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КАПКАНИ

української осені
НАЙБЛИЖЧИМИ МІСЯЦЯМИ УКРАЇНЦІВ
ЧЕКАЄ РІЗКЕ ЗРОСТАННЯ ЦІН І ТАРИФІВ
Наближається чергове
зростання цін на продукти
харчування та комунальні
послуги, що стало
останнім часом однією з
найбільш обговорюваних
тем у вітчизняних ЗМІ.
Судячи з повідомлень,
які надходять, нищівного
удару по гаманцях
українців слід чекати вже
цієї осені. І хоча експерти
розходяться в оцінці
темпів та конкретних
масштабів подорожчання,
але в тому, що ціни значно
зростуть, не сумнівається
ніхто.
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СТАНУТ ЛИ ПЕНСИОНЕРЫ БОГАЧЕ?
КАКИХ "ПОДАРКОВ" ОТ ВЛАСТИ СЛЕДУЕТ ЖДАТЬ ВЕТЕРАНАМ
Несмотря на "возрастные особенности", вопросы
пенсионного обеспечения относятся к числу тех проблем,
которые волнуют практически всех украинцев. Это и 12
миллионов "действующих" пенсионеров, и миллионы тех,
у кого пенсия не за горами, и все остальные – кому не все
равно, как живут их родители, дедушки и бабушки.
КОМУ И КАК ПОВЫСЯТ
ПЕНСИИ

Выборы все ближе, поэтому
перед властью (которую уже
ненавидит большинство украинцев) встала серьезная проблема: как завоевать симпатии
электората? И хотя время непосредственной раздачи пряников
еще не настало, но обещаний
уже хватает.

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

В первую очередь они касаются самых нищих и
обездоленных – пенсионеров.
Тем более, что именно они являются самой активной и дисциплинированной частью избирателей.
Как заявил министр соцполитики Андрей Рева, в 2019
году пенсии должны пересчитать всем – по формуле 50%

роста инфляции и 50% роста
заработной платы (исходя из
данных 2018 года). "Каким будет рост в 2018-м, мы не знаем,
но возьмем для примера 2017-й.
Если бы сейчас пересчитывали,
то повысили бы пенсии на 25%.
В 2019-м все будет зависеть от
уровня роста зарплаты и инфляции. Ожидаем, что это будет повышение на 10−15%. Если
человек получает пенсию 6000
гривен, то это плюс 900 гривен.
Если пенсия 1500 гривен, то это
плюс 225 гривен", – подсчитал
министр.
Кроме того, уже до конца
2018-го планируют внести изменения в законодательство,

вартість
передплати:

11,77 грн.
1
+послуги
пошти
місяць

которые позволят увеличить
пенсии для тех, кто имеет большой трудовой стаж, но во время
трудовой деятельности получал
маленькую зарплату. Таких людей в Украине насчитывается
более 3 млн человек (всего в
стране около 12,5 млн пенсионеров) – это бывшие колхозники, медработники, библиотекари и пр. По ныне
действующей формуле, даже
при наличии 35-40 лет стажа их
пенсия не превышает жалкую
минималку – и именно эту несправедливость якобы решили
исправить в правительстве.
"Очень маленькую прибавку к пенсии получили люди
с большим трудовым стажем,
35–45 лет, но малой заработной
платой, – сказал он. – Мы работаем, и президент обращался
к правительству, и глава правительства это обещал, что все-

3
35,31 грн. місяці

+послуги пошти

таки вопрос большого стажа
и маленькой зарплаты должен
быть пересмотрен", - заявил в
этой связи вице-премьер Павел
Розенко.
Он уточнил, что правительство уже готовит соответствующие расчеты и предложения,
поскольку это вопрос очень
болезненный. Чтобы создать
эту программу, необходимо
внести изменения в действующее законодательство. По
этому поводу есть уже обращение президента к правительству, есть соответствующие
инициативы правительства. И
может быть уже в ближайшее
время будет определена схема
перерасчетов.
При этом в Минсоцполитики рассматривают два варианта
перерасчета таких пенсий.

Продолжение на СТР.3
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“За правду і справедливість”

Люди вимушені купувати найдешевші, але калорійніші продукти, просто для того,
щоб елементарно втамувати відчуття голоду

РЕЗОНАНС

КАПКАНИ УКРАЇНСЬКОЇ ОСЕНІ
НАЙБЛИЖЧИМИ МІСЯЦЯМИ УКРАЇНЦІВ ЧЕКАЄ РІЗКЕ ЗРОСТАННЯ ЦІН І ТАРИФІВ
Олександр Михайлов

Наближається чергове зростання цін
на продукти харчування та комунальні
послуги, що стало останнім часом
однією з найбільш обговорюваних
тем у вітчизняних ЗМІ. Судячи з
повідомлень, які надходять, нищівного
удару по гаманцях українців слід
чекати вже цієї осені. І хоча експерти
розходяться в оцінці темпів та
конкретних масштабів подорожчання,
але в тому, що ціни значно зростуть, не
сумнівається ніхто.
ПОДОРОЖЧАЄ ВСЕ

Ще в серпні аналітики споживчого
ринку попередили, що середня ціна на
хліб в магазинах скоро підскочить на
30-40% і складе близько 15-16 гривень
за буханець. І без того дороге м'ясо цієї
осені стане набирати в ціні від 1 до 1,2
грн в місяць. В першу чергу йдеться про
яловичину, тому, що поголів'я корів постійно скорочується.
Свинина також дорожчатиме, але не
так значно. Через подорожчання кормів
і енергоносіїв слід чекати і підвищення
вартості молочної продукції.
Подорожчають і крупи. Причому, найбільше в ціні наберуть "найдемократичніші" з них - перлова, ячнева та пшоняна.
На 30-40% підвищаться ціни і на овочі.
Але перекинути на їжу гроші, заощаджені на інших статтях витрат, українці
теж не зможуть - адже і там їх чекає "капкан". Днями прем'єр-міністр України
Володимир Гройсман анонсував зростання цін на газ - на вимогу Міжнародного валютного фонду. Таким чином,
вартість кубометра блакитного палива,
за оцінками українських економістів,
підніметься до 11-12 гривень.
Услід за газом автоматично підскочать тарифи на опалювання, гарячу воду
і утримання житла. При цьому слід врахувати, що паралельно влада збирається
різко скоротити кількість одержувачів
субсидій, що ще більше обмежить купівельну спроможність населення.
Слід розуміти: окрім додаткових витрат
на комуналку, підвищення тарифів ЖКГ
спровокує додаткове зростання цін практично на все - адже вони входять в собівартість продуктів харчування і послуг.
Також прогнозується подорожчання
палива. Зараз, приміром, дорожчає навіть автогаз, на який перейшли водії, які
бажають заощадити. Подорожчання палива заправники зв'язують з девальвацією гривні : курс долара за місяць виріс
більш ніж на 1 грн, що, за приблизними
підрахунками експертів, еквівалентно

подорожчанню літра палива в роздрібних мережах на 60-65 коп.
Через зростання цін на паливо в
деяких регіонах перевізники вже виступають за підняття ціни проїзду в
маршрутках, мотивуючи це у тому числі
і підвищенням вартості паливно-мастильних матеріалів.

ПОТРІБНО МЕНШЕ ЇСТИ?

Усі ми пам'ятаємо, як минулого року
міністр соцполітики Андрій Рева приголомшив співвітчизників заявою про
те, нібито українці надто багато їдять.
Мовляв, німці на продукти витрачають
тільки 14% своїх доходів, а українці більше 50%, і пояснив це більш високою
культурою харчування.
"Їх культура харчування дуже відрізняється від нашої. Враховуючи, що ціни на
продукти приблизно однакові в Україні та
Німеччині, вони їдять менше не тому, що
у них немає можливості, а тому що така
культура. І тому вони витрачають менше
в порівнянні з нашими людьми", - заявив
міністр в ефірі телеканалу "112".
З усього цього напрошувався глибокодумний висновок: якби українці не
витрачали так багато грошей на їжу, то
у них би залишалося більше грошей на
одяг, техніку, відпочинок, розваги та ін.
При цьому український чиновник
дипломатично змовчав, у скільки разів
українська зарплата менша за німецьку
(адже наші 50% - це у декілька разів менше, ніж їх 14%) .
Крім того, він обійшов увагою той
факт, що німці дійсно їдять значно
менше хліба і картоплі (традиційна їжа
бідних), ніж українці, та зате в 2 рази
випереджають жителів України по споживанню молочних продуктів, в 2,5 рази
- фруктів і в 1,5 рази - м'яса.
Як відомо, тоді це викликало цілу бурю
обурення і трохи не привело до звільнення чиновника. Але, мабуть, в уряді знову
назріла необхідність хоч якось виправдати і "науково обгрунтувати" політику

затягування поясів. І ось вже головний
рупор офіційної пропаганди - Держстат,
знову витягнув на світло божий брехливий постулат міністра Реви. Так, в Державній службі статистики підрахували,
що українці багато їдять - перевищують
стандартну норму в 2790 кілокалорій
аж… на 200 кілокалорій.
Хоча насправді всім зрозуміло, що і це
- від бідності: люди вимушені купувати
найдешевші, але калорійніші продукти, просто для того, щоб елементарно
тамувати відчуття голоду. А це в першу
чергу хлібо-булочні вироби, макарони,
картопля, крупи, дешева ковбаса та ін.
На якісніше і збалансоване харчування
у людей просто немає грошей.
Наприклад, українець з'їдає близько
12-14 кг риби на рік. При цьому рекомендована Всесвітньою організацією охорони
здоров'я мінімальна норма споживання
риби і морепродуктів складає мінімум
20 кг на людину в рік, а 3/4 від цієї цифри
повинна складати морська риба.
За даними глобального дослідження
компанії Nielsen, українці вибирають
найдешевші продукти харчування, але
при цьому витрачають на них майже половину своїх статків.
Встановлено, що середні щомісячні
витрати київської сім'ї на продукти харчування і товари повсякденного попиту
складають близько 3,14 тисяч гривень.
(92 євро на момент дослідження). "Між
тим аналогічні витрати домогосподарств
в Мінську досягають 192 євро, у Варшаві
- 178 , у Вільнюсі - 231 , в Москві - 269 ", говориться в даних дослідження.
Така помітна різниця пояснюється не
дешевизною українського продовольства, а жорстокою необхідністю економити на їжі - українці часто віддають
перевагу менш дорогим, але калорійнішим продуктам.

КОМПЛЕКС ПРИЧИН

У зв'язку зі сказаним у когось може
виникнути питання: чому в "аграрній

наддержаві", на побудову якої узяв курс
президент Порошенко, харчування для
людей постійно дорожчає?
На думку експертів, зростання цін на
продукти харчування в Україні пов'язане
не лише з девальвацією гривні, подорожчанням енергоносіїв, неврожаєм та ін.,
але й із загальним станом справ в агропромисловому секторі.
"За останні роки українське сільське
господарство стало втрачати традиційні
ринки збуту, що зараз негативно позначається на обсязі виробництва в цілому.
А коли немає виробництва, автоматично
виникають проблеми і з насиченням внутрішнього ринку.
Останнім часом український аграрний експорт розвивався за рахунок рапсу, соняшнику, пшениці, - але навіть по
зернових Україну зараз тіснять Росія і
Казахстан. З іншими галузями аграрного сектора - ще гірше. Овочі, фрукти, баштанові ще нещодавно йшли в Росію. Зараз же українська влада ці напрями сама
для себе закриває, виробники втрачають
сенс працювати. Наприклад, зараз в садах частенько навіть не збирають урожай
яблук і груш, вони обсипаються і гниють
- тому що нікуди збувати: Європі не треба,
а Росія закрита. В той же час, росте імпорт
продовольства. Наприклад, якщо раніше
з Польщі завозили тільки м'ясо і сало, то
тепер лінійка імпорту продуктів харчування відчутно розширилася", - говорить
економіст Володимир Галушко.
За його словами, розраховувати на дешевші імпортні продукти українцям теж
не варто. "Деякий час постачальники імпортної продукції можуть тримати низькі
ціни - але лише для того, щоб остаточно
задавити українських виробників. Але
після того, як вони доб'ються монопольного становища, вони неминуче піднімуть ціни", - підкреслив експерт.
У свою чергу, багато експертів і політиків вважають, що новий виток подорожчання продуктів та підвищення тарифів
неминуче приведе до зростання соціальної напруги. І як наслідок - до прискореної втечі українців за кордон.
"Нещодавно міністр закордонних справ
України Павло Клімкін відкрито заявив,
що країна втрачає через трудову міграцію по мільйону мешканців в рік, і що в
Польщі зараз знаходиться майже півтора
мільйони українців одночасно. Так от,
після чергового зростання тарифів і цін
на продукти харчування, відтік громадян
з України збільшиться ще більше. Незважаючи на якісь адміністративні спроби
стримати цей процес, народ ще активніше
побіжить на всіх напрямках. Усе це говорить про те, що звитяжна риторика президента і Кабміну про їх "великі звершення" абсолютно не відповідає реальності.
Насправді, ситуація в економіці України
просто катастрофічна", - резюмував Василь Цушко, заступник Голови Соціалістичної партії Олександра Мороза.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

Про єврозарплати

Про студентів у Польщі

Про транш МВФ

Після реалізації рішення Ради національної
безпеки й оборони грошове забезпечення
військовослужбовців в зоні бойових дій суттєво
збільшиться.

За словами посла України у Польщі
Андрія Дещиці, наразі у Польщі
навчається близько 40 тисяч
українських студентів, з яких лише
5-10% планують повернутися після
навчання до України.

Заступник голови
Європейської комісії з
питань євро і фінансової
стабільності Валдіс
Домбровскіс відвідає
Україну 13-14 вересня,
де візьме участь в
підписанні програми
макрофінансової
допомоги ЄС на 1 мільярд
євро.

Про це у Вінниці під час зустрічі з обдарованою молоддю
заявив Президент України Петро Порошенко, передає 1NEWS.
“Скільки снайпер отримуватиме зараз – після реалізації позавчорашнього рішення Ради нацбезпеки й оборони на фронті? 20 тисяч гривень: 10 – як солдат і 10 – доплати за участь в
Операції об’єднаних сил”, – сказав Порошенко.
Також він запевнив, що середня заробітна плата в Україні
перевищить 10 тис. грн.
“Ми випереджаючими темпами будемо забезпечувати
зростання зарплат. У середньому по країні це буде більше 10
тисяч. Якщо зарплата у нас буде 12-15 тисяч… Ми ведемо до
того, щоб частка заробітної плати у валовому продукті збільшувалася за рахунок зростання ефективності праці. І якщо
люди отриматимуть таку зарплату вдома – і сьогодні це
вже реально – 400-500-600 євро, навіщо їм їхати (за кордон –
ред.)”, – сказав Порошенко.

«Ті опитування, які проводилися серед студентів свідчать, що 5-10% задекларували, що
хочуть повертатися в Україну. Решта збирається продовжити навчання чи проживання у Польщі», – повідомив Дещиця.
Він зазначив, що переважна більшість українських студентів у Польщі планують надалі проживати та працювати у цій країні або їхати до
країн Західної Європи по закінченню навчання.
Також посол додав, що за даними польського уряду, найбільше кількість українських
студентів у Польщі зростала у 2016 році. Наразі ця кількість продовжує зростати, проте
не такими швидкими темпами.

Про це сказано в повідомленні
Єврокомісії, передає "ІнтерфаксУкраїна".
"Валдіс Домбровскіс буде в Києві, Україна (до 14 вересня): бере
участь в церемонії підписання
програми макрофінансової допомоги", - зазначено в повідомленні
Єврокомісії.

Домбровскіс зустрінеться з
прем'єр-міністром Володимиром
Гройсманом, в.о. міністра фінансів
Оксаною Маркаровою.
Крім того, він візьме участь у
форумі Ялтинської європейської
стратегії.
Нагадаємо, місія МВФ приїхала
з візитом до Києва 6 вересня. За
підсумками візиту буде прийнято
рішення про виділення траншу.
Ключовою умовою для отримання траншу від МВФ є підвищення цін на газ для населення
до ринкових. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про готовність до такого кроку.
Транш від МВФ відкриває Україні доступ до отримання іншого
офіційного фінансування від Єврокомісії та Світового банку на 1,5
млрд доларів.
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Выборы все ближе, поэтому перед властью встала серьезная проблема:
как завоевать симпатии электората?

РЕАЛІЇ

СТАНУТ ЛИ ПЕНСИОНЕРЫ БОГАЧЕ?

Репліка

3

Дивно, що 6 вересня,
поки-що не оголошене
святковим днем. А можна
ж було, спираючись на
слова кількох депутатів,
що переконували в
необхідності законом
оформити нове військове
вітання та інші нюанси
кількох армійських
статутів. «Історичне
рішення», своєрідна
гарантія незалежності,
– так можна було
зрозуміти висловлювання
ораторів на засіданні.
Господи, як мало треба
для відстоювання
суверенітету держави!

КАКИХ "ПОДАРКОВ" ОТ ВЛАСТИ СЛЕДУЕТ ЖДАТЬ ВЕТЕРАНАМ
Александр Полуянов
(Начало на стр. 1)

Несмотря на "возрастные
особенности", вопросы
пенсионного обеспечения
относятся к числу тех
проблем, которые
волнуют практически
всех украинцев. Это и 12
миллионов "действующих"
пенсионеров, и миллионы
тех, у кого пенсия не за
горами, и все остальные
– кому не все равно,
как живут их родители,
дедушки и бабушки.
В МИНСОЦПОЛИТИКИ
РАССМАТРИВАЮТ ДВА
ВАРИАНТА ПЕРЕРАСЧЕТА
ТАКИХ ПЕНСИЙ

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ – минимальная пенсия должна составлять 40% от минимальной
зарплаты. Попутно заметим,
что во всех цивилизованных
странах пенсии составляют
от 40% до 60% от средней (а не
минимальной) зарплаты. Подсчитаем, что такое "покращення" реально даст пенсионерам.
Как известно, на сегодняшний день минимальная
зарплата составляет 3723 грн
– соответственно, 40% от данной суммы – 1489 гривен. Это
всего лишь на 37 гривен больше, чем нынешняя минималка (1452 грн). При этом, с 1 декабря минимальная пенсия и
так должна вырасти (в рамках
планового повышения соцстандартов) до 1497 грн. А если
минимальную зарплату всетаки повысят до 4100 гривен,
то минимальная пенсия по
новой формуле (40%) вырастет
до 1640 гривен.
"Солидные" прибавки, нечего сказать.
ВТОРОЙ ВАРИАНТ – берется
действующая формула определения пенсии, плюс в 2000х – любые 5 лет самого большого заработка – и в итоге
учитываются оба этих коэффициента. Таким образом, по
словам Андрея Ревы, общий
коэффициент будет больше,
чем тот, который у человека
есть на данный момент. Нетрудно понять, что если женщина всю жизнь проработала
санитаркой (колхозницей, нянечкой и т.д.), то "любые 5 лет
самого большого заработка" ей
вряд ли помогут.

ЧТО БУДЕТ С ПЕНСИЯМИ
РАБОТАЮЩИХ
ПЕНСИОНЕРОВ

Все мы помним заявления
Андрея Ревы о том, что после проведения пенсионной
реформы работающим пенсионерам придется выбирать:
либо пенсия, либо зарплата.
Об этом министр соцполитики впервые заявил еще в
феврале 2017-го (накануне
принятия так называемой
пенсионной реформы), а затем повторил буквально месяц
назад – в августе 2018-го. Эти
слова буквально повергли в
шок миллионы людей, кото-

рые подрабатывают (или собираются подрабатывать) на
"заслуженном отдыхе", чтобы
хоть как-то ослабить тиски
пенсионной нищеты.
Но грядущие выборы диктуют свои законы – и вот уже
Министерство
социальной
политики выступило с официальным заявлением, в котором слова их же руководителя
объявляются "слухами":
"Министерство социальной
политики Украины официально сообщает, что указанная
информация не соответствует
действительности. Проведенная пенсионная реформа не
предусматривает
необходимости выбора между пенсией
и зарплатой для работающих
пенсионеров. Наоборот, именно для того, чтобы прекратить
дискриминацию работающих
пенсионеров, и была проведена пенсионная реформа…
Также отмечаем, что ни у правительства, ни Министерства
социальной политики нет никаких планов по ограничению
прав работающих пенсионеров", – говорится в заявлении
пресс-службы министерства.
Более того, в Минсоцполитики отметили, что одним
из достижений пенсионной
реформы стала отмена уменьшения пенсионных выплат на
15% работающим пенсионерам с 1 октября 2017 года.
Словом, все выглядит так,
будто вопрос исчерпан – проблемы нет. Однако "осадок
остался", а наученные горьким
опытом украинцы (имеющие
все основания не доверять
официальным
заявлениям
властей) задают себе вопрос –
что же будет на самом деле?
Тем более, что последние
события (взять хотя бы июльскую задержку пенсий) показывают, что у Пенсионного
Фонда существуют большие
проблемы с финансированием.
И даже тот факт, что донором
Пенсионного фонда является
государственный бюджет, уже
не вызывает особого доверия –
ведь и он трещит по всем швам.
Это подтверждают и заявления экономических экспертов: мол, "огромная дыра
в госбюджете", заставляет чи-

новников искать любые возможности для сокращения и
минимизации
социальных
выплат. И при таком раскладе
невыплата пенсий работающим пенсионерам вполне может стать реальностью.
"Сокращения социальных
расходов требует огромная
дыра в государственном бюджете… Слишком оптимистично были оценены статьи доходов. Между тем, экономика не
развивается, а кредитов нет.
Таким образом, мы имеем за
первое полугодие этого года
дырку в 13 миллиардов гривен.
Все это указывает на вероятность сценария, при котором
работающих пенсионеров или
полностью лишат выплат, или
снова заберут 15% пенсий", заявил в этой связи директор
Украинского института анализа и менеджмента политики
Руслан Бортник.
Между тем, инициативы правительства о том, чтобы забрать
(полностью или частично) пенсии у работающих пенсионеров, большинство экспертов
оценивают негативно.
"К таким инициативам я отношусь, как к незаконным, и
нарушающим права человека.
У нас пенсия платится, в том
числе, и со страховых взносов
– по достижении соответствующего возраста люди имеют
право на эти деньги. То есть
– это их деньги. И это не Реве
или кому-то другому в правительстве решать: выплачивать
их или нет. Власть не должна
решать за людей, что им делать. Если такие инициативы
теоретически где-то и могут
иметь место, то это только по
отношению к тем, кому сейчас 20 лет, кто только начинает сейчас свой трудовой путь.
Для нынешних пенсионеров
это незаконно. Это нарушение
их конституционных прав" –
считает экономист Всеволод
Степанюк.
Кстати, по прогнозам председателя Национальной комиссии по вопросам ценных
бумаг и фондового рынка Тимура Хромаева, из-за дефицита
средств у Пенсионного фонда
размеры пенсий в солидарной
системе будут сокращаться - в

среднем на 10% в течение ближайших двух-трех лет.
Для справки: по данным
Пенсионного фонда Украины,
общее количество пенсионеров в Украине – более 11,7
млн. Примерно 2,74 млн украинцев и работают, и получают пенсию. Средняя пенсия
в Украине составляет всего
лишь 2,5 тыс. грн. Это 29% от
средней зарплаты. Напомним, что согласно нормам
Международной организации труда, достаточной считается пенсия, составляющая
40% среднего заработка.

КАК "ПОВЫШАЮТ"
ПЕНСИИ В УКРАИНЕ

Согласно данным Госстата,
на выплату пенсий в Украине
тратятся такие суммы:
Год

Сумма
в гривнах

Сумма
в долларах

2011

210 млрд.

26,5 млрд.
29,3 млрд.

2012

233 млрд.

2013

250 млрд.

31,3 млрд.

2014

243 млрд.

29,4 млрд.

2015

265 млрд.

16,8 млрд.

2016

249 млрд.

9,8 млрд.

2017

279 млрд.

10,4 млрд.

2018

345 млрд.

13,2 млрд.

Нетрудно увидеть, что даже
после "осовременивания" пенсий, нынешняя власть выделяет на пенсионные выплаты
ровно в два раза меньше реальных (в долларах) денег, чем
"злочинна влада" в 2011 году, и
в 2,4 раза меньше, чем в 2013м. Этот вывод подтверждает
и динамика среднего размера
пенсии за последние 4 года.
По состоянию на 01.01.2014
средняя пенсия в Украине составляла $191;
С 01.01.2015 - $72;
С 01.01.2016 - $66;
С 01.01.2017 - $69;
С 01.01.2018 - $ 87.
При этом динамика роста
цен на продукты и другие жизненно важные потребности
была прямо пропорциональна
росту доллара за эти годы, а в
некоторых случаях (например,
тарифы ЖКХ), оставила позади и доллар.

Отже, «Слава Україні!» замінює
тепер «Бажаю здоров’я!». Гарна
зміна, її годилося б внести хіба
після переможного завершення
військового конфлікту, бо нинішня «слава» поки-що не підкріплюється дійсністю. І на лінії вогню,
і в гірких буднях українців. Та й
здоров’я ніколи не вадить військовим, тому доцільність теперішньої відмови від нинішнього
вітання, на мій погляд, не переконлива або передчасна. Хоч,
зрозуміло, воно «комуняцьке», як
і в багатьох арміях світу.
Ясно, що вдосконаленням закону і статутів скористаються
найперше штатні патріоти та
президент, посилаючись на «історичну правду», революційні
події 1917-1918 рр., на діяльність
УПА. Одначе, їм не варто було б
ігнорувати істину про авторство
вітання. Його ще раніше ввели
січові стрільці – українські хлопці з інтендантських (в основному) підрозділів австро-угорської
армії під час першої світової війни. В квітні 1941 року в Кракові
українські націоналісти ухвалили організаційне вітання цього ж
змісту саме для членів ОУН. Про
це слід було згадати при обговоренні пропозиції президента –
майже послідовника С.Бандери.
Інакше нинішнє трактування тяглості процесів (подій, фактів, наслідків…) виглядає фальшиво. А
фальш, як відомо, руйнує історичну конструкцію. Того слід уникати.
Тим часом, швидко минуть
дні до остаточного голосування
проекту закону. Можливо згадані деталі увійдуть в преамбулу
закону. Однак, радив би утриматись тим, хто не голосуючих
«за» відносить до сепаратистів.
Це і примітивно, і провокативно,
і не відповідає суті. Сьогоднішні
сепаратисти – найперше ті, хто
руйнує єдність народу, не дбає
про вирішення проблем зайнятості, наведення законного порядку в усіх сферах суспільного
життя, не перестаючи при тому
обкрадати людей і державу, тягнучи її до катастрофи.
Вони, якраз, голосують «правильно».
Олександр Мороз
06.09.2018
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ТОЧКА ЗОРУ

ВИ СПИТАЛИ

Кому належать українські
обленерго

За матеріалами https://biz.censor.net.ua/

Українські мільйонери П.Порошенко, І.Коломойський,
І.Суркіс, Р. Ахметов, Ю. Бойко, Ю. Льовочкіна, росіянин
К.Григоришин та російська VS Energy володiють акцiями
всiх обленерго країни.
Обленерго
Вінницяобленерго

Тернопільобленерго

Чернівціобленерго

Запоріжжяобленерго

Донецькобленерго
Волиньобленерго
Закарпаттяобленерго
Прикарпаттяобленерго
Львівобленерго
Одесаобленерго
Полтаваобленерго
Харківобленерго

Бенефіціар
Частка %
Костянтин Григоришин
72,4%
ICU (керує фінансовий радник Петра Порошенка - Ма25,0%
кар Пасенюк)
Костянтин Григоришин
20,0%
Ігор Коломойський
20,0%
Держава *
51,0%
VS Energy (належить росіянам: Євгену Гінеру, Михай55,0%
лу Воєводіну і Олександру
Бабакову)
Держава
25,0%
Костянтин Григоришин
6,2%
Ігор Коломойський
6,2%
Ігор Суркіс
16,5%
Держава
60,5%
Рінат Ахметов
70,5%
Держава
25,0%
Костянтин Григоришин
21,2%
Юрій Бойко
75,0%
Юлія Льовочкіна
50,0%
Держава
50,0%
Ігор Суркіс
88,0%
Ігор Суркіс
89,1%
VS Energy
48,0%
Держава
25,0%
Костянтин Григоришин
48,8%
Ігор Коломойський
48,8%
Констянтин Григоришин
29,8%
Держава
65,0%
VS Energy
90,0%
VS Energy
84,6%

Херсонобленерго
Рівнеобленерго
ТОВ “Луганське
Костянтин Григоришин
100,0%
енергетичне об’єднання”
Житомиробленерго
VS Energy
91,0%
VS Energy
18,8%
Хмельницькобленерго
Держава
70,0%
Костянтин Григоришин
26,6%
Черкасиобленерго
Держава
71,0%
Костянтин Григоришин
36,5%
Чернігівобленерго
Ігор Коломойський
36,5%
Кіровоградобленерго
VS Energy
83,0%
Київобленерго
VS Energy
89,1%
Костянтин Григоришин
34,0%
Сумиобленерго
Ігор Коломойський
34,0%
Держава
25,0%
Рінат Ахметов
51,5%
Костянтин Григоришин
8,0%
Дніпрообленерго
Ігор Коломойський
8,0%
Держава
25,0%
VS Energy
13,2%
Миколаївобленерго
Держава
70,0%
Рінат Ахметов
72,4%
Київенерго
Держава
25,0%
*Відсотки, яким поки що володіє держава, виділено червоним

В мировом рейтинге качества дорог Украина заняла
сто тридцатое место из ста тридцати семи возможных.

МЕНЬШЕ МАШИН –
МЕНЬШЕ ДОРОГ
ИЛИ КАК В УКРАИНЕ БОРЮТСЯ
СО СМЕРТНОСТЬЮ ОТ ДТП

Александр Полуянов

Казалось бы, тема "убитых" украинских дорог настолько
"заезжена", что уже и сказать нечего. Но вот на днях мы в
очередной раз получили международное признание – правда,
как в большинстве случаев, со знаком "минус". Так, в мировом
рейтинге качества дорог Украина заняла сто тридцатое место
из ста тридцати семи возможных. Об этом свидетельствуют
данные индекса глобальной конкурентоспособности Global
Competitiveness Index 2017-2018.
ЧЕМ ХУЖЕ – ТЕМ ЛУЧШЕ

Украину на одну позицию
обошел Мозамбик, занявший в
указанном списке 129-е место.
Хуже украинских были признаны лишь дороги Парагвая, Йемена, Гвинеи, Мадагаскара, Гаити,
Конго и Мавритании, занявшей
последнее место в рейтинге.
Лидерами по качеству путей признаны Объединенные
Арабские Эмираты, Сингапур и
Швейцария. В пятерку лучших
также вошли Гонконг и Нидерланды. США заняли 10-е место.
Как видим, данный рейтинг
вдребезги разбивает и буквально
втаптывает в грязь все заявления
украинских властей о том, будто
бы за последние годы – благодаря героическим усилиям наших
реформаторов – ситуация с нашими дорогами стала улучшаться. Поэтому и неудивительно, что
данные Global Competitiveness
Index подверглись острой критике со стороны прикормленных
украинской властью экспертов
и журналистов (в народе их называют "порохоботами"). В частности, журналист Александр
Крамаренко просто поставил под
сомнение легитимность исследования GCI, найдя в нем некие
противоречия.
Экономист Михаил Кухар пошел еще дальше. Он нашел и
привел исследование Всемирной
организации здравоохранения
за 2017 год, согласно которому
Украина входит в группу стран
с минимальными показателями
смертности на дорогах (в расчете
на 100 тыс. населения).
"Узнал, что Украина входит в
1-ю категорию по безопасности
на дорогах, согласно международной статистике. Это те страны, где в авариях каждый год гибнет от 3 до 10 человек на 100 тыс.
жителей. Нас там опережают,
конечно, Швеция и Австралия по
безопасности, но мы опережаем,
например, США - на 0.35".
По мнению Кухара, относительно низкие показатели смертности говорят о высоком качестве
наших дорог.
Однако эти выводы удивили
не только простых читателей его
блога, но и специалистов.
И действительно, если присмотреться к логике Кухара, то
становится очевидно: в данном
случае экономист откровенно
(специально или по недомыслию – непонятно) манипулирует
цифрами и фактами. Это легко
доказать на примере сравнения
показателей Украины и США.
Да, вроде бы мы действительно
выглядим немного лучше Штатов по абсолютным показателям
смертности в ДТП. Проблема в

том, что нельзя сравнивать несравнимое, а, если и делать это,
то учитывая все влияющие на исходный результат параметры.
Так, в США машин на душу
населения почти в четыре раза
больше: 797 на тысячу человек –
против 202 авто в Украине. Одно
это показывает, что ситуация в
Украине со смертностью в ДТП
как минимум в 4 раза хуже, чем
в США. Далее — среднегодовой
пробег машины в Соединенных
Штатах составляет около 30 тыс.
км, а в Украине — 20-25 тыс. км.
То есть, если учесть эти два
фактора (количество машин и
расстояния, которые они проезжают), то статистика смертности
на украинских дорогах хуже примерно в пять раз, чем в Штатах.
Эта статистика могла бы быть
еще хуже – если бы не… убийственное качество украинских
дорог, которое просто не позволяет носиться на высоких скоростях. Ведь наши дороги, оснащенные импровизированными
«лежачими полицейскими» —
ямами, колдобинами, ухабами
и рытвинами — уничтожают
ходовые автомобилей, однако заставляют водителей ездить медленнее. Это подтверждает тот
факт, что абсолютным лидером
по смертности на дорогах в Украине является Киев, где и дороги
получше, и машин побольше, чем
в среднем по стране.
Кстати, самый низкий показатель смертности на дорогах в
мире вовсе не у «цивилизованных» европейских стран. Лидирует карликовое островное государство Микронезия, состоящее
из 607 островов, совокупная площадь которых меньше площади
Люксембурга. Там на всю страну
насчитывается менее 4 тыс. автомобилей и практически нет дорог.

ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ,
ТОВАРИЩИ

Но вернемся в Украину. Если
украинские дороги будут ремонтироваться такими темпами, и с таким качеством, то
дрейф Украины в сторону Микронезии станет необратимым.
Как заявил премьер-министр
Гройсман, в ближайшие годы на
ремонт дорог планируется направить около 300 млрд гривен. В год
выходит в среднем по 50 млрд грн,
или около $1,8 млрд по текущему
курсу НБУ. Как утверждает министр инфраструктуры Украины
Владимир Омелян, при стабильном выделении таких средств
украинские дороги можно отремонтировать за три-четыре года.
"Я верю в то, что при стабильном финансировании минимум
50 миллиардов гривен (1,8 мил-

лиарда долларов) в год, мы за тричетыре года сможем отстроить
качественно дороги на уровне
государственном, международном и межобластном", — сказал
Омелян.
Однако эксперт в сфере транспорта Александр Кава, комментируя данную программу
дорожного строительства, констатировал: дела обстоят на порядок хуже. Он отмечал, что в
2017 году было выделено 43 млрд
грн на ремонт 2 тыс. км дорог, однако это всего лишь чуть более
1% всех украинских дорог (из 170
тысяч км).
"Чтобы такими темпами отремонтировать всю дорожную
сеть, а сейчас 95% сети находится в ненормативном, ненадлежащем состоянии, - нужно более
100 лет. Эти цифры говорят сами
за себя, чтобы понять, какие
объемы нужны. И какие объемы
выделяются", — сказал эксперт.
Таким образом, даже если
увеличить финансирование дорожной отрасли по сравнению с
2017 годом почти в 2,5 раза и выделять по 100 млрд гривен в год,
то на полный ремонт современных украинских дорог потребуется более 42 лет — при условии,
что все это время по ним никто
не будет ездить и они прекратят
разрушаться. В действительности же это означает "никогда".
Впрочем, Омелян и здесь нашел оригинальный выход из
положения: он планирует пересадить украинцев на самолеты
– а в небе, как известно, дороги не нужны. Так, если сегодня
услугами авиационного транспорта пользуются лишь 5-7%
украинцев, то Омелян надеется
довести этот показатель до 50%.
"Потому что опыт соседних государств - таких, как Польша и
Венгрия подтверждают, что это
не теорема, а возможный факт»,
— заявил министр.
Если же говорить серьезно, то
приходится признать: в стране
на глазах назревает чудовищный инфраструктурный коллапс. Мосты не строят и даже
не проводят их необходимый
ремонт, дороги разбиты, общественный транспорт дорожает
и давно устарел. Но вместо того,
чтобы с этим бороться, Омелян
только констатирует факты:
"По нашим оценкам, минимум 50% всех автобусных перевозок — в "серой" или "черной"
зоне. То есть компании либо
перевозчики вообще не имеют
никаких документов или прав
возить людей, автобусы переоборудованы с грубыми нарушениями безопасности", — рассказал Омелян.
Чудовищные автомобильные
аварии уносят десятки жизней за один день, а последнюю
станцию метро в городе Киеве
открыл еще беглый Азаров –
как раз накануне Майдана. Зато
теперь почти все самые ценные
кадры "Киевметростроя" находятся на заработках в той самой,
пока еще не сожженной Москве
- там за прошлый год сдали двенадцать (!) новых станций.
А сам Омелян откровенно издевается над украинцами, рассказывая нам байки о строительстве гиперлупа (вакуумного
поезда) в Днепре (Днепропетровске). Том самом, где до сих пор
не могут расчистить ливневки, и
город каждый раз после дождей
тонет в болотистой жиже.
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Похвала Гітлеру є природним симптомом важкої хвороби націоналізму,
якою страждає зараз наша країна, точніше, – її влада

КУМИРИ

нашої влади

Олександр Полуянов

Дедалі виразніше вимальовується істинне, огидливе обличчя нинішньої
влади. До вже відомих рис - брехливості, продажності, крадійства та
відвертого холуйства перед заокеанськими хазяями, все чіткіше додається
прагнення переписати історію Великої Вітчизняної війни, реабілітовувати
фашистів і виправдати їх злочини. Подивимося лише на останні "камінці",
які чітко вкладаються в загальну "мозаїку".

ПАРУБІЙ - УЧЕНЬ ГІТЛЕРА?

В Україні знову скандал. Приводом
для цього стала заява спікера Верховної Ради Андрія Парубія про Адольфа
Гітлера, в якому він назвав главу нацистської Німеччини "найбільшим"
демократом, і закликав не забувати
"внесок" фюрера у розвиток демократії.
"Я сам величезний прибічник прямої демократії, я колись навіть на науковому рівні цим займався. До речі,
скажу вам, що найбільшою людиною,
яка практикувала пряму демократію,
був Адольф Алоізович (Гітлер - ред.)
в 30-х роках. Ми повинні про це теж
пам'ятати", - довірчо розповів він в ефірі телеканалу ICTV.
Придворний політолог Володимир
Фесенко , що був присутнім в студії,
догідливо посміхнувся словам високопоставленого чиновника, і закивав
головою - як би підтверджуючи, що
йому особисто "Адольф Алоізович" теж
здається великою людиною і прямим
демократом.
Звичайно, для будь-якого європейського політика такі слова коштували б
як мінімум кар'єри, а може - і свободи.
Проте у нас можна сміливо припустити, що Парубію за це нічого не буде.
Щоправда, трохи пізніше - коли на
Парубія посипався град нищівної критики, і до нього стало доходити, що він
“відморозив” явно не те - дав "задній
хід" і поніс таку ахінею, яку навіть коментувати (як і шукати там хоч б зернята здорового глузду) не варто. Мовляв,
він зовсім не захоплювався, а засуджував Адольфа Алоізовича, і взагалі - говорячи про Гітлера, він мав на увазі Путіна. Далі - більше: своїх критиків він
звинуватив в пособництві Кремлю.
"Вас змінити буде важко, тому що
ваш орієнтир - Путін, російська пропаганда, російський агресор. Ганьба
вам", - в стилі "сам дурень" відповів
своїм опонентам в Раді Парубій - роз-

дратований тим, що в парламенті був
зареєстрований проект постанови про
його звільнення.
Втім, такі витівки Парубія навряд чи
повинні викликати у нас серйозне здивування - адже він і раніше дозволяв
собі висловлювання, які вважалися б
неприпустимими у будь-якому цивілізованому суспільстві. Узяти хоч би
його відому заяву про те, що громадяни сходу України - це нащадки російських окупантів, тому і зважати на них
не варто. "На сході України. заселяли
переселенців, московських окупантів з
інших куточків іншої країни. І сьогодні ви апелюєте до місцевого населення,
до думки людей, які там живуть"? - заявив з трибуни Ради голова парламенту України.
Потрібно визнати, що ця заява цілком
укладається в "демократичні стандарти" Адольфа Гітлера і Третього Рейху.
До речі, незважаючи на наше відношення до "Опозиційного блоку",
справедливості заради варто сказати:
тільки фракція "ОБ", плюс ще декілька
позафракційних депутатів виступили
із засудженням цієї скандальної заяви.
Так, нардеп Вадим Рабинович має намір подати до суду на Парубія за пропаганду фашизму, і вже звернувся до всіх
посольств європейських країн, в першу
чергу Німеччини, з проханням дати
оцінку діям київської влади та Парубія,
і припинити усі контакти з ними.

В УКРАЇНІ НЕМАЄ ФАШИЗМУ

В цілому ж подібні висловлювання Парубія цілком і повністю відповідають трендам сучасної української
політики. На жаль, за час правління
нинішньої влади наша країна перетворилася на глобальний полігон історичного ревізіонізму, де на всіх рівнях
переглядають підсумки і результати
Другої світової війни. Скандали на цю
тему слідують останнім часом один за

ТОЧКА ЗОРУ
іншим - у тому числі, на цілком офіційному рівні. Ось лише декілька характерних прикладів.
Так, консул України в Гамбурзі Василь Марушинець схвально висловлювався в Facebook про нацистську
політику, відкрито заперечуючи при
цьому злочини Холокосту. Депутат
Львівської міської ради від партії "Свобода", шкільний завуч Мар'яна Батюк
без усяких комплексів привітала Гітлера з днем народження, а на її інтернетсторінці знайшли характерні фото, де
"патріотична" вчителька урочисто зигує (нацистське вітання – ред.) разом зі
своїми неповнолітніми учнями.
Міський голова Сколе Володимир
Москаль опублікував антисемітське
відео, прямо звинувачуючи євреїв в
розпалюванні Другої світової війни.
Керівниця одеського відділення "Правого сектора" Тетяна Сойкіна заявила,
що Україна належатиме "українцям, а
не жидам".
А завідувачка кафедрою економіки
Національного авіаційного університету, член Академії економічних наук
України Олеся Сунцова написала про
те, що київські євреї самі спровокували трагедію Бабиного яру своєю співпрацею з проклятим більшовицьким
режимом - тоді як справжні українці
нібито зустрічали гітлерівських вбивць
квітами.
Той же дискурс повністю підтримується цілю низкою провідних українських ЗМІ. Тележурналіст Дмитро
Гордон признався, що він з гуманістичних міркувань віддав би "бридкий Ленінград" фашистам, що оточили його.
А на каналі 1+1 показали передачу про
трагедію чернігівського села Корюковка, де нацисти і їх прибічники - поліцаї влаштували наймасовіше вбивство
мирного населення (близько 7 тисяч
людей) за всю історію Другої світової війни. Проте автори передачі в тому, що
сталося, звинуватили "сталінських партизан", які своїм опором спровокували
фашистів на цю бійню. Мовляв, сиділи
б тихо, підкорилися - і не було б біди.
Ліберальний сайт "Історична правда"
пішов в цьому сенсі ще далі - за словами одного з його авторів, співпраця
з нацистами "гарантувала створення
майбутньої української держави в Новій Європі". Оскільки, беручи участь
у боротьбі з більшовиками, "українці
доводили, що їх нація займає окреме
місце в сім'ї європейських країн і гідна
майбутнього".
Спеціально для таких "істориків",
і тих, хто їм вірить, слід нагадати про
план германського керівництва "Ост".
Згідно з цим документом, на окупованій території Радянського Союзу, у
тому числі в Україні, фізичному знищенню підлягали десятки мільйонів
мирних жителів - для подальшого заселення "звільнених" земель німецькими колоністами. Втім, надамо слово
самим ватажкам фашистського рейху :
Гітлер: "Якщо ми хочемо створити
нашу велику германську імперію, ми
повинні, передусім, витіснити і винищити слов'янські народи - росіян, поляків, чехів, словаків, болгар, українців, білорусів. Немає ніяких причин не
зробити цього".
Гіммлер: "Нашим завданням є не
германізувати Схід в старому значенні цього слова, а домагатися того, щоб
на Сході жили люди тільки дійсно німецькій, германській крові".
Борман: "Україна для німців буде
раєм земним. Все туземне слов'янське
населення треба повністю виселити. У тій мірі, в якій слов'яни нам не
потрібні, вони вимиратимуть. Тому
проведення щеплень і медичне обслуговування з боку німців є зайвим.
Розмноження слов'ян небажане. Освіта
небезпечна".
Закінчення на СТОР.6
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ВЫ СПРОСИЛИ

ДЕНЬГИ

Как “поправились”
(в зарплате, фото лучше
не сравнивать) за 2 года
наши министры
По материалам https://newsone.ua/

В редакцию часто обращаются с
вопросами о зарплатах высших
должностных лиц Украины.
Выполняем просьбу читателей.

Взяв в руки калькулятор, каждый может
посчитать, на сколько выросла зарплата
“слуг народа”, а также сравнить с размером и ростом своей зарплаты или пенсии.
Кстати, годовая минимальная зарплата
в Украине за 2015 г. составила 15 256 грн,
за 2017 г. -38 400 грн.

ИТАК, ЗАРПЛАТА МИНИСТРОВ:

Владимир Гройсман, премьер министр
Зарплата за 2015 г.: 77 270 грн, за 2017 г.:
435 647 грн
Геннадий Зубко, вице-премьер,
министр регионального развития,
строительства и ЖКХ
Зарплата за 2015 г.: 73 021 грн, за 2017 г.:
522 623 грн
Иванна Климпуш-Цинцадзе, вицепремьер по вопросам европейской и
евроатлантической интеграции
Зарплата за 2015 г.: 80 474 грн, за 2017 г.:
527 647 грн
Владимир Кистион, вице-премьер
Зарплата за 2015 г.: 171 896 грн, за 2017
г.: 526 759 грн
Вячеслав Кириленко, вице-премьер
Зарплата за 2015 г.: 74 398 грн, за 2017 г.:
607 787 грн
Павел Розенко, вице-премьер
Зарплата за 2015 г.: 74 474 грн, за 2017 г.:
614 283 грн
Степан Кубив, первый вице-премьер,
министр экономразвития и торговли
Зарплата за 2015 г.: 79 263 грн, за 2017 г.:
525 196 грн
Арсен Аваков, министр внутренних дел
Зарплата за 2015 г.: 228 414 грн, за 2017
г.: 710 099 грн
Павел Климкин, министр
иностранных дел
Зарплата за 2015 г.: 74 797 грн, за 2017 г.:
732 805 грн
Остап Семерак, министр экологии и
природных ресурсов
Зарплата за 2015 г.: 78 966 грн, за 2017 г.:
519 357 грн
Игорь Насалик, министр энергетики и
угольной промышленности
Зарплата за 2015 г.: 81 122 грн, за 2017 г.:
528 340 грн
Евгений Нищук, министр культуры
Зарплата за 2015 г.: 182 891 грн, за 2017
г.: 785 391 грн
Владимир Омелян, министр
инфраструктуры
Зарплата за 2015 г.: 120 870 грн, за 2017
г.: 758 812 грн
Степан Полторак, министр обороны
Зарплата за 2015 г.: 266 498 грн, за 2017
г.: 645 280 грн
Лилия Гриневич, министр образования и науки
Зарплата за 2015 г.: 80 515 грн, за 2017 г.:
533 613 грн
Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения
Зарплата за 2015 г.: 36 000 грн, за 2017 г.:
348 284 грн
Андрей Рева, министр соцполитики
Зарплата за 2015 г.: 168 635 грн, за 2017
г.: 711 289 грн
Павел Петренко, министр юстиции
Зарплата за 2015 г.: 71 949 грн, за 2017 г.:
580 248 грн
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“За правду і справедливість”

Гройсман готує грунт для того, щоб все-таки
підвищити і без того драконівські тарифи

КОЛЕЙДОСКОП

КУМИРИ

нашої влади
Олександр Полуянов

Дедалі виразніше вимальовується істинне,
огидливе обличчя нинішньої влади. До вже відомих
рис - брехливості, продажності, крадійства та
відвертого холуйства перед заокеанськими
хазяями, все чіткіше додається прагнення
переписати історію Великої Вітчизняної війни,
реабілітовувати фашистів і виправдати їх злочини.
Подивимося лише на останні "камінці", які чітко
вкладаються в загальну "мозаїку".
(Початок на стор.5)

КУДРЯ ПРОТИ МАККЕЙНА

Похвала Гітлеру є природним симптомом важкої хвороби націоналізму, якою страждає зараз наша країна.
Так, сучасна ідеологічна лінія української держави дефакто визнає гітлерівців меншим злом в порівнянні з
комуністами, що билися проти них, - хоча в рядах Червоній Армії воювали шість мільйонів жителів України.
Сучасною пропагандою вони сьогодні підносяться
своїм власним онукам, як раби, насильно мобілізовані в якості гарматного м'яса, - тоді як націоналісти, що
співпрацювали з гітлерівцями, вимальовуються в якості
справжніх героїв нації.
А системна, послідовна дискредитація антифашистської боротьби цілком природним чином призводить до
реабілітації самих нацистів.
Яскравим прикладом подібної політики може слугувати ініціатива перейменування однієї з київських
вулиць, яка зараз носить ім'я українського підпільника Івана Кудрі. За ініціативою Петра Порошенка, цій
вулиці хочуть присвоїти ім'я американського політика
Джона Маккейна - і заради цього пропагандисти безсоромно накинулися на учасників антифашистського
підпілля.
Так, в той же самий день, коли Парубій розповідав
українцям про гітлерівський внесок у розвиток прямої
демократії, журналіст Микола Вересень повідав на президентському каналі "Прямий" про те, що в жахливих
стратах євреїв у Бабиному Яру винна… правильно, підпільна група Кудрі.
Ось як про це розповів керівник Українського єврейського комітету Едуард Долинський :
"Чому німці раптом вирішили розстріляти євреїв у
Бабиному Яру? У цьому винен радянський розвідник
Іван Кудря. Він замінував і підірвав Хрещатик, в результаті кияни втратили житло і почали ремствувати. Німці
вирішили задобрити жителів міста і розстріляти усіх євреїв, включаючи дітей і жінок, які в очах українців асоціювалися з НКВС.
З такою версією масового знищення євреїв Києва
виступив ведучий телеканалу "Прямий" Микола Вересень. Причиною цього важкого марення, в основі якого
лежить заперечення Холокосту, стала необхідність підтримати перейменування вулиці імені Героя Радянського Союзу Івана Кудрі на честь сенатора Маккейна. Для
цього розгорнули кампанію брехні відносно героя-розвідника і навіть приплесли сюди Холокост", - з похмурою іронією написав Долинський.
Слід сказати, що своєю політикою та ідеологією нинішній український режим вже викликає огиду в усьому світі. Ось, наприклад, що з цього приводу написав
український бізнесмен, співвласник бренду "Хортиця"
Євгеній Черняк, коментуючи висловлювання Парубія
про "демократа" Гітлера :
"Усі гучні заяви про "підтримку України світовою
спільнотою" - це блеф і брехня. Насправді, весь світ зневажає українську владу і сміється над нею. Коли у тебе
партнери по бізнесу у багатьох країнах, вони скидають
тобі посилання з місцевої преси, і ти розумієш, як насправді відносяться до наших дебілів у світі. Не вірте в
підтримку всім прогресивним людством реформ в Україні. Ніхто корумпованих владних дебілів підтримувати
не буде ніколи. Над ними сміються. Їх зневажають. З
ними не хочуть спілкуватися. А людей, які їх терплять,
- шкодують і не розуміють, ну як ТАК може бути?! І так
з кожного питання.
Позитивних матеріалів в західній пресі я не бачив і не
читав за останні пару років.
Корупція, війна, скандали, бійки в парламенті, відсутність реформ, МВФ, "дайте грошей", від'їзд людей з
країни. Така жахлива картина України в очах жителів
цивілізованих країн. Це дуже сумно. Ніхто в таку країну
інвестувати не буде!", - з досадою резюмував бізнесмен.

Українські реалії
Я не я і хата не моя
Прем'єр України Володимир Гройсман знову
"обнадіяв" українців: підвищення цін на газ
для населення триватимуть, оскільки ця умова
міститься у вимогах МВФ для отримання
жаданих траншів.
Гройсман заявив, що
чергове підвищення цін
на газ для населення це вимушений крок, на
який уряд вимушено
йти для того, щоб забезпечити виплати по зовнішнім боргам.
"Не я перший підписував зобов'язання на
підняття цих цін, вони

перший раз були підписані ще в 2009 році (тоді
прем'єром країни була
Юлія Тимошенко - ред.)
- я вам покажу меморандум. Але якщо постійно
обманювати наших західних партнерів, вони
починають дивитися не
в нашу сторону. Тому
це вимушений крок для

Реформа - реформою,
а грошей не чекайте
Зарплати педагогічним працівникам в
2019 році підвищувати не планується
через необхідність повернення зовнішніх
боргів України.
Незначне зростання заробітних плат учителів можливе лише у зв'язку із зростанням
"мінімалки". Про це офіційно заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.
"Я навіть не обіцяю і не анонсую підвищення заробітної плати наступного року для
окремих категорій педагогічних або науково-педагогічних працівників. Тому що наступний бюджетний рік буде дуже складним,
це пікова виплата у рамках міжнародних
зобов'язань України. Зате буде те, що завжди
є - підвищення для бюджетників відповідно
до зростання мінімальної заробітної плати", сказала Гриневич.
Нагадаємо, що зростання мінімальної
зарплати можливе з 1 січня 2019 року до 4,2
тис. грн.
При цьому до кінця 2018 року Україна повинна виплатити 3,4 млрд. доларів боргу, а в
2019 році - ще 5 млрд доларів.

Про це на пресконференції повідомив
голова профспілки працівників газових господарств Сергій Копанійчук.
"З початку року звільнилося вже більше 5,4
тис. фахівців, це більше
10% від усіх працюючих",
- заявив голова профспілки.
За його словами, в 2017
році плинність кадрів в
газових компаніях склала
25%. Головною причиною
цього є низька зарплата,
яка на третину менше,
ніж на промислових підприємствах. При цьому
посади, що звільнилися,

ці зобов'язання, віддати
гроші міжнародним інституціям, покажіть цей
сценарій, і я поставлю
під ним свій підпис. Але
такого сценарію немає
- це вимушений крок", додав прем'єр.
Незважаючи на всі ці
виправдання, експерти
вже сотні разів доводили "на пальцях": таке
положення склалося виключно через бездарну
і провальну економічну
політику влади. А цією
заявою Гройсман просто готує грунт для того,
щоб все-таки підвищити і без того драконівські тарифи.

Дороге задоволення
Економіст Віктор Скаршевський, грунтуючись
виключно на офіційні цифри, дійшов висновку:
українські громадяни занадто дорого платять за
"атикорупційний цирк" який нам усім вже декілька
років показує влада.
Втім, судите самі:
"План доходів від боротьби з корупцією виконаний
на... 0,001 відсотка.
Витрати держбюджету на антикорупційні органи
беруть свій початок з 2015 року і, включаючи бюджет
2018, за 4 роки складають 4,8 млрд грн
Витрати на "антикорупцію" з 2015 року збільшилися
майже в 15 разів (!):
- з 178 млн грн в 2015 до 2,6 млрд грн в 2018.
Доходи держбюджету від боротьби з корупцією за 7
місяців 2018 року склали 65 тисяч 659 гривень 30 копійок (!) при плані на 2018 рік 4,7 млрд грн, або 0,001%
(!) від плану.
При цьому ми спостерігаємо постійні скандали між
антикорупційними органами: то прослуховування в
акваріумі, то нічні посиденьки у будинку президента,
то звинувачення один одного в держзраді... При цьому
корупції менше не стає, якщо не більше.
Мені здається, що українські громадяни занадто
дорого платять за цей антикорупційний цирк?", - робить висновок економіст.

Колапс підкрався
непомітно
Профспілка газовиків
України повідомила:
через два роки
країну чекає колапс
опалювальної системи
- в цій сфері просто
нікому буде працювати.

того, щоб отримати доступ до фінансування
на зовнішніх ринках для
обслуговування і повернення боргів, які ні я
не брав, ні ви не брали,
як мінімум більшість з
вас", - заявив Гройсман.
Він відзначив, що
уряд чекають великі
виплати по зовнішніх
боргах, і гроші міжнародних кредиторів дуже
потрібні.
"Ви говорите: не потрібно піднімати. Я з цим
повністю згоден, візьміть
(депутати - ред.) на себе
відповідальність зараз і
розкажіть, як, не підвищуючи, не виконуючи

залишаються вакантними.
"Підготовка
фахівця
займає мінімум 2 роки.
Враховуючи
ситуацію,
яка склалася в газорозподільній галузі, вже через
2 роки не буде кваліфікованих працівників для
обслуговування газових
мереж", - уточнила технічний директор "Запорожгазу" Тетяна Бузовська.
"Через місяць починається опалювальний сезон. Боюся, що з таким
відношенням до нас керівництва держави виникає загроза не розпочати
опалювальний сезон, виникає загроза аварійних
ситуацій. Для ремонту
газових мереж і налаштування устаткування
необхідні висококваліфіковані фахівці, а хто ж
працюватиме за цю мізерну зарплату"?, - заявив
Компанійчук.

Наші в Польщі
Українські трудові мігранти зробили
економіку Польщі найдинамічнішою
в Європі, а якби вони залишилися
працювати на батьківщині, то дали б
поштовх вітчизняному виробництву.
Центральний банк Польщі і Європейське
статистичне відомство (Eurostat) показують,
що за останні 5 років приблизно мільйон
українців емігрували в Польщу. "Без українців нашу економіку чекала катастрофа", - запевняє Цезарь Казмірчак, голова Союзу підприємців і працедавців.
Виходячи з даних польського відомства у
справах іноземців, майже 90% запитів про
отримання дозволу на проживання приходить від громадян України. Більшість з них
потім влаштовується на роботу помічниками
по господарству, на будівництва або ферми.
"Вони самостійно вчать мову і потім сумлінно працюють", - розповів Казмірчак про
трудових мігрантів з України.
"Завдяки українцям Польща може істотно знижувати вартість своєї продукції за рахунок нижчої вартості оплати праці. А якби
наші співвітчизники залишалися працювати
на тих самих роботах, але вже в Україні, у нас
було б збільшення аграрного виробництва,
висока конкуренція, внаслідок чого ціни на
внутрішньому ринку пішли б на спад", - заявив економіст Андрій Новак.
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Чем грозит употребление алкоголя в долгосрочной перспективе?
НА ЗАМЕТКУ

ДОМАШНІЙ КЛУБ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Попробуй!

ОБЕРЕГИ ВАШЕГО ДОМА

Большинство, наверняка, ели
арбуз только в сыром виде либо
в коктейле. Но немного магии, и
можно сделать потрясающие вещи
из этой ягоды!

Счастье в доме зависит не только
от позитивного настроя хозяина.
Есть вещи, которые привлекают
удачу и благополучие.

САЛАТИК №1

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
• 8 ломтиков арбуза без косточек
(размером примерно с колоду карт);
• 2 столовые ложки оливкового масла;
• 5 чайных ложек сока лайма;
• 5 ломтиков сыра Фета
(чуть более 100 грамм);
• горсть свежих листьев мяты;
• 3 чашки зелени (руккола, латук, кресссалат);
• лаймовы сок, оливковое масло;
• соль, перец — по вкусу;
• жареные семена тыквы.
ЧТО ДЕЛАТЬ:
Раскалите гриль. Просушите бумажным
полотенцем кусочки арбуза и положите их
на гриль. Обжаривайте с одной стороны, не
переворачивая, в течение 2 минут.
Перемешайте зелень с 2 ложками лаймового сока, оливковым маслом и щепоткой
соли. Выложите зелень на большое блюдо,
сверху положите кусочки арбуза с гриля поджаренной стороной вверх. Добавьте сыр и несколько арбузных кусочков. Полейте их сверху
оставшимся соком лайма и чуть присыпьте
солью (перцем по вкусу). Осталось лишь украсить всё мятой и тыквенными семечками.

САЛАТИК №2

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
• 4 столовых ложки красного винного уксуса;
• 1 чайная ложка соли;
• 1/4 чайной ложки свежемолотого черного
перца;
• 1/2 чашки оливкового масла;
• 1 небольшой огурец, очищенный;
• 1/2 небольшого красного лука;
• 3 помидора, нарезанных кусочками;
• 3 чашки арбуза без косточек,
нарезанного небольшими кусочками;
• 1 красный болгарский перец, нарезанный
кусочками;
• 200 грамм сыра Фета, нарезанного
кубиками размером 1-1,5 см;
• 1 стакан мелко порубленных свежих
листьев мяты.
ЧТО ДЕЛАТЬ:
Начинаем с заправки. Для этого смешиваем уксус, соль и перец в миске. Затем добавляем оливковое масло и хорошенько взбиваем. На время откладываем в сторону.
Разрезаем огурец вдоль пополам, удаляем семена ложкой по необходимости. Затем нарезаем его тонкими ломтиками в виде
полумесяца. Не толстыми полукольцами
режем лук. Наконец огурец, лук, помидоры,
куски арбуза, перец, сыр и мяту кладем в
большую миску. Добавляем заправку. Подавать к столу желательно сразу.

МОЛОЧНОАРБУЗНЫЙ ШЕЙК

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
• 3 чашки кусков замороженного арбуза;
• 1 стакан молока;
• 2 столовые ложки сахара.
ЧТО ДЕЛАТЬ:
Арбуз необходимо предварительно заморозить. Для этого нарезаем его на куски,
кладем их на лист пергаментной бумаги в
один слой и помещаем в морозилку. Так куски арбуза не склеятся вместе, и можно будет взять их столько, сколько понадобится.
После их замораживания можно переложить
их в герметичные пакеты и хранить так до 3
месяцев.
Смешайте все ингредиенты в блендере и
доведите до консистенции молочного коктейля. По вкусу можно добавить сахар. Собственно, готово!
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(Начало в №35)
БУЛАВКА. Самое распространенное
средство от сглаза — булавка. Счастье в дом приносят не только достаток, но и здоровье жильцов. Дурные
помыслы нередко входят в жилище непрошеными гостями и порой
бывает очень непросто от них избавиться.
Для активации булавки как защитного оберега следует прокалить ее над
огнем, промыть в проточной воде и на
ночь засыпать смесью соли и перца.
Наутро попросить булавку защищать
от нечистых помыслов и приколоть
над входной дверью так, чтобы ее не
было видно.
КОЛОКОЛЬЧИК. Мелодичный звон
колокольчика способен вернуть настроение в дом, отвернуть всю нечисть и противостоять поползновениям злых сил. В народе считалось,
что выбирать колокольчик лучше из
серебра или железа. У него должен
быть чистый, не раздражающий звон.
Для активации оберега достаточно
повесить его в то место, где он будет
часто звенеть. Прислушивайтесь к его

перезвону. Если мелодия изменится,
станет жалобной или вовсе замолкнет, пора менять защитника, так как
он вобрал в себя слишком много негативной энергетики.
МЫЛО. Символ чистоты и здоровья — кусок обычного мыла. С ним
связаны многие приметы, хотя и мало
кто о них знает. Сделать свою ванную
комнату храмом очищения и чистой
энергетики поможет высушенный
кусочек мыла в красивой коробочке,
перевязанной лентой.
Активировать мыло на защиту
можно следующим образом: зажгите белую свечу, возьмите 2 кусочка
мыла без химических добавок, помойте ими руки до локтя и произнесите: «Как вода с пеной смывает грязь,
так мыло защищает дом. От хворей,
от сглаза, от негатива, от скандалов».
Один кусочек положите в ванной,
другой в туалете.
СВЕЧИ. Отлитые из воска свечи
являются мощным оберегом, приносящим в дом благополучие во всех
сферах. Ни один дом не обойдется
без свечи, символа света и мудрости. Лучше всего справляются с этой
функцией церковные свечи.
Оставшись в одиночестве, зажгите
свечу и обойдите весь дом, не пропуская ни одного уголка. Проведите обряд очищения дома, попросите

защиты и света в доме и душах. Огарок свечи поставьте перед иконой или
найдите место на восточной стороне
дома, где вы можете поставить оберег.
ЗЕРКАЛО. Лучше всего в качестве
оберега работает круглое зеркало в деревянной раме. В доме, где царит лад
и взаимопонимание, оно впитывает
положительную энергетику и возвращает ее сторицей. Не подходите к зеркалу-оберегу с плохим настроением.
Не ссорьтесь перед ним и не сквернословьте.
Активировать зеркало на защиту
предпочтительней женщине. Смочите чистую ткань любимыми духами
и протрите поверхность круговыми
движениями. На ночь перед зеркалом
поставьте красивую глубокую тарелку. Наполните ее символическими
предметами (монетка для достатка,
расческа для красоты, семейное
фото для благополучия) и попросите
защиты.

НА ЗАМЕТКУ

ПОЧЕМУ СТОИТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ АЛКОГОЛЯ
Одни исследования говорят, что пить можно, но
немного, другие — что не стоит совсем. Чем грозит
употребление алкоголя в долгосрочной перспективе?
Вот самые распространенные проблемы со
здоровьем из-за спиртного.
1. ДЕПРЕССИЯ

Отвлечение от реальности с помощью алкоголя
поначалу приятно. Но после того, как организм переварит спиртное, настроение может ухудшиться.
Со временем клетки мозга
начинают погибать или
работать неправильно, что
может привести к развитию
психических заболеваний,
включая депрессию.

2. ОЖИРЕНИЕ

Алкоголь — прямой путь
к набору лишних килограммов. И не потому, что
он чрезмерно калорийный
(это не так), просто обычно
мы не уменьшаем порции
еды, когда пьем, и получаем
дополнительные калории.
Кроме того, к алкоголю
обычно прилагается закуска, которая тоже не влияет
на размер порции ужина.

3. ПОТЕРЯ ПАМЯТИ
И ДЕМЕНЦИЯ

Из-за
употребления
спиртного портится не
только настроение. Могут
появиться провалы в памяти и когнитивные проблемы например, деменция
- приобретённое слабоумие
(да, она бывает не только
старческой!).

4. «ЖИРНАЯ» ПЕЧЕНЬ

Именно печень перерабатывает нутриенты (пищевые неорганические и
органические вещества, которые входят в состав продуктов из того, что мы едим
и пьем). Если она получает слишком много сырья,
то начинает в буквальном
смысле обрастать жиром,
сохраняя его в своих клетках. Со временем это приводит к алкогольному гепатиту и циррозу печени.

5. ИНФАРКТ

Даже если с сердцем у
тебя проблем нет, ты сильнее рискуешь получить инфаркт. Конечно, статистика
против тех, кто пьет много (более 6 порций в день у
мужчин и 4 у женщин), — в
этом случае риск возрастает
на 40%. Но и у тех, кто пьет
мало, риск тоже растет. Это
связано с повышением артериального давления.

6. КАРДИОМИОПАТИЯ

Со временем сердечная
мышца слабеет. Это состояние называют алкогольной
кардиомиопатией: сердцу
становится сложнее перегонять насыщенную кислородом кровь по телу. В итоге
появляются усталость, проблемы с дыханием, судороги в конечностях, а затем —
отказ внутренних органов.

7. РАК

При частом употреблении алкоголя растет риск
развития рака груди, печени, гортани. Исследование
здоровья миллиона женщин показало, что 13% слу-

ПОСМІХНИСЬ І ПОДУМАЙ
А ВИ ЗНАЄТЕ, ЩО…
• Фізика — це практично єдина сфера життя в
Україні, де ще суворо виконуються закони.
• Не варто шукати Тимошенко в “чорній касі” Партії Регіонів: її там немає!
Вона проходить за відомостями Єдиної Росії.

ПОЛІТИКИ, ЯК І СОБАКА:
• Складна робота у кожного українського президента. Куди не поглянь
— крадуть! А покарати
нікого — всі свої!
• Романтики
складають
казки, а циніки — анекдоти. А несусвітні циніки
– законопроекти.

• добре знають свого хазяїна;
• полюбляють збиватися у зграї й
висувати ватажків;
• завжди кидаються на чужих;
• схильні затято захищати свою
кісточку;
• люблять гавкати з приводу й без;
• що менший політик, то більше
вереску.

чаев рака напрямую связаны с алкоголем.
Когда он расщепляется,
то превращается в том числе в токсичное вещество
— ацетальдегид. Оно поражает клетки организма.
Кроме того, алкоголь создает свободные радикалы,
из-за которых клетки перенасыщаются кислородом и
могут начать неконтролируемо расти и превращаться в раковые.

8. ПАНКРЕАТИТ

Это сложное состояние,
которое ведет к диабету и раку поджелудочной
железы. Чрезмерное употребление алкоголя — не
единственная проблема, но
риск повышается.

9. ПНЕВМОНИЯ
И ТУБЕРКУЛЕЗ

Алкоголь воздействует
на иммунную систему, что
делает организм более восприимчивым к вирусам. Со
временем она совсем ослабляется, что приводит к
развитию воспаления легких и даже туберкулезу.
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И по сей день существует еще много загадок, связанных с пирамидами

Х-ФАЙЛИ

секреты удивительного

МНОГОГРАННИКА

Пирамида как геометрическая форма — пожалуй, одна из самых совершенных в
природе. Изучением пирамид занимались многие археологи, ученые, математики и
каждый из них открывал новые свойства этих сооружений. По сей день существует
еще много загадок, связанных с пирамидами. Интерес к этому геометрическому
телу никогда не пропадет.

«мертвой воды» состоит в том, что она способна перераспределять энергию и отводить её излишки в случае энергетической
избыточности, связанной, например, с
воспалительными процессами. Такая вода
оказывает благоприятное воздействие при
пониженной кислотности и многих других
проблемах желудочно-кишечного тракта.
Если же вода находится на нижнем уровне пирамиды, то она становится щелочной,
увеличивается её электропроводность. Природную щелочную воду называют «живой».
Если находиться внутри пирамиды,
уменьшается интенсивность головной и зубной боли, улучшается процесс медитации.

ДРЕВНИЕ ЗНАЛИ…

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ…

Первым из наших современников, кто установил ряд необычных явлений, связанных с
пирамидой, был французский ученый Антони Бови. Исследуя в течение 30-ти лет пирамиду Хеопса, он обнаружил, что тела мелких
животных, случайно попавших в так называемую Усыпальницу царя и там погибших, мумифицировались. При том их трупы выглядели довольно странно: не ощущалось никакого
запаха и не было заметно признаков разложения, мало того, несмотря на влажность, они
были полностью обезвожены. В результате
Бови сделал вывод, что форма пирамиды обладает рядом необычных свойств.
Исследования Бови не вызывали никакого интереса до 50-х годов прошлого века,
пока ими не заинтересовался чешский инженер Карел Дрбал, который не только
воспроизвел результаты опытов Бови, но и
обнаружил связь между формой пространства пирамиды и биологическими, а также
физико-химическими процессами, происходящими в этом пространстве.

ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЕ
СВОЙСТВА ПИРАМИД

В течении ряда лет экспериментаторы из
различных стран (США, Франция, Россия
и др.) проводят опыты по использованию
пирамид.
Отмечены следующие явления:
• Мумифицирование ( обезвоживание и
стерилизация ).
• Регенерация повреждённых тканей .
• Структуризация воды ( не замерзает при
отрицательной температуре ).
• Продукты питания улучшают свои вкусовые качества и в несколько раз увеличиваются сроки их хранения.
• Улучшается всхожесть семян.
• Пирамида даёт общий оздоравливающий
эффект.
• Увеличивается работоспособность, улуч-

шается сон.
• Уменьшается восприимчивость к стрессам.
• С помощью пирамиды достаточно быстро
улучшается состав крови, нормализуется
давление, стихают боли, ускоренно заживают переломы костей, раны, а также
повреждения, связанные с операциями,
радиотерапией и опухолями. Исцеляет
пирамида и инфекционные заболевания.

ЭНЕРГИЯ ПИРАМИДЫ

Сегодня ни для кого не секрет, что все объекты окружающего мира излучают и, помимо основного излучения, свойственного
веществу, из которого они состоят, создают
специфическое излучение, обусловленное их
формой. Эксперименты показали, что сила
излучения формы зависит не только от ее ориентировки в пространстве, объема и массы, но
также от времени и места ее расположения.
Весьма знаменитым открытием Дрбала стало то, что энергия пирамиды, сориентированной сторонами к геомагнитным полюсам, затачивает помещенное в нее бритвенное лезвие
при условии его расположения на уровне одной трети высоты от основания пирамиды до
вершины под прямым углом к геомагнитному
меридиану. Изобретение было запатентовано,
и был даже выпущен пластмассовый прибор
«Бритвенный затачиватель «Пирамида Хеопса», позволявший использовать одно и то же
лезвие многократно.
Оказалось, что энергия формы пирамиды
«умеет» очень многое: постояв в пирамиде,
растворимый кофе приобретает вкус натурального, дешевые вина значительно улучшают свои вкусовые качества. Мясо, рыба,
яйца, овощи и фрукты усыхают, скукоживаются, но не портятся, молоко долго не
киснет, сыр не плесневеет.
Но это еще не все. Если воду поместить
в верхний слой пирамиды, то она приобретает кислотные свойства. Такую воду
называют «мертвой». Важнейшее свойство

Древние египтяне не только знали о существовании создаваемого формой и массой пирамиды излучения, но и умели использовать
его для самых различных целей. В частности,
при строительстве специальных концентраторов, обладавших магической силой разной
направленности - от целительной, созидающей, до экранирующей и разрушающей.
Что интересно, пирамиды различных
углов и разной структуры (например, с куполом) тоже порождают энергию, однако
модель пирамиды Хеопса является в этом
смысле наиболее мощной.
Было установлено также, что время внутри пирамид течет с замедлением. А металлы, помещенные в пирамиду, долго не окислялись и почти не подвергались коррозии,
что алюминиевая фольга, полежав под пирамидой, приобретает бактерицидность; и
продукты, завернутые в нее, могут храниться несколько дней...
Срезанные цветы не вянут в ней более
трех недель, а полив растений "пирамидальной" водой увеличивает вес зеленой массы и
урожай плодов.
Пирамиды, расположенные над кормушками животных, также оказывают свое
чудодейственное действие: у шерстистых
пород улучшается качество и прибывает
количество шерсти, животные меньше болеют, а коровы прибавляют удой; из яиц,
положенных ненадолго под пирамиду, наседки выводят более жизнестойких цыплят.

Когда речь заходит о пирамидах, читатель
или турист вспоминает обычно пирамиду
Хеопса. Действительно, эта пирамида наиболее грандиозна и монументальна, а совершенство ее пропорций является результатом сложных математических расчетов.
Ее высота достигала 146,59 м, длина каждой
из четырех сторон основания — 230,35 м. На
сооружение пирамиды понадобилось 2 590
000 куб.м глыб камня, нагроможденных на
поверхности величиной около 54 000 кв.м.
Если сложить четыре стороны основания
пирамиды, мы получим для ее обвода 931,22
метра. Разделив же это число на удвоенную высоту (2 × 148,208) имеем в результате
3,1416, т.е. отношение длины окружности к
диаметру. Этот единственный в своем роде
памятник представляет собою, следовательно, материальное воплощение числа
«пи», игравшего столь важную роль в истории математики.
Еще удивительнее другое соотношение:
если сторону основания пирамиды разделить на точную длину года – 365,2422 суток,
то получается как раз 10-миллионная доля
земной полуоси, с точностью, которой могли
бы позавидовать современные астрономы…
Высота пирамиды составляет ровно одну
миллиардную долю расстояния от Земли до
Солнца – величины, которая европейской
науке стала известна лишь в конце XVIII века.
Египтяне 5000 лет назад знали, оказывается,
то, чего не знали еще ни современники Галилея и Кеплера, ни ученые эпохи Ньютона.
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В ТЕМУ

Фактор
пирамиды
• Научные эксперименты по изучению воздействия пирамид показали,
что их использование может оказать людям неоценимую помощь и стать
неотъемлемой
частью
нашей жизни. И если
возведение больших пирамид является делом
дорогостоящим, то строительство мини-пирамид
является вполне осуществимым.
Безусловно,
мини-пирамида не обладает таким же мощным
структурирующим полем,
как большая пирамида.
Но, тем не менее, минипирамиды позволяют решать довольно широкий
спектр задач, если они
выполнены из правильно
выбранного материала
с очень точным соблюдением геометрических
размеров.
• Лучше всего, если
мини-пирамида
будет
выполнена из стекла, т.к.
этот материал наилучшим образом отвечает
резонансным характеристикам, необходимым
для получения соответствующего результата.
Важнейшим фактором в
эффективности структурирующих свойств пирамиды является зона перехода сред, определяемая
структурой материала и
качеством поверхности
боковых граней пирамиды. Чем контрастней разница между плотностью
воздуха и плотностью материала и выше качество
поверхности, тем лучше
свойства пирамиды.
• Радиус действия пирамиды равняется трем
высотам пирамиды (r =3
h), соответственно диаметр зоны воздействия
пирамиды равняется шести её высотам (d =6 h)!
Зона действия поля под
пирамидой равняется одной высоте пирамиды.
• Пирамида с выраженными свойствами должна обладать достаточно
большой
собственной
массой и неслучайным
значением высоты.
• Внутри пирамида
обладает
несколькими
энергетическими уровнями (зонами). Верхний столик - зона максимальной
концентрации энергии.
• Самый нижний уровень (пол) пирамиды,
обладает структурирующим полем, оказывающим
положительное
стимулирующее воздействие на живую природу.
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