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Хто «вигадав»  � людину?

32     версії

Останні дослідження вчених свідчать: 
людина містить понад 200 генів, яких не 
має жодна жива істота на Землі. Це дозво-
лило припустити, що нас запрограмувала 
позаземна цивілізація. 

Таємний план  � «Газпрому» – 2

12    цілком таємно

Продовження нашого розслідування 
про те, що насправді стоїть за газовим 
конфліктом між Україною та Росією і 
яких іще кроків чекати від агресивного 
сусіда.

телепрограма на тиждень у продажу
з понеділка

реклама

календар 
городника 
на 2009 рік

стор. 19-22

Тетяна Савицька �

До розслідування 
н а с  с п о н у к а в 
лист, що надійшов 
у редакцію від 

подружжя Косорукових, 
які мешкають у Хмель
ницькому. У ньому йшло
ся про те, що чоловік із 
дружиною купили роз
рекламований апарат для 
лікування гіпертонії, а 
після його застосування 
до пана Анатолія довело
ся викликати «швидку». 

Як виявилося, продавці 
цього приладу надають по-
купцям підроблені висновки 
та сертифікати й незаконно 
розповсюджують медичні 
препарати. Та про все – за 
порядком...

...Подружжя – інваліди 
третьої групи. Обоє упродовж 
багатьох років страждають 
на гіпертонічну хворобу. По-
чувши рекламу чудодійного 
апарата «Нормоген КВ-100» 
(котрий, як переконували 
пару «фахівці», «нормалізує 
артеріальний тиск та не має 

жодних протипоказань»), 
Анатолій Косоруков вирі-
шив придбати прилад. Адже 
коштував апарат порівняно 
з пігулками, які хворим до-
водиться постійно купувати, 
не так уже й дорого – 1760 
гривень. Отож, набравши 
зазначений у рекламі номер 
телефону, пенсіонери замо-
вили прилад. 

«Приємний жіночий голос 
повідомив, що “офіс «Між-
народного центру здоров’я» 
розташований у місті Києві, за 
адресою площа Соломенська, 

3”, – розповіла пані Галина. – 
Він розповсюджує медичні, 
косметичні засоби, займається 
консультаційним супрово-
дом. Якщо апарат не підійде, 
обіцяли протягом доби по-
вернути кошти. І запевнили, 
що додаткових консультацій 
із лікарями проводити не 
потрібно, адже прилад розро-
били німецькі та російські фа-
хівці найвищого рівня. Ціну 
назвали спершу дуже високу, 
але коли я розповіла про нашу 
інвалідність, запропонували 
невелику знижку». 

«Made in   � митниця»!

08     розслідування

Агент «Інформатора» спробувала при-
дбати славнозвісний дешевий конфіскат 
із митниці, однак знайшла лише «мо-
білки» без «зарядок» та бюстгальтери й 
панчохи.

Агенти «Інформатора» викрили добре налагоджену мережу з продажу 
фальшивого небезпечного медичного обладнання та препаратів

стор.   � 4-5

«Чорні» фармацевти 


