его тоже
нужно любить.
4. Иногда нужно усмирить критика,
который сидит внутри вас. Излишняя критика
не дает вам двигаться вперед. Простите себя,
улыбнитесь и признайтесь себе в любви!
5. Не стесняйтесь, если вас хвалят. Пусть
будет больше хороших людей, которые расскажут о вас другим людям.
6. Вы индивидуальны и уникальны. Не
сравнивайте себя ни с кем! Сравнивайте
себя с самим собой.
7. Ограничьте отношения с людьми, с
которыми вы чувствуете дискомфорт или
раздражение. Окружите себя приятными и
позитивными личностями.
8. Радуйтесь своим победам и достиже-

ниям! Собою нужно гордиться!
9. Открывайте для себя что-то новое! Это
прекрасный способ обогатить себя.
10. Нужно принять то, что отличает вас от
других и полюбить это в себе. Помните, вы
уникальны, такого как вы нет нигде в этом
мире!
11. Поймите, что каждый понимает красоту по-своему. Не нужно слепо гнаться за
стереотипами красоты из глянцевых журналов. Поддерживайте себя в форме и помните, что вы прекрасны и снаружи, и внутри.
12. Научитесь сохранять спокойствие.
13. Не бойтесь идти навстречу своей мечте. Вы делаете это для себя!
14. Каждый день не забывайте самосовершенствоваться и любить себя. Будьте
себе лучшим другом.
15. Поймите, что вы хотите в этой жизни и
как вы это сделаете. Проживите свою жизнь
именно так!
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Предполагается, что гиперборейцы обладали абсолютным оружием,
по силе превосходящим ядерное

Х-ФАЙЛИ

В свое время, через
масонские каналы
до российской
императрицы Екатерины
Великой дошли
сведения об арктической
высокоразвитой
цивилизации –
Гиперборея. В
организации двух
научных экспедиций в
Арктику участвовал, по
приказу императрицы,
Михаил Ломоносов.
В мае 1764 года
Екатериной Великой был
подписан секретный
приказ. По этому
документу выходило, что
целью экспедиций, под
руководством адмирала
Василия Чичагова,
являлось
«…возобновление
китовых и других
звериных и рыбных
промыслов на
Шпицбергене…».

ЗАГАДКИ ИСТОРИИ:

НАСЛЕДСТВО ГИПЕРБОРЕИ
В тоже время, существуют
мемуары, написанные сыном
адмирала Чичагова, где он говорит о том, что экспедиция
была направлена на Северный
полюс. Исходя из мемуаров, об
истинном направлении движения, руководитель экспедиции
узнал, из вскрытого им пакета,
после отплытия корабля – в
открытое море. Рукой Ломоносова было написано, что плыть
необходимо в сторону полюса.
Но экспедиция вскоре наткнулась на очень мощные льды и
вынуждена была вернуться.
Интересно, что же так заинтересовало Екатерину Великую в информации о загадочной Гиперборее? Скорее всего,
ее интересовал секрет приобретения вечной молодости
(или бессмертия). По легендам
именно гиперборейцы владели
этим секретом, а императрица
была не только властительницей великого государства, но и
просто женщиной.
После октябрьской революции, самый влиятельный человек в правительстве Ф. Дзержинский и всевластная ВЧК
не скрывали своего большого
интереса к поиску Гипербореи.
В этом им помогал профессор
Александр Васильевич Барченко (1881-1938). В 20-е годы прошлого столетия он вместе со
своими сподвижниками неоднократно обследовал северные
территории страны, особенно
Кольский полуостров и остров
Ямал. Официальной целью
этих экспедиций считалось
«ведение поиска остатков таинственной Гипербореи». Кстати,
есть подтверждения, что одновременно с русскими аналогичные поиски вели и немцы.
В январе 1920 года, по по-

ручению руководителя петроградского института Мозга
академика В.М. Бехтерева, сотрудник научного учреждения
профессор Барченко начал
подготовку экспедиции в Лапландию. Известно, что официально экспедиция направлялась на север для изучения
одного из психических заболеваний, возникающего у людей,
находящихся за Полярным
кругом. Но на самом деле, Барченко имел свой тайный интерес к этому району. Профессор
Барченко был хорошо знаком
с оккультными сочинениями,
в которых много рассказывалось о высокоразвитой северной цивилизации Гиперборее.
В записях говорилось, что при
планетарной катастрофе части
жителей высокоразвитой цивилизации удалось спастись.
Одна часть укрылась в Гималаях и создала города науки
– Агарти и Шамбалу. Другая
часть спасшихся, поселилась
на безлюдных просторах северной Европы, в частности,
на Кольском полуострове, создав легендарную Гиперборею.
Исходя из этого, Барченко посчитал, что есть шанс получить
тайные знания от потомков великой цивилизации.
По мнению Барченко, новоселов-гиперборейцев вряд ли
испугали суровые климатические условия – они владели высокими технологиями,
включая управление атомной
энергией. Поэтому они вполне
могли устроить комфортные
тепловые оазисы на просторах
полярной тундры. Вдохновляли Барченко и доклады исследователей Севера, которые указывали на наличие очаговой
аномалии растительного мира

тундры. Барченко был уверен,
что это действие оставшихся
источников подогрева почвы,
сооруженных жителями Гипербореи. Он очень хотел разыскать эти тепловые машины.
Экспедиция Барченко встретилась со многими невероятными сюрпризами. В глухомани на южном берегу Ловоозера
исследователи увидели хорошо
мощенную дорогу в сторону соседнего Сейдозера. Через два
километра дорога уперлась в
большую смотровую площадку.
Рядом в ущелье участники
экспедиции увидели огромную
желтую вертикальную колонну, похожую на гигантскую
свечу, а еще в недалеке кубический камень, имеющий следы
технической обработки. На недоступной высоте хорошо был
виден вход в пещеру.
Исследователи были очень
удивлены наличием сопок
строго пирамидальной формы, имеющие все признаки искусственного происхождения.
Попытка людей проникнуть
внутрь одной из гор была пресечена «неким противодействием
незримых сил». Барченко предположил, что этот вход мог вывести на дно Сейдозера. Даже
трудно предположить какие неожиданные находки ожидали
бы исследователей в подземных
и подводных хранилищах гиперборейцев.
Кстати, экспедиция советских ученых, пришедших в этот
район в 1955 году, обнаружила в
одной из гор, заваленный тоннель, ведущий в глубь горы. То,
что стены этого прохода имели
следы механической обработки
и умело выполненные полукруглые своды, подтверждает
искусственное
происхожде-
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ние горного тоннеля. Геологи,
пройдя не более ста метров по
таинственному проходу в горе,
вынуждены были вернуться на
базу, посчитав, что не подготовлены для дальнейшего движения по незнакомому объекту.
Но если советские ученые
тогда впервые побывали в тоннеле, это не означает, что кроме
них никто не знал об этом горном проходе. На полу тоннеля
валялся окурок немецкой папиросы, в проходе был найден
тайник, в котором находились
научные приборы немецкого
производства 1935-1939 годов,
включая цейссовский теодолит,
секстан, хронометр и т.д. Также
в тайнике была одежда с расчетом на 10 человек: полушубки,
болотные сапоги, ватники и набор альпинистского и геологоразведывательного снаряжения.
Участники этой экспедиции все
аккуратно задокументировали
и сфотографировали. По возвращении в Ленинград, подробные отчеты были переданы в
Географическое устройство. Но
заинтересовались результатами
экспедиции не ученые, а чекисты, которых очень заинтриговал «немецкий след» – в результате, все материалы экспедиции
были засекречены.
К сожалению, неизвестно,
побывали ли немцы в тоннелях
до войны или после. И что они
искали на советской территории, рискуя и пробираясь тайно
в удаленный северный район.
Не исключено, что произошла
утечка информации о результатах экспедиции Барченко: в
смутные 20-е годы множество
ученых уезжали за пределы России, в том числе и в Германию.
Кроме того, Гитлер всегда увлекался оккультными науками
и артефактами. В этой связи
логично вспомнить об экспедициях нацистов в Гималаи
и поиски по всему миру чаши
Грааля. Не исключено, что нацистов очень заинтересовала
идея Барченко получить до-

ступ к атомным тепловым машинам, которые могли сохраниться на территории бывшей
Гипербореи.
Современные исследователи
Севера подтвердили существование всех известных находок
экспедиций Барченко. В недавно изданной монографии Н.Ф.
Жирова «Атлантида», говориться: «В июле 2001 года экспедиции Демина удалось с помощью
радиоволн зафиксировать на
берегу Сейдозера обширную, до
девяти метров в высоту, полость
пещерного типа, заполненную
водой. Отсюда под дно озера
ведет тоннель, заполненный водой и илом». Демин указывает
на найденные каменные блоки,
пробитые мощным орудием или
оружием.
Какое еще наследие гиперборейцев могло интересовать лидеров государств, стремящихся
к мировому господству?
Предполагается, что гиперборейцы обладали абсолютным оружием, по силе превосходящим ядерное. Барченко
искал следы его по всей территории бывшей Гипербореи
(даже в самых дальних ее уголках) от Чукотки до Кольского
полуострова.
Барченко был уникальным
ученым. Кроме огромного багажа знаний и опыта он обладал
экстрасенсорными способностями, изучал эзотерику, занимался серьезно проблемой
передачи мысли на расстоянии.
По заданию института Мозга
он изучал проблему полярного психоза: неожиданно люди,
живущие на Севере впадают
в странный массовый транс:
ведут себя как зомби, разговаривают на непонятном языке и
не восприимчивы к боли. Уже
во времена Барченко советские
ученые занимались разработкой психологического оружия,
и эти исследования Барченко
могли бы сделать огромный
прорыв в разработке психотронного оружия. Находки экспедиции Барченко еще больше
подтвердили вероятность владения гиперборейцами сильнейшего психологического оружия – так попытка спуститься
в одну из пещер закончилась
неудачно: исследователей обуял
огромный и внезапный страх на
пороге подземного тоннеля.
К сожалению, говорят, все
засекреченные материалы по
экспедиции Барченко были
уничтожены в 1941 году, когда
немцы подошли к Москве. Сам
Барченко в 1938 году был обвинен в шпионаже и расстрелян.
Современные учены говорят, что поскольку результаты
изучения Гипербореи утеряны, необходимо возобновить
исследования. Ведь кроме военных «секретов» древней
працивилизации, можно получить доступ к технологиям,
позволяющим решить многие
проблемы для улучшения проживания человечества на такой
прекрасной и такой непредсказуемой планете, как Земля и не
только….
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