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Шановний Товаришу!
Щоб подивитися ролики Олександра МОРОЗА на YouTube,
відкриваємо YouTube,
в пошуковик пишемо українською мовою:

«За правду і справедливість»

Редакція

e-mail: np@uch.net,

телефон (0472) 720-001

Щоб підписатися на YouTube каналі потрібно виконати наступні дії:

1. Відкриваємо Google,
праворуч зверху написано “пошта”.
Для тих хто, не зареєстрований,
створюємо свою поштову
скриньку (реєструємося).

2. Так само Google зверху праворуч
є 9 маленьких квадратиків.
Натискаємо їх - висвічується меню,
в якому ви знайдете іконку YouTube.
Натискаємо на YouTube і виконуємо
пункт перший.

Відстрочення вироку
МВФ "люб'язно" погодився почекати з продажем
української землі

3. Відкривши канал “За правду і справедливість”,
побачите червону кнопку з пропозицією підписатися.
Натисніть на цю пропозицію.
Підписавшись на канал, на Вашу почту Gmail
будуть автоматично надходити повідомлення
з новими відеороликами.

Приказано
выжить
Реформа здравоохранения –
как последний гвоздь
в крышку гроба
Как и ожидалось, в Украине начались организованные
протесты против губительной "реформы" здравоохранения, которую проводит команда нынешнего министра здравоохранения Ульяны Супрун. В минувший
четверг (13 июля) возле здания Минздрава прошла
"Супрун" в виде смерти с косой (как известно, в народе
ее называют "Доктор Смерть"), а протестующие залили
"кровью" здание Минздрава. Затем действие переместилось к зданию Верховной Рады.

Вопросы ребром

Судячи з усього, керівники МВФ вирішили не напружувати внутрішньополітичну ситуацію в Україні,
вимагаючи негайного запуску ринку землі. В результаті, Порошенко і компанія отримали ще півроку
часу. На думку західних кредиторів – це повинно вистачити, щоб як слід "промити мізки" населенню, і
будь-якими шляхами продавити земельну реформу в парламенті.

ПЕРЕДПЛАТА

Читайте на стор. 3
ЩОТИЖНЕВИК
НА 8 СТОРІНКАХ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС

УВАГА!

ДП «Преса»
збільшила
розцінки
на свої
послуги
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ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
на 1 місяць 11,02 грн.+1,48 грн. послуги пошти
на 3 місяці 32,04 грн.+3,38 грн. послуги пошти
на 6 місяців 66,12 грн.+4,10 грн. послуги пошти

Видавнича вартість газети не змінена – 2,00 грн один номер!

ІСТИЧНА ІДЕЯ!

ЦІАЛ
ДО ТИХ, КОМУ НЕ БАЙДУЖА СО

Олександра МОРОЗА
еєструвало політичну партію
ь”.
“За правду і справедливіст

тво юстиції зар
19 серпня 2016 року Міністерс
Установчий з’їзд партії
відбувся 30 липня 2016 року,
де були ухвалені Програмна заява,
Статут партії, сформоване її керівництво.
Головою партії обрано Олександра МОРОЗА,
заступником голови – Василя ЦУШКА.

м. Київ 073-074-00-80

Контактні телефони регіональних осередків політичної партії
Олександра Мороза “ За правду і справедливість”
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська

098-898-85-83
067-361-48-28
095-338-24-24
099-506-02-51
098-233-59-53
066-535-98-36
093-991-32-40
050-689-09-59
063-736-26-61

Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська

098-470-54-07
050-619-85-02
067-710-97-45
098-025-22-47
067-328-63-84
067-749-54-99
096-028-46-55
097-741-41-99
067-350-01-00

Херсонська

067-424-85-06
050-396-07-29
Харківська 067-572-38-37
Хмельницька 066-227-22-87
Черкаська 0472-72-00-01
м. Черкаси 097-343-05-26
Чернівецька 067-576-57-63
Чернігівська 068-235-95-89
м.Чернігів 050-935-84-26

Кульминацией этой акции стало то, что глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины (КСПУ) Михаил
Волынец с соратниками забаррикадировались в здании
Министерства здравоохранения Украины.
" Так называемая „реформа” Ульяны Супрун и ее приспешников толкает отечественную медицину к катастрофе. Требуем выполнения требований КСПУ от 13 июля,
основные – отставка министра и отмена реформы, направленной на уничтожение миллионов украинцев!
Объявили голодовку… Если власть нас не слышит, мы будем действовать активнее. Мы размещаем стачком в стенах Минздрава на условиях, предусмотренных законом.
Вокруг здания министерства разворачиваем палаточный
городок. Помещения не будут освобождены, и голодовка
будет продолжаться до тех пор, пока депутаты не откажутся от голосования за медреформу", – заявил Волынец.
Напомним, что в данном случае речь идет о законопроекте "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств"
(№6327), который Рада приняла в первом чтении 8 июня.
Как мы уже писали, этот закон фактически переводит
украинское здравоохранение на платную основу, что
является вопиющим нарушением Конституции и противоречит всем принципам социального государства.
Стоит ли говорить, что введение платной медицины в
нищей стране равносильно умышленному умерщвлению
малообеспеченных граждан, которые осмелятся серьезно заболеть?
В ходе реформы планируется закрыть львиную долю
больниц, ввести сооплату медицинской помощи, когда
часть денег вносит государство, а часть — пациент. При
этом не приводятся никакие расчеты. Нет классификации
болезней, нет протоколов лечения, нет базового пакета
услуг. Как в этой ситуации можно сделать их тарификацию?
Не определены никакие социальные гарантии для врачей закрываемых больниц, не прописаны форматы медицинского обслуживания для жителей небольших городов
и сел. На вопросы встревоженных врачей, пациентов, а
также журналистов - Супрун просто не реагирует.
Одним из пунктов реформы является также централизация бюджета здравоохранения, а это 80 миллиардов
гривен в одни руки. По словам знающих людей - великолепная коррупционная схема, когда Кабмин (через организуемую Национальную службу здоровья) получает возможность распиливать средства "в один клюв".
Продолжение на стр. 2
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Нам нужна новая Европа, которая учтет серьезные ошибки,
допущенные в реализации проекта вплоть до сегодняшнего дня

Евросоюз

Як повідомлялося раніше, 29 травня в Брюсселі у приміщенні
Європарламенту відбулося засідання (круглий стіл) клубу «Софія».
В ухваленній Декларації відображено ставлення клубу до ситуації
в Європі та щодо її перспектив (текст Декларації пропонуємо для
ознайомлення).
Можна висловити сумніви щодо окремих оцінок в документі,
але не можна не погодитись з тим, що представники різних країн
стурбовані станом безпеки і співробітництва в Європі, впливами
політики глобалізму і бачать вихід у створенні системи, що базується на засадах миру і соціальної справедливості.
Олександр Мороз
(Початок в №28 від 12.07.2017 р.)

КЛУБ
«СОФИЯ»
(общеевропейская инициатива)
ДЕКЛАРАЦИЯ
29.05.2017

Международную обстановку осложняют результаты американских выборов 2016 года.
Европе был показан портрет
Соединенных Штатов, очень отличающийся от того, который
руководство ЕС и медиа продавали своим народам. Это
портрет страны, раздираемой
внутренними противоречиями
так сильно, как, возможно, никогда ранее за не очень долгую
историю американской нации.
Страны, остановившийся на перекрестке в состоянии неопределенности, не зная, что предпринять в условиях очевидного
экономического и социального
кризиса. Но сегодняшняя Европа вместо того, чтобы осознать
проблему, взять на себя ответственность и внести свой вклад
в ее положительное решение в
интересах мира во всем мире,

встала почти единодушно на
сторону той касты, что привела
Соединенные Штаты к такому
причалу беспорядка. Вместо
того, чтобы признать, что философия глобализации не удалась,
что неолиберальные рецепты не
дали никакого решения, что финансы казино не дают роста, что
рост, который мы создали в течение последних двух столетий,
просто не может быть устойчивым и приведет к коллапсу
экосистемы, что конкуренция
производит только борьбу всех
против всех, что мировая социальная
несправедливость
достигает слишком страшной
глубинной пропасти и неизбежно провоцирует социальные
волнения и кровавые авторитарные решения. То, что Европа
предлагает, - это все один и тот
же процесс глобализации, все то

же самое видение спасительного и «неизбежного» технического прогресса, все те же попытки
«гомогенизировать» народы и
историю в одной глобальной мясорубке, все тот же рынок, который становится покровителем
денег, вещей и даже мыслей, все
более и более бесчеловечная
идея «модерна», а также претензии диктовать свои правила
законам природы.
В этой картине нет места для
человека. Хуже того, этот дизайн
практически невозможен, так как
идеи (до тех пор, пока то, что мы
здесь описываем, следует рассматривать как идеи) одной седьмой
нынешнего мирового населения
ни в коем случае не могут быть
навязаны оставшимся шести седьмым. Есть только один способ
для того, чтобы они стали реальностью: война, насилие. И война,
если она будет, сможет предъявить только жалкую горстку победителей и с трудом представляемое опустошение.
Одна из причин этого кризиса
является специфически западной.
Это неспособность или сознательное нежелание западных элит
отказаться от идеи западоцентричности или европоцентризма.
Мы все еще думаем (европейские
левые так думают не менее единодушно, чем традиционные правые), что мы являемся «центром
мира». Но это сейчас явно неверно. Такое нереальное видение
является источником всех трагических ошибок, которые совершаются в Европе и на Западе. Оно не
дает признать множественность
культур, религий, традиций, населяющих нашу планету. Это в то
же время наследие и причина глобализации, которая претендует на
гомогенизацию всех цивилизаций
и отмену неистребимого многообразия современного мира.
Это вопреки реальности попытка противопоставить унифицирующую глобализацию с одной стороны и изоляционизм, автаркию
с другой. Но дело обстоит совсем
не так. Существует рациональный
и мирный ответ, который заменяет термин «конкуренция» (то
есть борьба всех против всех) на
термины «сотрудничество», «ува-

жение» и «равенство в многообразии».
Европейские институты – дети
не только безудержного неолиберализма, но и авторитарной идеи
единообразия,
обеспеченного
рынком. Реальность противостоит этому нездоровому видению.
Эффект, который такое противоречие оказывает на западные и, в
частности, европейские правящие
классы, - это милитаристская истерика, нетерпеливая и все более
агрессивная. Североатлантический альянс стал форумом, на
котором эта истерика растет и
самовоспроизводится. Выход Европы из НАТО становится необходимым и предварительным шагом
для того, чтобы начать серьезную
коллективную рефлексию о «национальном суверенитете», как
средстве защиты народов от глобалистского альянса.
Именно отсюда появляется,
медленно, идея «европейской армии», которая заменит НАТО. Проект, который наконец-то должен
быть противопоставлен НАТО. Но
это предполагает одновременный
пересмотр коллективных тех концепций безопасности, что сейчас
в силе, наряду с пересмотром понятия «врага». Европейская армия
не может «дублировать» НАТО, то
есть существовать наряду с ним,
потому что в противном случае
это было бы чудовищным умножением военных расходов, сегодня
уже неподъемных. Дело также в
том, что «враг», который был выбран, а это не кто иной, как Россия (на сегодня, а завтра это будет
Китай), не является врагом. Наконец, глобальный кризис требует
осознания того, что завтрашний
мир будет в шоке от многих других
угроз, которые не являются строго
военными. Таким образом, европейская армия должна быть построена так, чтобы выполнять не
только задачу обеспечения военной безопасности, но особенно задачу общей защиты европейского
населения от бедствий всех видов,
уже в изобилии предсказанных.
Однако уже на самых первых
шагах возникает грозное и угрожающее сопротивление этим
идеям, которые являются более
реалистичными, к тому же наи-

более мирными. Из-за океана раздается возмущенный окрик, который сочетается с категорическим
требованием увеличить военные
расходы отдельных государств до
2% ВВП. И это говорят нам нужно
для того, чтобы защитить Запад от
врага, который, по сути, состоит из
шести миллиардов людей. Остается только констатировать, что необходимо уйти от этого безумия.
Нам нужна новая Европа, которая учтет серьезные ошибки,
допущенные в реализации проекта вплоть до сегодняшнего дня.
И нужно говорить не только об
ошибках, но о сознательной попытке затормозить и исказить
стратегическую задачу строительства демократической, антинацистской, суверенной Европы.
Сейчас настало время для того,
чтобы переломить эту ситуацию
и вернуться к первоначальным
идеям. Нам нужна Европа народов, которая должна вернуться к
корням своей демократии, являющимися национальными корнями. Нельзя заменить эти корни
наднациональными институтами
и процедурами без идентичности и без души, опирающимися
на бюрократию, не являющимися
демократически подотчетными.
Легитимность может быть основана только на легитимности, исходящей от национальных демократий. Новые наднациональные
институты должны обогащать, а
не обеднять или заменять исторические корни. Именно для них
надо изобрести новый уровень
реальной демократии. Это то,
что эти институты не знали и не
хотели сделать. Они – Совет, Комиссия, Парламент – по этой причине нелегитимны. Маастрихт,
Лиссабон, Ницца были операциями, построенными сверху вниз
и предназначенными для транслирования силы, даже доминирования, от имени великих мировых
финансов. Катастрофа нынешней
Европы без принципов и без солидарности – это дитя двух столпов,
«Конкуренции» и «Рынка», установленных как неприкосновенные
сущности, находящиеся выше человеческих воли и чувств.
(Окончание
в следующем номере)

Приказано выжить
Реформа здравоохранения – как последний гвоздь в крышку гроба
Александр Полуянов
Как и ожидалось, в Украине начались организованные
протесты против губительной "реформы" здравоохранения, которую проводит команда нынешнего министра
здравоохранения Ульяны Супрун.
(Начало на стр. 1)

Кадры решают все
Говоря о "реформе" здравоохранения (да и вообще
о состоянии отечественной
медицины), просто невозможно обойти вниманием саму личность Ульяны
Супрун, которая за сравнительно недолгое время
умудрилась вызвать к себе
на редкость единодушную
антипатию среди всех слоев
украинского общества. При
этом политики и депутаты
уже открыто признаются,
что причиной ее удивительной непотопляемости на
посту главы Минздрава яв-

ляется мощная поддержка
со стороны США.
С первых же дней Супрун
зарекомендовала себя скорее патологоанатомом украинского здравоохранения,
нежели его терапевтом.
Журналистам хорошо запомнились ее хамство и
демонстративные уходы с
пресс-конференций, отважные импровизации о том,
что первым делом в Украине
следует облегчить экспорт
донорских органов на Запад.
Невозможно забыть и великолепное "научное антре" про то,
что украинские ученые якобы
разработали новые беспилотники из грибов для доставки

медикаментов на поле боя.
При этом вопрос, какие грибы перед таким бредом употребляет сама пани Супрун,
остался без ответа.
Некоторое время назад
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло было против нее уголовное дело по обвинению
в выведении четырех миллиардов гривен из бюджета
министерства за рубеж через
международные организации, да тут же и закрыло по
смехотворному формальному основанию.
Будучи, по сути, министром
колониальной администрации, Супрун смело ввязалась
в обустройство украинского
здравоохранения, руководствуясь, похоже, лишь одним
генеральным принципом: неуклонным сокращением нашего населения.

Начало этой великолепной
менеджерской
деятельности ознаменовалось тем, что
были заморожены все тендеры по закупке жизненно важных препаратов.
Отныне это дело под видом
борьбы с коррупцией отдано
на откуп международным
организациям, что окончательно добивает фармацевтическую отрасль самой
Украины и открывает широчайшие возможности для
сбыта в страну залежалых
импортных медикаментов
сомнительной безопасности
и качества.
В свое время большую помощь иностранным фармацевтическим фирмам уже
оказала Юлия Тимошенко, купившая несколько тонн препарата Тамифлю с истекшим
сроком годности. Это была
разовая афера (по крайней

мере из тех, что стали достоянием гласности), Супрун же
поставила дело на поток.
Только за последние месяцы в Украине отмечено несколько случаев гибели от ботулизма — болезни, которая
успешно лечится с помощью
соответствующей сыворотки, но только сыворотки как
раз и нет. Отмечено также
несколько случаев гибели от
бешенства и столбняка. Все

по той же причине - нет сывороток. Украина перестала
закупать в России сыворотки и вакцины от ряда самых
опасных инфекций, не организовав их закупки в других
странах и не наладив производство собственных. То есть,
на граждан страны Минздрав во главе с Супрун просто
наплевал и растер, объяснив
их нелепую и ничем не оправданную гибель гибридной во-
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Перспективи для України в цілому обкреслені: нам дали півроку,
щоб звикнути до факту, що ні землі, ні державних підприємств у нас не буде

Відстрочення вироку
МВФ "люб'язно" погодився почекати з продажем української землі
Олександр Полуянов
Судячи з усього, керівники МВФ вирішили не напружувати внутрішньополітичну ситуацію в Україні, вимагаючи
негайного запуску ринку землі. В результаті, Порошенко і компанія отримали ще півроку часу. На думку західних кредиторів – це повинно вистачити,
щоб як слід "промити мізки" населенню, і будь-якими шляхами продавити
земельну реформу в парламенті.

Голос народу
Нагадаємо, що Міжнародний валютний
фонд вже давно наполягає на введенні
ринку землі в Україні - ухвалити відповідний закон депутати повинні були ще до
кінця вересня 2016-го. Як відомо, Верховна Рада проявила неслухняність і продовжила земельний мораторій до 2018 року.
Після цього демаршу МВФ зайняв жорстку позицію, заявивши про небажання
йти на подальші поступки Києву : для
отримання нового траншу допомоги на
суму $1, 9 млрд уряд України повинен був
вже до осені 2017-го затвердити методику
продажу ділянок сільськогосподарського
призначення, а вже з 1 січня наступного
року розпочати перші торги. Прем'єрміністр Володимир Гройсман навіть почав повідомляти широкій громадськості
деталі майбутньої реформи : мовляв, на
українську землю можуть претендувати
тільки резиденти, які зможуть придбати
не більше 200 га "в одні руки" і т. д. І все
б добре, коли б не одна "маленька" заковика: переважна більшість населення досі
не розуміє усіх "принад" цієї реформи і виступає категорично проти продажу землі.
Так, за даними дослідження соціологічної
групи "Рейтинг", яке проводилося в травні, 74% опитаних не підтримують відміну
мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. За ініціативу
МВФ виступають тільки 19% опитаних, в
основному це власники паїв, що отримали
їх у спадок і мешкають в містах. У разі запуску ринку землі вони змогли б продати
непотрібне майно.
В той же час, абсолютно усі соціологічні дослідження показують, що більшість
простих селян і фермерів побоюються
великих іноземних компаній, які в результаті реформи так чи інакше оволодіють
українською землею. Це хвилює населен-

йной (в данном случае с собственной головой).
Украина перестала закупать сыворотки и вакцины
вообще, рассчитывая почти
исключительно на гуманитарную помощь. Осенью
прошлого года, после длительного перерыва, ЮНИСЕФ все-таки помог завезти
в страну какое-то количество
этих препаратов, но лишь для
части заболеваний.

ня навіть більше, ніж підвищення пенсійного віку, падіння рівня життя і корупція.
Проти прийняття реформи вже проведена
величезна кількість акцій протесту, мільйони українців поставили свої підписи під
відповідними петиціями, а не так давно
люди навіть перекрили дорогу кортежу
Петра Порошенка під Києвом і вимагали
не знімати мораторій. Тоді глава асоціації фермерів і приватних землевласників
Олександр Чубук заявив, що акція є попереджувальною, а масштаб страйку може
різко зрости.
На думку політологів, пік цього руху
припаде на осінь, коли протестні настрої
населення традиційно зростають (особливо після початку опалювального сезону і
сезонного підвищення цін). Навіть представники влади зізнаються, що відміна
мораторію на продаж землі в нинішніх
умовах може привести до непередбачуваних наслідків, у тому числі достроковим виборам, чого прогнилий до основи
режим Порошенка не може собі дозволити. Не випадково саме на осінь влада вже
готує "пряники" для народу: підвищення
пенсій, відміна усіх обмежень для працюючих пенсіонерів і ін, щоб задобрити людей і хоч якось знизити загострення пристрастей.

Тактичний хід
Враховуючи цю ситуацію, Міжнародний
валютний фонд пішов на поступки: там
вже не наполягають на терміновому проведенні земельної реформи в Україні.
- Головне завдання МВФ в Україні - це
збереження стабільності, недопущення

Тем не менее, ситуация последовательно и неуклонно
ухудшается все последние
годы.
На этом фоне украинские
медицинские эксперты предсказывают эпидемии туберкулеза, дифтерии и полиомиелита, бешенства, столбняка
и ботулизма, но министерство здравоохранения на
такие мелочи внимания не
обращает.
Оно увлечено реформой,
которая призвана добить
остатки все еще худо-бедно
работающей советской системы – ради чего неустанно
работают наемные промоутеры, и купленные "общественные деятели", везде и
всюду пиарящие эту реформу на специально выделенные гранты.

Агония
В результате активных
действий Супрун, украинское здравоохранение разрушается ударными темпами. Больницы практически
не финансируются, в них не

поставляются даже те медикаменты, которые раньше использовались при
проведении
неотложных
операций у экстренных пациентов, либо у социально
незащищенных больных.
Известные
украинские
врачи с мировым именем –
такие, например, как кардиохирург Борис Тодуров, констатируют гибель системы
здравоохранения. Популярный педиатр-публицист Евгений Комаровский сегодня
буквально криком кричит
об отсутствии обезболивающих препаратов для раковых больных, о практически
полном прекращении закупок для них лекарств, о том,
что аптеки завалены "фуфломицином" (подделками),
о переполненности больниц, где пациентов лечить
можно разве что добрым
словом… Сывороток нет,
и, что еще страшнее, нет
юридических механизмов
для их закупки. Поэтому
родственники больных везут их из России в чемода-

кризи, у тому числі і політичної. Швидше
за все, українському керівництву вдалося довести, що аграрна реформа призведе до соціально-політичного вибуху,
і тому МВФ відступив. Сьогодні для них
найбільш важливі реалізація пенсійної
реформи і приватизація, - прокоментував ситуацію політолог Руслан Бортник.
Як пишномовно виразився депутат від
президентської фракції Олексій Мушак:
"Президент під час вояжу у Вашингтоні
проявив чудеса дипломатії і зняв з порядку денного це питання. У вузьких кругах
про це було відомо наступного дня після
розмови Порошенка з керівником фонду
Лагард".
Також в пресу просочилися дані, що домовитися з МВФ допомогла адміністрація
Дональда Трампа, яка зацікавлена у збереженні підконтрольного їм уряду і провладної коаліції у Верховній раді. Адже,
якщо ситуація вийде з-під контролю і дострокові вибори все-таки відбудуться, то
в парламенті наступного скликання Блоку
Петра Порошенка не вдасться отримати
більшість, і головний законодавчий орган
країни опиниться в опозиції до президента. Таким чином, призначити міністра або
затвердити закон "по дзвінку" з Держдепу або посольства США стане набагато
складніше.

Скільки мотузочці не витися…
Проте, ухвалення закону про продаж
земель сільськогосподарського призначення як і раніше залишається однією з головних умов фінансової допомоги з боку
МВФ, і відступати від цієї вимоги там не

нах. Доктор прогнозирует
эпидемии, детские гробы,
массовую гибель пожилых
людей, лишенных элементарной помощи, и обвальный рост онкозаболеваний.
А в это время министр
Супрун продолжает увлеченно грезить о том, что
онкобольных нужно лечить
профилактикой, и устраивает оздоровительную зарядку под Верховной радой
вместе с небольшой, но
щедро питаемой группой
наемных презентаторов в
одинаковых футболках.
Параллельно с этим в СМИ
активно выступают члены
двух-трех
прикормленных
"пациентских" организаций,
которые выражают полную
готовность стать удобрением
для опытов Супрун.
В то же время президент
Всеукраинского совета защиты прав и безопасности
пациентов Виктор Сердюк
считает, что Верховная Рада
находится на пути полного
уничтожения системы здравоохранения в Украине.

Реалії

3

збираються.
Про це прямо заявив глава місії МВФ
Рон ван Роден : "Це критична реформа,
ключова область. Хоча, ми готові пропустити її при поточному перегляді, але
чекаємо побачити при наступному. Важливо, щоб цей законопроект про землю
був підготовлений і спрямований до парламенту до кінця року. Очевидно, є деякі
відмінності в поглядах усередині України.
Ми вважаємо, що треба трохи більше часу
і обговорень, щоб придумати, як проводити земельну реформу".
В той же час, говорячи про відстрочення
земельної реформи, Рон ван Роден вказав на необхідність поквапитися з приватизацією: "За останні три роки вони не
продали жодній компанії, тому прийшов
час проявити політичну волю і виставити
держпідприємства на продаж".
Таким чином, перспективи для України в цілому обкреслені: нам дали півроку, щоб ми звикли до факту, що ні землі,
ні стратегічних державних підприємств у
нас не буде…
Схоже, що ніхто більше з нами церемонитися не збирається, у всьому цивілізованому світі борги прийнято віддавати.
За всяку ціну. Навіть самою небажаною.
З жалем доводиться визнавати гірку істину: це стало можливим не лише внаслідок
безмежної пожадливості можновладців основна частина провини лежить на плечах самих людей, які цю владу вибирали.
Ми вже давно і міцно сидимо на "кредитній голці", при цьому повністю запустили
вітчизняну економіку, здатну забезпечити
свій народ і роботою, і фінансами, і ресурсами. Замість цього керівництво України
ходить по всьому світу з "простягнутою
рукою", принизливо виканючуючи подачки, і навіть значну частину населення вже
привчили жити, сподіваючись на "доброго
дядька". "Доброго дядька" більше не буде,
та і ніколи не було.
Для довідки
Нагадаємо, у березні 2015 року МВФ відкрив чотирирічну програму EFF для України на суму $17 млрд. Вона припускала
проведення щоквартального перегляду
програми і виділення Києву в 2015 році чотирьох траншів, в 2016 році - ще чотирьох.
У реальності Україна отримала тільки
чотири транші, а терміни їх виділення
затягнулися. Перший транш на $5 млрд
Україна отримала у березні 2015 року, другий на $1, 7 млрд в серпні 2015 року, третій
на $1 млрд у вересні 2016 року, четвертий
на $1 млрд в квітні 2017 року.

"Представим, что больного
с кишечным кровотечением нужно везти за 200 км к
колоноскопу, который в это
время может быть на ремонте. Пациент однозначно умрет в сельской местности, в
районной больнице. Инициативы Минздрава по заключению договоров врачами
первичного звена негативно
отразятся на качестве предоставляемых услуг. Врачи,
которые будут самостоятельно выбирать себе пациентов, и заключать с ними
договоры, будут выбирать
себе молодых и здоровых, а
дети, беременные и старики
останутся без медицинской
помощи", - предупреждает
Виктор Сердюк.
Уничтожающей критике
подвергается и анонсированная в Минздраве реформа службы скорой помощи.
Цель вроде бы благая - сократить время приезда неотложки с 15-20 минут до
4-8. Для этого планируют
расширить сеть подстанций, а также привлечь к

работе парамедиков – специально обученных санитаров-волонтеров, которые
будут оказывать доврачебную помощь, пока больного
не довезут до больницы.
"Возьмем к примеру пациентку, у которой сильные
боли в животе. Куда ее повезет парамедик без медицинского образования,
закончивший курсы? К хирургу?
Гастроэнтерологу?
Гинекологу?
Нефрологу?
Или, может быть, сразу в
морг? Или другой пример:
пациент жалуется на головокружение и головную
боль. Ему парамедики дадут
обезбаливающее и уедут. На
чьей совести будет этот инсульт? Те, кто захотят жить,
будут вынуждены вызывать
скорую из частных клиник.
Это минимум 1000 гривен. "Вот и вся реформа", говорит врач "Скорой" с
20-летним стажем.
Депутаты Рады в своем
большинстве в ответ безмолвствуют — все они лечатся заграницей.
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Ще жодна держава, що робила реформи по рецептах МВФ,
не стала високорозвиненою індустріальною багатою країною

Точка зору

О чем молчит телевизор

Кот в мешке

12 июля 2017 Петр Порошенко
посетил Сумы, где торжественно
открыл "Центр предоставления
социальных, медицинских и психологических услуг участникам
боевых действий, участникам антитеррористической операции и
членам их семей". Как и положено
в таких случаях, Президент приехал не с пустыми руками.

Тут стоит сделать небольшую оговорку: на самом деле этот Центр уже благополучно работал с начала года, оказывая
разного рода помощь бывшим бойцам и
их родственникам. Так, в центре можно
получить услуги массажа, консультацию
врача и занятия лечебной физкультурой,
консультации по вопросам получения
льгот и социальных выплат, а также консультации юриста.
"Но раз уж приехал Президент, то это
должно быть ознаменовано каким-то
памятным событием," – решили чиновники. История умалчивает, кто именно
решил провести эту дешевую показуху
(может, мыслители из Администрации
президента, а может и городские власти), но центр в реконструкцию которого было вложено 9 млн гривен, было
решено открыть еще раз, уже в торжественной обстановке.
Чтобы все было красиво, Президент как и подобает доброму барину,
передал директору Центра Геннадию
Лисовенко документ, который торжественно назвал "сертификатом на медицинское оборудование".
Конфуз наступил чуть позже, когда
журналисты местных сумских изданий
поинтересовались подарком подробнее:
оказалось, что "медицинское оборудование" для реабилитации "атошников" – это
просто телевизор. А настоящее медицинское оборудование, жизненно необходимое учреждению, городу придется
покупать самостоятельно.
Что ж, как говорится: "С паршивой овцы хоть шерсти клок", а "на
безрыбье – и рак рыба". Да и дареному
коню в зубы не смотрят. Остается лишь
оценить своеобразное чувство юмора
Петра Алексеевича: все мы помним,
как он подарил мяч, потерявшему
ноги ветерану АТО. Так и здесь: после
просмотра передач украинского телевидения даже у человека с крепкими
нервами вскипает волна озлобления,
плавно переходящая в бешенство. Что
уж говорить о ветеранах АТО – тут любая психологическая реабилитация
сразу пойдет насмарку. Уж лучше бы
подарил музыкальный центр.

Новости МВФ:
Для продолжения финансирования
МВФ согласился заменить антикоррупционные суды специальными судебными палатами и продлить сроки начала
большой приватизации. На продление
сроков принятия пенсионной реформы МВФ не пошел.

Новости от
Андрея Ревы:

• В Украине осовременивание пенсий будет проводиться еще около четырех лет, до 2021 года.
• До 7 млн трудоспособного населения находится в тени и не платит взносы в пенсионную систему.
• Работодателей обяжут трудоустраивать людей старше 45 лет.
• Пенсионная реформа может быть
окончательно принята в сентябре.
• Базовые нормы в пенсионной реформе остались неизменными, поэтому согласование с МВФ не нужно.

Україна в очікуванні

"великої угоди"

За матеріалами:
Ігор КОНДЕНКО,
http://www.2000.ua/
Про причини, наслідки і перспективи українського геополітичного вибору говоримо
з відомим економістом, міністром економіки України (у
1997-1998 рр.) і членом Ради
національної безпеки і оборони, першим організатором
Державної комісії з регулювання ринку фінансової послуги (Держфінпослуг, в 20022006 рр.) Віктором Сусловим.
(Початок
в №28 від 12.07.2017 р.)
- Надаючи кредити, МВФ
диктує нам і свої умови,
нав'язуючи реформи. Ви
можете описати загальний
курс нинішніх українських
реформ?
- Взагалі потрібно розуміти,
що усі політичні і економічні реформи в Україні йдуть в руслі
згаданого прозахідного геополітичного вибору і, відповідно,
реалізації відомого гасла: "Геть
від Москви"! Саме у цьому мета
і сенс усіх новітніх українських
реформ, починаючи з першого
кроку - підготовки до підписання
Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом. Це започаткувало українсько-російський
конфлікт, починаючи з літа 2013
р. До речі, тоді навіть деякі керівники українського уряду прогнозували неминучу війну з Росією в
тій або іншій формі, якщо тільки
Президент Янукович підпише цю
угоду. Янукович угоду не підписав. Потім був майдан, зміна влади, і Україна все одно прийшла
до війни, поки " гібридною".
З недавніх подій досить згадати, що 8 червня ВР проголосувала
за зміни до закону про зовнішню
політику (законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (відносно зовнішньополітичного курсу) " (№6470), де
чітко записано, що Україна узяла
курс на вступ до НАТО. А це вже
курс на справжню війну. Росія
неодноразово заявляла про неприпустимість подальшого розширення альянсу, підкреслювала, що це рівнозначно перетину
"червоної риси". Можливо, НАТО і

не приме Україну до свого складу,
але тепер це буде окремою темою
переговорів між Заходом і Росією.
Цілком очевидно, що переговорні
позиції Заходу різко посилилися,
а Росії - ослабіли. Інший важливий
крок - надання Україні безвізового режиму з ЄС і одночасна поява
законопроектів про введення візового режиму з Росією, які я думаю,
рано чи пізно неминуче будуть
проголосовані, якщо ви відкрили двері в одному напрямі, значить, можна закрити її в іншому.
Усі ми пам'ятаємо, як захоплено
президент декламував: "Прощай,
немытая Россия...", говорячи про
значення введення безвізового
режиму з ЄС.
Я не здивуюся, якщо на російському напрямі пізніше будуть
введені ще і виїзні візи. Не випадково Український інститут
національної пам'яті вже порекомендував українцям скоротити контакти з росіянами. У т. ч. і
з родичами.
- Мені здається, ця заява
Вятровича - явний перебір.
Невже родинні зв'язки
несуть загрозу нашої
національної безпеки?
- Помиляєтеся. Обмеження
особистих контактів дуже важливе, як елемент підготовки до
війни. Так само як і блокування
російських соцмереж, як і заборона на російське телебачення,
інші ЗМІ, кіно, заборону ввезення книг, квоти та інші обмеження на використання російської
мови, обмеження культурних
контактів. На черзі закриття
багатьох українських ЗМІ, незалежно від мови видання, чия
інформаційна політика не вписується в жорстко обкреслені
рамки офіційної пропаганди.
Або вони є опозиційними до діючої влади і тому звинувачуються в "підтримці сепаратистів", "
проросійськості" і приналежності до "агентів Путіна".
Ворог має бути знеособлений
і обезлюднений - так в нього
легше стріляти, і тоді різко росте ефективність внутрішньої
пропаганди. Важливо переписати минулу загальну історію,
зробивши її історією героїчної
боротьби українців проти російського пригноблення, поклавши

на росіян відповідальність за
голодомор і трактуючи його як
геноцид українців з боку росіян.
На ці ж цілі спрямовані кампанії
по " декомунізації" та " дерусифікації". Ми усі виявилися у світі,
блискуче описаному Джорджем
Орвеллом, - з регулярними
"п'ятихвилинками ненависті" в
"телекрані", з втіленими в життя
гаслами правлячої партії "Війна це світ", "Свобода - це рабство",
"незнання - сила", "Хто управляє
минулим - той управляє майбутнім", з введенням кримінальної
відповідальності за "думкозлочин", наприклад, за думку, висловлену в Фейсбуці. І, нарешті,
з Володимиром Путіним в ролі
Еммануеля Голдстейна - живого
втілення зла і головного ворога
держави, який у всьому винен і
якого усі ненавидять.
Такий найзагальніший (і головне) напрям українських реформ, якщо говорити про їх міжнародний і політичний аспектах.
Решта - частковості.
- Цей геополітичний вибір
України вже обходиться
нам в суму 72, 4 млрд.
дол. держборгу, і ми
продовжуємо сповзати до
боргової ями. Невже без
зовнішніх вливань Україна
не виживе?
- Виживе - не виживе, я б так
питання взагалі не ставив. Виживемо, звичайно, але до чого
прийдемо? На тлі сутички, що
розгортається, за переділ світу
доля України взагалі мало кого
цікавить, протиборчих гравців цікавить тільки контроль над Україною. Якби доля України займала
хоч би наших українських політиків, вони б вибрали курс на реалізацію українських національних
інтересів - дотримувалися б політики нейтралітету, не допустили б війни, проводили б політику
протекціонізму, підтримували б
національне промислове виробництво, науку, освіту...
Але, коли вибраний інший
курс, треба прийняти і правила
гри, які мають на увазі, що МВФ
і Всесвітній банк "причісують"
економіки, підконтрольні Заходу, під західні стандарти. Тому
Україна повинна погодитися з
тим, що її економічною політи-

кою відтепер займеться МВФ,
який писатиме і вже пише програми усіх наших реформ. Нам
треба погодитися з тим, що у
результаті реформ по рецептах
МВФ пройде деіндустріалізація
країни, поглибиться соціальне і
майнове розшарування в українському суспільстві, основна
маса народу виявиться за межею бідності. Велика частина
людей втратить доступ до таких
соціальних благ, як якісна освіта
і охорону здоров'я, справедливе
пенсійне забезпечення...

Українське село
переходу до рин
приречено на по
Для сучасного аг
сектора західног
інфраструктура,
села взагалі не п
У цьому сенсі пройде остаточна "декомунізація". Крім того, будучи центральною економічною
організацією в західній системі
регулювання економіки, затверджуючи програми і надаючи
кредити, МВФ тим самим дає
добро на фінансування країни з
боку інших організацій - Світовий
банк тоді дає кредити, націлені
на інфраструктурні проекти і інституціональні зміни в економіці.
До кредитування підключається
Європейський банк реконструкції
і розвитку, багато інших організацій. Провідні ж західні країни-донори теж починають давати ті або
інші кредити. Борги, і під немалі
відсотки, при цьому, звичайно,
будуть рости, а для їх виплат доведеться урізувати і без того мізерні
соціальні програми. Зате, якщо
все робити правильно, в країну
можуть прийти і довгождані іноземні приватні інвестори.
- А ви можете навести
позитивні історичні
приклади реформаторської
діяльності МВФ?
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Будучи неконкурентоздатною, Україна підписалася
ще і під чужими вимогами до якості продукції
- Що дає підстави заявляти
про можливості України
як аграрної наддержави?
Те, що у нас залишилося
останнє нерозпродане
багатство - земля? Але в неї
треба колосальні кошти і
сили вкладати, а у нас два
тракторні заводи стоять...
- Стоять, тому що виробництво тракторів має відношення
до індустріальної держави, а
не до сільського господарства.
Один з провідних польських політиків якось сказав: "Хороша
концепція: Україна - аграрна
супердержава, але при цьому
трактори для неї будемо ми, поляки, робити". Це при тому, що
за радянських часів
сільськогосподарське машинобудуНа тлі сутички, що
вання було однією з
розгортається за переділ
найбільших галузей
світу, доля України взагалі української промисловості. Україна
мало кого цікавить,
експортувала свої
протиборчих гравців
трактори по всьоцікавить тільки контроль
му світу: комбайни,
плуги, сівалки... Та
над Україною.
чого тільки ми не
робили! Що стоПростіше кажучи, політика МВФ сується аграрного потенціалу
забезпечує панування розви- України, то на сьогодні сільське
нених західних країн у світовій господарство - це дійсно осноекономіці. Ще жодна держава, вна експортна галузь і основний
що робила реформи по рецеп- постачальник валюти в країну.
тах МВФ, не стала високорозви- Мало того, саме в цю сферу
неною індустріальною багатою прийшли найбільші інвестиції.
Захід не вкладає кошти в наш
країною.
завод Атонова, у виробництво
українських літаків і ракет. Але
- Так от чому останнім
великі іноземні аграрні холдинчасом ми часто чуємо
ги вже орендують тут мільйони
захоплені пророцтва про те,
гектарів земель і дуже успішно
що Україну чекає майбутнє
розвивають у нас виробництво
великої аграрної держави.
рослинницької продукції.
Як ви оцінюєте такі
- У світі накопичений величезний досвід роботи Валютного
фонду у багатьох країнах. Висновок, який можна зробити:
МВФ забезпечує головним чином проведення економічної
політики, яка перетворює ці
держави на сировинний придаток розвинених країн Заходу.
Як правило, в результаті таких
реформ країна починає спеціалізуватися або на аграрному
виробництві, або на розвитку
добувної промисловості і постачанні сировини в розвиненіші
країни, або на виробництвах,
що припускають застосування
великого об'єму малокваліфікованої і дешевої робочої сили.

після
нку землі буде
овне розорення.
грарного
го типу наша
, наші великі
потрібні.
перспективи? Може, не так
страшна деіндустріалізація і
нас врятує село?
- На заході дуже серйозні
люди в аналітиці працюють із
стратегічним мисленням. Саме
вони визначають місце і роль
країни у світовій економіці.
Пам'ятаєте заяву попереднього
посла США в Україні Джеффрі
Пайетта, яку він зробив, покидаючи пост? Він сказав, що Штати бачать Україну аграрною супердержавою. Але світ не знає
жодної держави, яка б перетворилася на процвітаючу супердержаву виключно за рахунок
аграрного сектора.
Країни, що спеціалізуються
на аграрному виробництві, не
стають багатими, оскільки добробут країни, як правило, забезпечує інтенсивний розвиток
промисловості, особливо високотехнологічних і інноваційних
виробництв. Для цього потрібні
також високорозвинена наука і
високий рівень освіти. А потім
вже йде розвиток сфери послуг
і сільського господарства.

- Які наслідки матиме
земельна реформа, яку
від нас вимагає МВФ, і
створення вільного ринку
землі?
- Ця реформа дозволить визначити, яка у нас буде структура
аграрного сектора і наскільки він
виявиться ефективний, оскільки його розвиток неминуче буде
пов'язаний з величезним аграрним перенаселенням. Українське
село після переходу до ринку
землі буде приречено на повне
розорення. Для сучасного аграрного сектора західного типу наша
інфраструктура, наші великі села
взагалі не потрібні. І, якщо ми
підемо по такому шляху, виникне дуже важка ситуація. Уявіть:
великі холдинги, що володіють
великим парком потужної техніки, починають збирання врожаю.
З півдня, з Одеської, Херсонської
областей на північ їде по полях
техніка, прибираючи у міру дозрівання зерно, цукровий буряк або
якісь інші культури. Справляються
вони досить ефективно і швидко,
з дуже високою продуктивністю,
проїжджаючи повз ті села, звідки
нікого не беруть на роботу, люди
нікому не потрібні.
А що стосується самої реформи, то поки в Україні склалася
культура сільського господарства на основі здачі в оренду
індивідуальних земельних паїв.
Ефективне фермерство в Україні не прижилося, тому що немає
нормальних умов і немає культури приватного фермерства. У
сільських жителів елементарно
немає грошей для того, щоб купити необхідну техніку і сім'єю
обробляти свої поля. Здавалося б, кожен з них багато років

Точка зору
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живе на землі, працює, має паї
в декілька гектарів, але не може
організувати товарне виробництво. І він вимушений здавати
свою землю (часто за безцінь) в
оренду холдингам. Тому помиляються ті, в т. ч. і керівництво
країни, хто робить ставку на
розвиток фермерського господарства в Україні. Фермерство
вже назавжди програло величезним аграрним корпораціям.

Маразм крепчает:
«Маша и медведь»
угрожают Украине

- До чого у такому разі
приведе зняття мораторію
на продаж землі, якщо ВР
за нього проголосує? Чи не
станеться так, що землю
скуплять за безцінь ті ж
агрохолдинги або іноземні
інвестори?
- Захід дуже чекає цього закону, і тому він буде проголосований. Вибору у нас немає.
Але ви подивіться, як вже розгортається потужна пропагандистська кампанія під гаслами
"Дамо землі свободу"! Відразу
згадується Англія XVIII ст., де в
ході первинного накопичення
капіталу теж звільняли землю
від селян. При цьому з людьми
не церемонилися, їх просто зганяли із землі, а територію обгороджували.
В Україні, правда, збираються надати цьому процесу видимість демократії - видимість добровільного продажу землі. Але
закінчиться тим же - звільненням земель від селян. У результаті земельної реформи не буде
розвиненого фермерського господарства. Українець більше не
буде хазяїном на своїй землі.
Про які б обмеження для іноземців не міркували українські
політики, хазяями української
землі стануть іноземні транснаціональні корпорації, передусім
американські.

Соответствующие обращения "активисты" направили в различные ведомства:
▸ Профильные комитеты Верховной Рады Украины
▸ Национальную экспертную комиссию Украины по вопросам защиты
общественной морали
▸ Государственное агентство Украины по вопросам кино
▸ Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины.
По мнению одесских националистов, данный мультфильм является
"абсолютным воплощением самых ужасных пропагандистских идей РФ".
"В этом, казалось бы, обычном мультфильме для маленьких зрителей
российские пропагандисты отправляют детям четкий мессидж: медведь, который традиционно считается символом РФ и ассоциируется с
этой страной, представляется в роли большого сильного героя, который
безнаказанно захватывает чужое имущество, дом, землю", — заявили
"активисты".
Опасность мультфильма также усмотрели и в том, что российские
кинематографисты, "игнорируя любые нормы морали, распространяют на
территории нашего государства пропагандистские мультипликационные
произведения, направленные на деформацию сознания неспособных к
отсеиванию искривленной ложной информации украинских детей".
Также авторы обращения аргументировали свою позицию тем, что в
странах Прибалтики мультфильм давно попал в "черные списки".
"Вышеуказанный мультфильм был снят с единственной целью — донести до мира своеобразное послание, в котором жестокий образ России
(Медведя) заменяется мягким и добрым. Подобными посланиями РФ не
просто „смягчает“ свой образ, но и пытается расшатать устои государственности соседних стран", — сделали открытие одесские националисты.
"Учитывая гибридную войну в Украине, которую руками кадровых
военных и террористов ведет РФ, активная общественность убеждена,
что мультфильм „Маша и медведь“ является пропагандистским инструментом навязывания детям положительного образа России, и этот факт
крайне опасен для безопасности Украины", — уверены авторы обращения.
Также по мнению "активистов", показ в мультфильме фуражки с красной
звездой является "угрозой для территориальной целостности Украины".
"По мнению активной общественности, в приведенном мультипликационном кино есть признаки опасности территориальной целостности
Украины, содержащие популяризацию органов государства-агрессора
(например, головной убор в виде фуражки сотрудников пограничной
службы или НКВД с красной звездой).
Все описанное вызывает возмущение у общественности. Мультипликационное произведение „Маша и медведь“ следует немедленно запретить транслировать на всех телеканалах Украины и Интернет-ресурсах",
— призывают авторы обращения.
Как известно, лекарств для излечения психических заболеваний пока
не существует. Более того, эти заболевания (в том числе шизофрения)
со временем только прогрессирует, поэтому нам следует ждать новых
бредовых идей от национал-озабоченных активистов. Если дать волю
фантазии и продолжить логическую цепочку националистов, то в "черный
список" следует включить не только современные российские, но и почти
все советские мультфильмы, при желании везде можно найти крамолу.
Например, Чебурашка и Крокодил Гена мечтали вступить в пионерскую
организацию им. Ленина, а Незнайка и его друзья вообще жили в коммунистическом обществе и даже помогли коротышкам на Луне свергнуть
капиталистов. Если пустить болезнь на самотек, то не исключено, что в
списки для "декоммунизации" скоро войдут и такие сказки, как "Красная
шапочка", "Аленький цветочек" и т.д.

- Вочевидь, що в концепції
"великої аграрної держави"
промисловому виробництву
немає місця. Деіндустріалізація України триватиме?
- Безумовно. Концепція вільного ринку, куди розвинені країни втягують менш розвинені,
зводиться до того, що в цих країнах завжди гине промисловість,
тому що вона не конкурентоздатна - за якістю, по технологічності, по рівню розвитку. У разі
України це посилено ще і тим,
що, підписуючи Угоду про асоціацію з ЄС, вона узяла на себе
зобов'язання
користуватися
технічними стандартами і технічними регламентами ЄС.
Тобто, продукція, виготовлена на основі євростандартів,
не повинна проходити додаткової сертифікації в Україні.
Європа отримала можливість
безпосередньо свої товари нам
поставляти і реалізовувати. А
ось українська продукція повинна відповідати європейським
критеріям, які у нас доки ще не
впроваджені. Вийшло те, що називається технічними бар'єрами
в торгівлі. Будучи неконкурентоздатною, Україна підписалася
ще і під чужими вимогами до
якості продукції. В результаті ми
мало що можемо сертифікувати в Європі, тому поставляємо
туди тільки сировинні продукти,
які сертифікації не потребують.
Це закріплює сировинну спеціалізацію України.
(Далі буде)

Александр Полуянов
Активисты одесской националистической организации "Рада громадської безпеки" предложили запретить транслировать на территории Украины детский мультфильм российского производства
"Маша и медведь".

про що мовчить телевізор

Опитування:
Опитування, проведене 9-13 червня фондом "Демократичні ініціативи" імені
Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова свідчать:
• 70% опитаних згодні на компроміси заради досягнення миру на Донбасі і
лише 18% бачать силовий шлях відновлення миру на сході України.
• 52% опитаних вважають, що не усякі компроміси прийнятні, і лише 18%
згодні йти на будь-які поступки заради миру.
• Підтримка ідеї введення на Донбас міжнародного миротворчого контингенту становить у понад 60%, а 1/5 населення виступає проти.

Безперспективний саміт
Пізно ввечері 12 липня в Києві зустрілися три президенти: Петро Порошенко, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та голова Європейської ради Дональд
Туск. Гості з Брюсселя повідомили українському колезі неприємну новину, яку
в Києві, щоправда, і без того знали. 19-й саміт Україна-ЄС, вдруге в історії наших
відносин, завершиться без схвалення підсумкової заяви чи спільної декларації.
За правилами європейської дипломатії, відсутність спільної заяви є
демонстрацією глибокої кризи у відносинах: мовляв, лідери зустрілися, але домовитися ні про що не змогли.
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6 Резонанс
Забрехалися
“За правду і справедливість”

Дефіцит Пенсійного фонду був створений штучно,
шляхом зменшення плати працедавця державі за робочу силу

"Пенсильванія
плюс"

За якою ціною Україна
купуватиме вугілля із США?

По матеріалах: Марія Романова, https://strana.ua
Під час свого недавнього візиту в США Президент Петро Порошенко,
нібито, домовився з тамтешнім Міністром енергетики Річардом Перрі
про постачання дефіцитного після блокади ОРДЛО антрациту.
Його в об'ємі до 2 млн. т повинні поставити для держпідприємства
"Центрэнерго" (контролює Углегорську, Зміївську і Трипільську ТЭС),
природно, під держгарантії.

Перед відходом на канікули, народні депутати все-таки
прийняли в першому читанні урядовий проект пенсійної
реформи. За ухвалення законопроекту №6614 за основу
проголосували 282 депутати з 226 мінімально необхідних.
Нагадаємо, що проведення пенсійної реформи є однією
з ключових умов Міжнародного валютного фонду для
подальшої співпраці з Україною.
Про те, які цілі насправді
переслідує так звана
"пенсійна реформа", і в чому
полягає брехня уряду з цього
питання - говорить відомий
український економіст
Всеволод Степанюк.
(друкується
із скороченнями)

Дефіцит ПФ
створив сам уряд

- Антигуманну реформу
уряд намагається пояснити,
необхідністю
збалансувати доходи Пенсійного фонду для того, щоб зберегти
можливість платити пенсії.
Насправді це брехня, спрямована на те, щоб скоротити
кількість соціальних гарантій з метою перерозподілу
бюджету на користь близького до влади бізнесу (у просторіччі - для дерибану бюджету).
Дефіцит Пенсійного фонду
був створений штучно, шляхом зменшення плати працедавця державі за робочу
силу, у вигляді єдиного соціального внеску (ЄСВ). Так
ЄСВ був понижений з 38%
до 22%, через що пенсійний
фонд тільки в 2016 році втратив 96,4 млрд.гривень (за даними Інституту економіки і
прогнозування НАН України).
Уряд пояснював цей крок
тим, що великий ЄСВ заважає платити більше зарплати і розвиватися бізнесу.
Але це знову ж таки брехня,
оскільки бізнес добровільно
не збільшуватиме зарплати,
а залишені олігархам 96,4
млрд. гривень спокійно пішли в офшори, зробивши дестабілізуючий вплив на курс
національної валюти, що ще
сильніше вдарило по добробуту населення.
Неправдою є і твердження про непосильно великий ЄСВ, що змусило уряд
його понизити. Наприклад в
Польщі, чия податкова система є досить ліберальною
для ЄС, ЄСВ платить працедавець 19% і працівник 19%,

в сумі отримуємо ті ж 38% .
У інших, "старіших" країнах
ЄС, відрахування на соціальні потреби ще більше. За
станом на грудень 2016 р.
кількість застрахованих людей, за яких постійно поступає ЄСВ до пенсійного фонду
склало 12,8 млн., при загальній кількості працюючих 16,3
млн. Пенсію в Україні отримують 11,9 мільйонів людей,
співвідношення
офіційно
працюючих і пенсіонерів
1,07, тобто один працюючий
повинен забезпечити одного
пенсіонера. Виходячи з середньої зарплати по Україні,
при таких співвідношеннях,
ставка в ЄСВ 38% могла б забезпечити середню пенсію у
розмірі 2170 грн і збалансованість пенсійного фонду.
Зараз середня пенсія 1880
грн і дотації з бюджету України заплановані на цей рік
71,7 млрд. грн. Важкі такі
результати назвати професійними діями. При цьому,
через економічну і гуманітарну політику влади, росте
кількість трудових мігрантів
з країни і кількість безробітних, що ще більше посилює
проблеми соціального забезпечення.

На пенсію краще
накопичувати
самому
Ще більшу небезпеку має
намір влади понизити коефіцієнт нарахування пенсії
з 1,35% до 1% за кожен рік
стажу. Тобто, за наявності потрібного стажу, чоловіки отримуватимуть 35%
від своєї середньозваженої
зарплати, а жінки 30%.
При ставці ЄСВ в 22% за
кожного працюючого, відраховуватимуть в рік 2,64
його зарплати державі, за
35 років відповідно буде відраховано 92,4 його середньозваженої зарплат. Вийшовши на пенсію близько 65
років, людина отримуватиме
0,35% від свого середнього
заробітку. У випадку, якщо
він проживе ще 10 років (до
75), то це означає, що держа-

ва йому поверне тільки 42-і
його середніх зарплати і те
у разі регулярної індексації,
яка в Україні ніколи чесно не
проводилася.
Виходячи з таких розрахунків, економічного сенсу відраховувати щось до
Пенсійного фонду не буде, і
громадяни це дуже швидко
зрозуміють. Таке співвідношення внесків і виплат не
сприятиме легалізації заробітних плат і приведе до
масового ухилення від сплати ЄСВ. Крім того, за даними
Інституту демографії і соціальних досліджень ім. Птухи, середня тривалість життя чоловіка в Україні майже
на десять років менше, ніж
жінки.
До 60 років у нас доживає
лише 60% чоловіків, але ж
решта 40% теж платила ЄСВ,
їх внески поповнювали і поповнюють Пенсійний фонд і
виплачуються іншим пенсіонерам.

Держава для нас,
чи ми для
держави?
Ще одна брехня - це твердження уряду про те, що
пенсійні виплати повинні покриватися виключно доходами Пенсійного фонду. Що б
це побачити, досить звернутися до Конституції України,
ст. 46 "…Це право гарантується загальнообов’язковим
державним
соціальним
страхуванням за рахунок
страхових внесків громадян,
підприємств, установ і організацій, а також бюджетних
та інших джерел соціального забезпечення". Таким
чином, Конституція прямо
вказує на джерела фінансування соціальних виплат, і
один з них - бюджет України.
Таким чином, Конституція
прямо вказує на джерела
фінансування соціальних виплат, і один з них - бюджет
України.
Виходячи з усього цього,
можна стверджувати: пенсійна реформа проводиться
урядом виключно для скорочення фізичної чисельності
пенсіонерів, з метою отримати можливість освоювати
бюджетні кошти у більшій
кількості, а також для забезпечення надприбутку олігархам і транснаціональним
корпораціям.

У серпні-вересні в Україну прибуде перший суховантаж з 200 тис. т вугілля на борту. Впродовж року таких кораблів буде не менше шісти. Сам
документ ще не підписаний, а умови постачань - точні об'єми, ціни - невідомі. Мізерна інформація про нібито вже досягнуті домовленості, викликала масу питань у експертного співтовариства.
Перше з них - до об'ємів. " Розповіді про 2 млн. антрациту із США - чергова мильна бульбашка. У США всього вугілля антрацитової групи видобувається менше. Та і шість суховантажів по 120 тис. т, які фігурують в
офіційних заявах, це всього 1,2 млн. т. Де ж інші 800 тис. т", - дивується
керівник спеціальних проектів НТЦ " Психея" Геннадій Рябцев.
- Але навіть 2 млн. т, яких по факту може і не бути, це занадто мало,
- говорить співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.
"Цэнтрэнерго" треба не менше 4 млн. т на наступний опалювальний сезон", - підрахував Рябцев. Всього ж потреби України в енергетичному вугіллі з 15 жовтня по 15 квітня складають близько 24 млн. т. В ці об'єми
входить як антрацит, так і газове вугілля. Першого, за підрахунками міністра енергетики Ігоря Насалика, цього року знадобиться ще 4,2 млн. т, що
істотно менше, ніж у минулому (9,5 млн. т).
Зекономити антрацит, який раніше поставлявся з Донбасу і закуповувався в Росії, але після блокади ОРДЛО виявився практично недоступним
українським енергетикам, збираються за рахунок часткового переведення ТЕЦ на газове вугілля. До опалювального сезону на них велено перевести, щонайменше, по декілька блоків теплоелектростанцій.
Газове вугілля видобувається у Львівсько-волинському басейні і теоретично, цих об'ємів вистачає для забезпечення внутрішніх потреб. Хоча, як
відмічає Рябцев, масові страйки шахтарів в цьому регіоні і, як наслідок,
зниження видобування можуть поставити хрест на підрахунках чиновників.
Не менш важливий нюанс - вартість американського антрациту. Поки
офіційно не озвучені навіть приблизні цифри. Між тим, за словами Марунича, ціна вугілля - це 80% в структурі собівартості тарифів теплової генерації. Відсутність цінника дозволяє експертам включити фантазію: кожен
називає свої цифри. На думку Геннадія Рябцева, американський антрацит
нам можуть продавати по $120/т без урахування тарифів на транспортування. Це ще, як мінімум, $10/т, прикинули аналітики. Разом - $130. Дмитро Марунич вважає, що реально укластися в ціну $110/т. Але навіть якщо
брати за мінімальними розцінками ($110-115/т), для наших енергетиків це
занадто дорого. Скажімо, російський антрацит Україна закуповувала по
$60-70/т, а донбасівський обходився ще дешевше. Навіть вугілля з ЮАР,
яке зараз імпортує ДТЕК, і яке прийнято вважати жахливо дорогим, скоштує до $100/т.
Як ми раніше повідомляли, НКРЕКП збільшує з вересня 2017 року ціну
антрациту в тарифі на виробництво теплової енергії для держкомпанії
"Центрэнерго". У грошовому вираженні ціна зросла на 971,04 грн/т до 2
086,65 грн/т (близько 79 доларів/тонна, без ПДВ).
На скільки ця ціна ще зросте при закупівлях вугілля по формулі "Пенсильванія плюс" ми скоро дізнаємося.

"ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ УДАЧИ" - УКРАИНСКИЙ СЦЕНАРИЙ

Побежим на выборы
так, пусть думают,
что мы социалисты.
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Для себя нужно запомнить: взаимные упреки, постоянные ссоры,
недовольства и обиды не решат финансовых проблем

ДОМАШНІЙ КЛУБ

Полезные рецепты

Полезные советы

КАК ИЗБЕЖАТЬ ФИНАНСОВЫХ
КОНФЛИКТОВ В СЕМЬЕ
Говорят, что счастье не в деньгах, но
как пойдешь в магазин – хочется всего и побольше, а бюджет поджимает.
Как правило, в семье муж – добытчик,
и, если этой «добычи» не хватает,
естественно, начинается словесная
перепалка, которая обязательно
превращается в ссору. Финансовые
конфликты в семье – явление не редкое, однако избежать их можно.

положительные стороны, а не замечайте
только минусы.

ТАЙНЫЕ РАСХОДЫ

МАЛО ДЕНЕГ
Вот и настал день зарплаты у супруга.
Приносит он домой деньги, а Вам кажется этого мало – такая сумма оказалась
меньше той, что Вы ожидали. Теперь известна причина скандала – установленная планка. Здесь следует понять одну
вещь: если муж простой работник, то он
никак не получит зарплату начальника, а
если уж он начальник, то директорскую
зарплату ему не выдадут. Тогда к чему
все эти ссоры? Мужчина итак понимает
всю ситуацию. Лучше поддержите его,
покажите, что Вы рядом с ним, несмотря
ни на что. Ваша любовь может стать стимулом для дополнительного заработка
или будущего повышения в должности.

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ
«А вот у Лены муж получает больше, и
они всей семьей едут на море». Говорили подобное своему любимому? Да, кто
такое не говорил. Практически каждая
женщина. Но редко кто задумывается,
что такое сравнение и постоянные упреки будут только охлаждать ваши отношения и отдалять вас друг от друга. Кроме
того, если у той же Ленки супруг получает
в два раза больше, то и работает он так
же много: возможны длительные командировки или задержки на работе до глубокой ночи. Цените, что имеете, ищите
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Иногда можно обойтись без медикаментов. Эти простые советы
восточной медицины помогут вам.
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Была такая ситуация, когда Ваш
избранник потратил деньги, не посоветовавшись с Вами. В результате долгие
обсуждения, снова упреки, еще и обиды.
Есть одна причина возникшего конфликта: нет доверия к мужу, поэтому Вы все
пытаетесь контролировать, и остро воспринимаете ситуации, в обсуждении
которых не участвовали. А не пробовали
дать любимому больше свободы в плане принятия решений? Даже, если Вы не
согласны с покупкой, обсуждать расходы
уже поздно. Вместо этого лучше поговорить о будущих возможных тратах: попросите супруга в дальнейшем оговаривать крупные покупки.
Для себя нужно запомнить одно:
взаимные упреки, постоянные ссоры, недовольства и обиды не решат финансовых
проблем, а только отдалят вас друг от
друга. Чаще проявляйте любовь и заботу
и поддерживайте своего мужа. Тогда и он
начнет еще больше стараться для своих
любимых и дорогих людей.
Бабушкина аптека
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
3. Наше море, название которого наиболее созвучно с нашей водкой. 8. Дурное
наследие одного из сыновей Ноя. 9. Строго ненаучное прогнозирование. 11. Оно в
первом акте висит, а во втором стреляет. 12. Скажите одним словом «телефоны головные динамические стереофонические». 13. Попытка командира выстроить шеренгу
по прямой линии. 14. Она как воздух: пока не испортится, ее не видно. 17. У Пифагора
равны во все стороны. 20. Иа по призванию. 21. Временно освобожденный от работы.
22. Снимок, на котором видны оба уха. 25. Ночлежка для самолета. 28. Верховный стул.
29. «Чуткий» прибор. 30. Ковбойская дача. 32. Портной: «90-90-90. Где будем делать ...?».
33. То, чем долг красен. 34. Первая ступень к высшему образованию. 35. Дачная мера
площади. 39. Его издает тот, кому наступили на любимый мозоль. 42. Штучка, редко
имеющая двойников. 43. Любимая солдатская команда. 44. Пузатая химическая посуда. 46. Функциональное дополнение к пуговице. 50. Жучий штат. 51. Любимое занятие
сплетника. 52. Бытие на этом свете. 53. Дырявая сумка. 54. «Раньше они были по 5.25,
но большие, а теперь по 3.5, но маленькие» (компьютерная загадка). 55. «Скляночный»
колокол.
По вертикали:
1. Лукавый огонек в глазах. 2. Место, расположенное «в стороне от других». 3. «...,
ты не прав!». 4. «Две полоски на снегу оставляю на бегу» (загадка). 5. Охотник-профи.
6. Веселая у Легара. 7. Он стал автором детской сказки о нудисте королевского происхождения. 8. Человек, способный на все с помощью своего языка. 10. Кол, но не дубина.
15. Первая производная от сына. 16. Небьющийся предмет спора. 18. При помощи этого способа папа Карло сделал себе сына. 19. На рекламе какого заведения изображен
М.Горбачев, выходящий оттуда без родимого пятна? 22. Строка, по содержанию которой можно кого-то или что-то отыскать. 23. Кто «болеет» очень сильно и очень шумно?
24. Высотка из книг на столе. 25. «Мотор» коллектива. 26. Стиль бега по Европам. 27.
Инструмент в кустах. 31. Репутация по-французски. 36. Вилы для рыбалки. 37. Обиходное название дешевого коньяка. 38. Кого Квентин Тарантино убивал в двух частях?
40. Крутой мент. 41. Зловещая улица Москвы. 45. Шахматная лодка. 46. Бедствие, постигшее кошкин дом. 47. Кипятильник с мифологическим именем. 48. Стукач в начале
карьеры. 49. Путешественница в Страну Чудес.
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Квасы для
похудения
и очистки
организма
Издревле наши предки готовили
чудодейственный для здоровья
квас, а современники открыли в
нем еще одно важное свойство –
способность снижать вес и ускорять обмен веществ.

Овсяный квас
На трехлитровую банку взять 0,5 кг овса
или овсяных хлопьев. Предварительно
промываем их, высыпаем в емкость и заливаем кипяченой водой. Добавляем 3
столовые ложки сахара. Завязать горлышко банки марлей и оставить на 2 суток. По
истечению этого времени на поверхности
кваса из овса должна образоваться пленка
– напиток готов. Слить закваску и пить ее
по 1 стакану за 30 минут до еды. Курс приема 2 недели

Свекольный квас
2 небольшие свеклы натереть на терке, добавить черствую корочку ржаного
хлеба и залить 2 литрами холодной воды.
Размешать с 4 ст. л. сахара. Оставьте на 3-4
дня, затем поместите в холодильник. Пить
по 0,5 стакана за полчаса до еды (не более
5 стаканов в сутки).
Польза свекольного кваса: выводит
холестерин, улучшает обмен веществ,
помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, расширяет сосуды, очищает
кишечник, полезен при ожирении.

Травяной квас по Болотову
Жар при простуде. Поллитра воды с молоком, сахаром и 1 ч. л. молотого кардамона снижают температуру.
Головная боль. 0,5 ч.л. сухого
имбиря + немного горячей воды
до образования пасты. пасту
наложить на лоб. возможно небольшое жжение: оно не вредно.
Боль в спине. Компресс из
имбирной пасты (молотый имбирь + вода).
Боль в горле. Прополоскать
стаканом настоянного в горячей воде шалфея.
Угри, прыщи. 1 ст. ложка
сока алое + четверть ч.ложки
куркумы. принимать внутрь 2
раза в день, пока кожа не станет чистой.
Плохой запах изо рта. Пожуйте семена фенхеля! или (если
запах идет изнутри) заварите в
стакане кипятка 1 ч.ложку смеси
молотого кардамона, молотой
корицы и молотых лавровых листьев (в равных частях), охладите
и пейте.
При растяжении мышцы.
Примите горячую ванну с 0,5
стакана молотого имбиря и 0,5
стакана соды в течении 15 минут, на больное место дважды
в день накладывайте компресс
из теплой пасты (1 ч.л. имбиря +
1 ч.л. куркумы + немного горячей
воды).

Опухоль (наружная). На
опухший участок нанесите
присыпку из 2 частей куркумы
и 1 части соли.
Плохой сон, бессонница.
Вечером выпить стакан теплого молока с 0,5 ч.л. мускатного
ореха, или: смешать 1 ч.л поджаренного молотого кумина с мякотью спелого банана,
съесть перед сном.
Для улучшения памяти.
Съесть три грамма молотых семян калинджи, смешанных с 10
граммами меда
Ожог. Растворите щепотку
куркумы в соке алое обработайте место ожега.
Простуда. Кипятите 0,5
ч.л. имбиря и 1 ч.л. молотой
корицы в половине литра воды
10 минут, выпивайте 1 стакан
каждые 3 часа с небольшим количеством меда.
Заложенный нос. Вдохните
дым горящей куркумы, это позволит слизи быстрее выйти
из носа и прочистит его. Чтобы
хорошо высморкаться вдохните порошок из равных частей
молотой корицы, черного перца, кардамона и кумина.
Грипп. Чай из сухого имбиря, молоко с куркумой – 3 раза
в день — это предотвращает
осложнения после болезни и
укрепляет ослабшую печень.

В трехлитровую банку засыпать 1 стакан
нарезанных листьев чистотела, 200 гр сахара, 0,5 литра молочной сыворотки и все
содержимое до верху залить чистой водой. Такой квас будет готов через 10 дней.
Для похудения его следует пить каждый
день за 30 минут до еды.
Этот квас способствует очищению организма от шлаков и расщеплению жиров,
укрепляет иммунитет и часто применяется
при простудных заболеваниях, помогает
быстро снять жар при повышенной температуре.

Лимонный квас
Берем 3-4 больших лимона, предварительно ошпарив их кипятком. В емкость
для кваса отжимаем сок из лимонов, добавляем 2,5 стакана сахара, 20 гр дрожжей,
100 гр изюма и лимонную цедру. Для процесса брожения достаточно будет 2-х дней
при комнатной температуре. Хранить лучше на холоде.

Рисовый квас
На 1 литр остывшей кипяченой воды берем 4 ст. ложки риса любого, кроме сечки.
Добавляем 3 ст. ложки сахара и 5-6 штучек
изюма. Все размешиваем и оставляем отстаивать на 3-4 дня (в зависимости от того,
насколько жарко в комнате). После процеживаем, разливаем по бутылкам и храним
в холодильнике.
Такой напиток не только поможет очистить кишечник, но и будет очень хорош
для профилактики остеохондроза и болей
в суставах.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
3. Белое. 8. Хамство. 9. Гадание. 11. Ружье. 12.
Наушники. 13. Равнение. 14. Связь. 17. Штаны.
20. Ослик. 21. Отпускник. 22. Анфас. 25. Ангар.
28. Трон. 29. Датчик. 30. Ранчо. 32. Талия. 33.
Платеж. 34. Ясли. 35. Сотка. 39. Вопль. 42.
Диковинка. 43. Отбой. 44. Колба. 46. Петля.
50. Колорадо. 51. Болтовня. 52. Житие. 53.
Авоська. 54. Дискета. 55. Рында.

По вертикали:
1. Смешинка. 2. Отшиб. 3. Борис. 4. Лыжня. 5.
Егерь. 6. Вдова. 7. Андерсен. 8. Хвастун. 10.
Единица. 15. Внук. 16. Заклад. 18. Строгание.
19. Химчистка. 22. Адрес. 23. Фанат. 24. Стопа.
25. Актив. 26. Галоп. 27. Рояль. 31. Реноме. 36.
Острога. 37. Клопомор. 38. Билл. 40. Омоновец.
41. Лубянка. 45. Ладья. 46. Пожар. 47. Титан. 48.
Ябеда. 49. Алиса
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“За правду і справедливість”

Cистемы географических координат не было у нашей цивилизации.
Зато она была у древних – египтян, шумеров, китайцев, майя...

Х-файлы

Загадка 30-й пералелли
вания связи. С кем? Судя по всему, с космосом.
По мнению ученых, внешние
стены монумента можно использовать в качестве двухпроводной пинии связи. По ним
предположительно пускали сигнал, который менял структуру
естественного электромагнитного поля Земли и посылал информацию через… комплекс межгалактической связи в Гизе!

А.Рухлов, «Непознанный мир»
Вы когда-нибудь задавались вопросом, что связывает египетские пирамиды,
Великую Китайскую стену и
Бермудский треугольник? И
каким боком примыкают к
ним же священная гора Кайлас в Индии и древние города Гелиополь, Эриду, Персеполь, Лхаса? Не знаете? Тогда
попробуйте нанести все эти
объекты на карту – и ответ
придет сам собой: все они
расположены на 30-й параллели…
Параллели и меридианы – это
условные линии на поверхности Земли, образующие сетку
географических координат. Нам
всем это известно со школы,
как и то, что в древности системы координат не существовало
и большинство географических
открытий было совершено вслепую. Хотя тут следует сделать
поправку: системы географических координат не было у нашей
цивилизации. Зато она была у
древних – египтян, шумеров, китайцев, майя….
Согласно легенде, боги разделили небо над нашей планетой на три зоны: северную,
центральную и южную. Линии
раздела прошли по 30-м параллелям северной и южной широты. И как раз на южной широте
находится долина Наска – насколько знаменитая, настолько
же и загадочная. Огромные
стилизованные изображения 18
птиц разных видов, обезьяны,
касатки, паука, ящерицы и даже
людей занимают плато площадью 500 кв. км. Кто «начертил»
эти рисунки? Когда? Каким способом и для чего? Ни одна из
множества теорий, пытающихся
ответить на эти вопросы, не нашла подтверждения.

Кайлас
Индийскую гору Кайлас, лежащую на 30-й параллели, считают
святейшим местом на планете
Земля представители четырех
религий.
Точная высота горы остается
под вопросом. Например, монахи утверждают, что Кайлас
достигает 6 666 м, а ученые называют цифру 6 714 м. Кроме
того, Кайлас «дышит» – гора то
«растет», то «падает», а потому
ее высота меняется за год на несколько десятков метров.
Что же это за место такое? Фактически Кайлас – это правильная четырехгранная пирамида,
склоны которой ориентированы
по сторонам света. Верхушка закруглена в виде яйца и покрыта
шапкой вечного льда, сам Кайлас
словно сложен из 13 горизонтальных ступенчатых слоев. Внешне
гора напоминает гигантскую каменную лестницу, ведущую от основания к вершине.
Главная загадка Кайласа – это
его склоны, похожие на вогну-

Инопланетный
передатчик

Учеными давно опровергнута теория египтологов XIX века,
считавших, что пирамиды – это
грандиозные гробницы, построенные фараонами еще при жизни. Ведь ни в одной из пирамид
не нашли тело того фараона, по
приказу которого она была построена.
Для чего в действительности
строилось «седьмое чудо света»,
мы можем только предполагать.
И раз так, то версия о практическом использовании пирамид в
качестве передатчика тоже заслуживает внимания. Согласно
этой гипотезе, вершина главной
пирамиды Хеопса использовалась в качестве точки приема
космической энергоинформации, сформированной в виде
спирали и направленной вниз.
Ученым известно, что пирамидальные конструкции являются
тые каменные зеркала высотой до 1 800 м. Они, по мнению
некоторых ученых, способны
влиять на ход времени. В частности, известного российского
исследователя Эрнста Мулдашева, который пытался совершить
восхождение на гору в 1999 году,
местные жители предупреждали, чтобы он ни в коем случае не
сходил со священных троп, проложенных ламами. Дескать, иначе быть беде.
На вершину Мулдашев так и
не взошел…

Каменный пояс
Поднебесной

Несмотря на то, что параллели
и меридианы – линии условные,
именно 30-ю параллель можно
увидеть из космоса на территории Китая, где ее контур… «обвели» строители Великой Китайской стены. Это монументальное
сооружение длиной 8 851,8 км
можно по праву считать величайшим достижением мировой
цивилизации, главные тайны которого до сих пор не разгаданы.
Во-первых,
географическое
положение. Учеными была восстановлена примерная конфигурация Евразийского континента 2 200 лет назад. Так вот, в то
время Великая Китайская стена
шла практически вдоль 30-й параллели. Точных карт земной поверхности тогда не было, аэрофотосъемки тем более, а потому
закономерно возникает вопрос:
кто же был главным архитектором этого проекта?

Вторая загадка: практическое
применение стены. Принято
считать, что строительство «каменного пояса» началось ввиду
необходимости укрепления границ Китайского государства. На
севере набирали силу кочевники, и империя решила самоизолироваться от внешнего мира.
Эта версия считается общепринятой, но в нашем случае более
интересна другая.
Основанием грандиозного монумента послужили две несущие
стенки, расположенные на расстоянии 7 метров друг от друга.
Промежуток между стенками
засыпался грунтом, глиной и телами безымянных рабочих, коих
хоронили в стене в вертикальном положении. По некоторым
данным, за время строительства
в Великой Китайской стене было
захоронено около… миллиона
людей!
Исследователи аномальных
явлений считают это миллионное захоронение не чем иным,
как огромной батареей. Но тогда
сразу возникает вопрос: что и
каким образом она питала? Известно, что любое физическое
тело обладает электрическим
потенциалом, а планета Земля – в первую очередь. Великая
Китайская стена была построена
не где-нибудь, а в месте истекания этого потенциала к северу и
югу! Согласно законам электродинамики, движение нашей планеты вокруг Солнца порождает
электромагнитную волну и это
создает все условия для налажи-
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генераторами энергетического
поля, параметры которого традиционной наукой до сих пор не
определены. Ввиду этих выявленных эффектов над комплексом в Гизе запрещены полеты
любых летательных аппаратов:
над пирамидами слишком часто
отказывают навигационные приборы и двигатели.
Для чего бы ни строились пирамиды в Египте, их создатели
знали длину экватора и продолжительность года с точностью
до нескольких знаков после запятой. Им были известны протяженность земной орбиты, удельный вес Земли, ускорение силы
тяжести и скорость света… Да и
расположение пирамид именно на 30-й параллели говорит
о том, что строительство было

тщательно географически выверено…Откуда и кем?
Помимо грандиозных мегалитов, древние строили на 30-й
параллели свои священные города, и неизвестно, кто и зачем
надоумил людей на это. Откуда
у них взялись знания и технологии для строительства? Почему
потом они были утрачены и возродились в лучшем случае во
времена средневековья?
Вспомните индейцев майя, которые завели свой будильник на
21 декабря 2012 года. Как могли
люди, устраивавшие кровавые
жертвоприношения, самостоятельно дойти до столь глубоких
и точных астрономических расчетов? Или как объяснить, что
небольшой африканский народ
догоны, обитающий на территории Республики Мали, еще в
древние времена знал о траектории движения невидимого невооруженным глазом спутника
Сириуса, о четырех крупнейших
спутниках Юпитера, о спиральных галактиках и о других астрономических реальностях?
Точных ответов на эти вопросы нет. И вряд ли когда-нибудь
они появятся. Следы ушедших в
прошлое цивилизаций по большей части уже стерты временем
и человеком …

Любопытная
геометрия

Продолжая тему, нельзя не
сказать, что все древние святыни
– Кайлас, Стоунхендж, пирамиды (египетские и мексиканские),
остров Пасхи – расположены на
планете Земля отнюдь не бессистемно, как может показаться на
первый взгляд.
Основное «зеркало» Кайласа
смотрит точно на египетские пирамиды, а два других, северных,
«зеркала» – на мексиканские.
Сфинкс также обращен на
Кайлас. Вы не поверите, но если
соединить меридианом Кайлас
и египетские пирамиды, то продолжение линии выведет нас на
остров Пасхи. А расстояние от
горы Кайлас до пирамид составит ровно одну четверть расстояния от Кайласа до Пасхи.
Продолжение линии «остров
Пасхи – мексиканские пирамиды» приведет нас опять-таки на
Кайлас! При этом дистанция от
каменных истуканов до пирамид также будет равна одной
четверти маршрута от Пасхи до
Кайласа.
Идем дальше: соединяем Кайлас с монументом Стоунхендж и
видим, что продолжение прямой
линии выводит нас на… остров
Пасхи, откладываем одну треть
расстояния от острова и оказываемся точно в Бермудском треугольнике!
В довершение нельзя не напомнить про официальную высоту горы Кайлас – 6 714 метров.
Между тем именно 6 714 км разделяют Кайлас и Стоунхендж!
Столько же от Стоунхенджа до
Бермудского треугольника и от
Бермудского треугольника до
острова Пасхи. Более того, от
Кайласа до Северного полюса
также 6 714 км!
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