
Таку думку висловив депутат 
Держдуми Росії Роман Ван-

чугов. 
Він відзначив, що саме 

смерть Януковича могла стати 
основним ступором у повно-
масштабній військовій інтервен-
ції Росії в Україну. 

Відповідаючи на запитання 
журналіста iltasanomat.fi, Роман 
Анатолійович сказав: 

«Цілком імовірно, що Януко-
вич помер від інфаркту в період 
із 3–8 березня після його госпі-
талізації, оскільки після того про 
нього не було чути нічого, крім 
виступу в Ростові. 

За інформацією, якою воло-
дію я, Янукович мав бути клю-
човою фігурою в брудному плані 
Путіна з федералізації України.  
Саме Янукович мав закликати 
Путіна до військової інтервенції 
на материкову частину України, 
однак цього не сталося. 

Найімовірніше, тому, що піс-
ля захоплення східних областей 
Віктору Федоровичу довелося б 
повернутися в Україну. З огляду 
на те, що його вже немає серед 
живих, туди приїхав би той двій-
ник, що виступав у Ростові, й со-
ратники справжнього Янукови-
ча відразу б це побачили. 

Якби Янукович був живий, 
то зараз, як законний Президент, 
він однозначно виступив би з 
закликом допомогти всім жите-
лям Сходу, проте Кремль або не 
встиг підготувати двійника, або 
Путін усе ж зрозумів, що брехня 
вилізе йому боком. 

На мою думку, найближчим 
часом Кремль оголосить про 
смерть Януковича, оскільки це 
вже не потрібно приховувати: 
його вже списано...» — сказав 
депутат. 

Але чому мовчить Кремль? 
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Смерть Януковича 
провалила 
план Путіна на 
повномасштабну 
інтервенцію Росії 
в Україну 

Держшахти продаватимуть 
вугілля без посередників 
Міністерство енергетики та вугільної промисловості 
зобов’яже державні шахти продавати вугілля для 
теплових електростанцій без посередників за рин-
ковими цінами. Відповідне рішення закріплено в 
наказі відомства від 11 березня. Згідно з документом, 
Міненергетики доручило керівникам усіх копалень 
спільно з ДП «Вугілля України» до 21 березня 2014 року 
переглянути всі контракти на постачання збагаченого 
вугілля та вжити заходів для недопущення продажу по-
середникам незбагаченого. 

Україна співпрацюватиме 
з Молдовою 
Найближчим часом Україна має відновити роботу дво-
сторонньої українсько-молдовської комісії й активізу-
вати співробітництво з Республікою Молдова в еко-
номічній сфері. Серед головних питань, які вимагають 
розгляду, — функціонування Дністровського гідровузла. 
Нагадаємо, товарообіг між Україною та Республікою 
Молдова в 2013 році зріс на 5% — до 1,1 млрд дол. 
Основу українського експорту становлять нафтопродук-
ти, зернові, вугілля, металопродукція, електроенергія. 

12,5
стільки мільярдів гривень 
становлять збитки «Нафтогазу» в 
2013 році, які зросли порівняно з 
2012-м на 14%. Дохід компанії за 
підсумками 2013 року скоро-
тився на 22,8 млрд грн — до 
74,6 млрд грн. 
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Перед журналістами в Ростові виступав 
двійник Януковича 

І.К.О. Мацушима Чемпіонат України 
з кіокушинкайкан карате серед юніорів 

і дівчат, юніорів та юніорок

22 березня 2014 року 
м. Луцьк, вул. Карбишева, 1

Спортивно-розважальний комплекс «Адреналін Сіті» 
Програма змагань: 
10:00 – відкриття змагань, показові виступи, початок змагань; 
14:30 – напівфінальні та фінальні поєдинки; 
18:00 – нагородження переможців і призерів, закриття змагань. 

З повагою Українська федерація «Кіокушинкайкан карате» 

Best Regards Ukrainian Kyokushinkaikan Karate Federation
тел./факс: + 38 0332 241330

http://budokarate.org, e-mail: budokarate@ukrpost.ua

Отримувати пенсії на пошті — зручно та вигідно 

Події

Першим свою підозру висловив 
народний депутат України III–IV 
скликань Тарас Чорновіл. Він 
переконаний, що 11 березня зі 
зверненням у Ростові-на-Дону 
виступав не екс-президент Віктор 
Янукович, а загримований актор. 
Під час виступу він помітив у нього 
деякі психічні зміни, які видалися 
підозрілими. 

«Ні для кого не секрет, що я чо-
тири роки, з 2004-го по 2008-й, пра-
цював із Януковичем. Після того як 
побачив у нього деякі психічні змі-
ни, які видалися мені підозрілими, 
я дуже активно за ним спостерігав, 
особливо за таким явищем, як фізі-
ономістика: вираз обличчя, особли-
вості погляду тощо. Тому я, напевно, 
найкращий фахівець із цього», — 
сказав Чорновіл. 

«Коли я у повторі дивився, як 
він виходив до преси, одразу запи-
тав: «А де Янукович? Це йде зовсім 
інша людина!». У Ростові виступав 
хороший актор, який перегравав, 
наслідуючи Віктора Федоровича. 
Допускаю на 5%, що це міг бути на-
півживий Янукович під впливом 
якихось ліків, наркотиків, стимуля-
торів, але я тієї людини, з якою пра-
цював чотири роки та за якою спо-
стерігав наступні шість, у Ростові не 
побачив. 

На першій прес-конференції був 
100% Янукович. У цієї ж людини 
зникла асиметрія обличчя, що ви-
никла внаслідок мікроінсульту, зник 
той погляд. Оця обмовка про чинно-
го/нечинного була настільки фаль-
шивою… Це була не обмовка. Це 
була гра. Це було спеціально за тек-
стом. У нього це на папірчику було 
написано. Підозрюю, що це двійник.  

До того ж, готуючи до прес-
конференції, не накладають стільки 
гриму. А цей був увесь загримова-
ний. 

Не знаю, що з Януковичем: жи-
вий він чи раптом відмовився грати 
у цю гру. Сьогодні гравець уже не 
Янукович, а Путін», — зазначив нар-
деп. 

Путін убив Януковича чи він по-
мер власною смертю? На це запитан-
ня нехай дають відповідь компетент-
ні органи. Та достовірно зрозуміло 
одне: 11 березня в Ростові-на-Дону 
всім показали не колишнього Пре-
зидента України. 

Журналісти, які були присутні 
під час обох звернень екс-гаранта в 
Ростові, також упевнені, що перед 
ними виступали дві різні людини. 

Людина, котра виступала раніше 
в Ростові, не є людиною, яка висту-
пила вдруге. Про це пишуть і в соці-
альних мережах прості користувачі. 

За словами свідків, не сходяться 

волосся, жестикуляція, манера висту-
пу, брови, очі, відрізняється й голос. 

Якщо одночасно увімкнути два 
відео Януковича в Ростові, можна 
побачити істотні відмінності у зо-
внішності, навіть у кольорі шкіри та 
віці. 

«Зайдіть в Інтернет і наберіть 
у пошуковій системі «Янукович», 
— пише Сергій Мороз. — Виберіть 
низку фотографій, де добре видно 
ліве вухо Януковича. Збережіть у 
себе на комп’ютері, як це зробив я. 
Далі порівняйте на всіх знімках моч-
ку лівого вуха. І помітите, що людей, 
схожих на Януковича, як мінімум 
двоє (Фото 1). 

Як бачите, мочки вух різні. У 
того, що справа, мочка наче прирос-
ла до шкіри голови. У другого вона 
відділена від шкіри й має напівкру-
глу форму. Далі — більше. Збільште 
дві фотографії та порівняйте родимі 
плями й дефекти шкіри. 

Не тільки мочки вух, а й родимки 
різні. Інакше звисають щоки, різні 
шийні складки. Звичайно, виникає 
запитання: «А чому великі родимки 
під губою, біля вуха збігаються?». 
Дуже просто: під час гримування 
наносять макіяж, так сказати, щоб 
був в основному схожий. А в осно-
вному вони схожі. Просто у когось 

бородавки (або родимки) приклеєні. 
А тепер давайте розберемося, 

хто з цих двох людей може виявити-
ся справжнім Януковичем. Що може 
бути простіше? Подивіться на його 
дітей. Особливість лівого вуха пере-
далась у спадок. 

Та саме відсутність мочки і свід-
чить про те, хто ж із цих двох грома-
дян екс-гарант, а хто артист розмов-
ного жанру. Ось і розібралися. 

А тепер повернемося до виступу 
в Ростові-на-Дону. Там був не Яну-
кович. Там був артист-пересмішник. 
Саме тому він просто зачитав про-
мову і не відповів на жодне запитан-
ня. Не можна, роль не передбачає 
відступання від тексту. І ще саме 
тому «типу Янукович» кілька разів 
повторив: «Я живий». Ніби переко-
нуючи нас, що він справжній. 

А те, що він обмовився, ска-
завши «незаконно обраний прези-
дент...», — це була зовсім не обмов-
ка. Людина, що грає роль Януковича, 
посилає всім меседж: я не той, кого 
ви бачите. Видно, совість десь усе-
редині його ще є! Або була? Якщо 
він іще живий. Як і Янукович». 

Таким чином, усе, що було сказа-
но 11 березня в Ростові-на-Дону для 
преси, — це нісенітниця, написана 
ляльководами. 

Великим досягненням Україн-
ської держави є законодавчо 

закріплене  за пенсіонером  право 
вибору способу одержання пенсії. 
Отримувати її через відділення по-
штового зв’язку або через уповнова-
жені установи банків — особистий 
вибір кожної літньої людини, адже 
в будь-якому варіанті за одержання 
пенсії пенсіонер не платить жодної 
копійки.

Послуга з виплати та доставки 
пенсій, грошової допомоги є однією 
з найбільш поширених та соціально 
значущих, надається українською 
поштою впродовж багатьох років. І 
головні її ознаки — висока якість об-
слуговування, надійність і безпека. 

Наші пенсіонери мають дуже 
велику і значну перевагу — пенсія 
доставляється листоношею додому, 
тобто їм немає необхідності ходити 
по вулиці з одержаною сумою. Для 
пенсіонерів це передусім гарантія 
їхньої особистої безпеки. 

А що вже казати про погодні 
умови, не завжди добре самопочут-
тя, певні труднощі, пов’язані з необ-
хідністю добратися до місця випла-
ти коштів, тощо. 

Так уже склалося, що на сьогодні 
листоноша для багатьох людей — це 
і «представник держави», і найкра-
ща порадниця, а головне — чуйна 
людина, яка може майже все: при-
йняти оплату комунальних послуг, 
принести товари роздрібної торгівлі, 
які продаються на пошті, оформити 
передплату на газети і журнали, до-
помогти поповнити мобільний теле-

фон, купити квиток на транспорт, 
замовити і доставити ліки, товари за 
каталогом і багато іншого. 

Безперечним є те, що більшість 
новопризначених пенсіонерів отри-
мує пенсії в банківських установах. 
Однак «молодим» пенсіонерам необ-
хідно врахувати й те, що, отримавши 
пластикову картку, пенсіонер стає 
користувачем карткового рахунку 
і вся турбота з боку банку до нього 
направлена лише на суму залишку 
коштів на цьому рахунку. 

І банк зовсім не цікавить, яким 
чином літня людина добиратиметь-
ся до банкомата чи до філії, через 
що пенсіонери часто передають свої 
картки родичам, сусідам, щоб ті 
одержали для них гроші. 

І якщо кошти пенсіонерів, які 
виплачуються через пошту, мають 

цільове призначення, то банківські 
установи використовують їх у своїй 
господарській діяльності, що перед-
бачає певні ризики. 

Отже, зваживши всі «за» та 
«проти», пенсіонери мають право 
самостійно визначитись зі способом 
одержання пенсії: через пошту чи 
банк, а також за бажанням змінити 
установу, яка здійснює виплату пен-
сій. А працівники поштового зв’язку 
запевняють, що і надалі докладати-
муть якнайбільше зусиль, щоб га-
рантувати нашим споживачам мак-
симальну зручність у користуванні 
послугами поштового зв’язку на всій 
території країни. 

Волинська дирекція Українського 
державного підприємства 

поштового зв’язку «Укрпошта» 

Фото 1


