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ТИСНУТЬ НА ВСІХ ФРОНТАХ
НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК СУБСИДІЙ:
ЯК УРІЖУТЬ І У КОГО ЗАБЕРУТЬ ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ

Практика масових субсидій
вводилася не з метою полегшити
життя народу, а щоб збити потужну
хвилю народного обурення після
багатократного підвищення цін на
газ. Потрібно визнати, що у влади це
вийшло. Крім того, виплата субсидій
перетворилася на велетенську
корупційну годівницю для влади і
олігархів. І ось тепер влада перейшла
до другої частини свого плану - під
різними приводами людей почали
позбавляти субсидій. Про те, до
чого слід готуватися українцям в
нинішньому опалювальному сезоні - в
нашому матеріалі.
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Наш щотижневик “За правду і справедливість”
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ПО ПЛОДАМ ИХ УЗНАЕТЕ ИХ…
Александр Полуянов

За последние десятилетия украинцы уже свыклись с
мыслью, что представители правящей верхушки вполне
могут быть лжецами, подонками, "продажными шкурами",
ворами, взяточниками, казнокрадами и т.д. Но до сих
пор многие считают, что среди "отцов нации" не может
быть идиотов – дескать, иначе бы они не пролезли так
высоко. Тем не менее, вся практика действующего режима
показывает: деградация украинских "элит" уже достигла
такого уровня, что полная бездарность (осложненная всеми
вышеперечисленными качествами) – лучший пропуск в
коридоры власти.
ДОРЕФОРМИРОВАЛИСЬ

Обыкновенный
идиотизм
стал органичной частью всей
украинской политики, и многие
представители нынешней элиты
чувствуют себя в этой среде, как
в родной и естественной стихии.
В качестве самокритики заметим, что на выборные должности
этих кретинов все-таки выбираем мы с вами, они нас, похоже,
считают недоразвитыми, а уже

потом они назначают себе подобных субъектов на другие высокие посты - губернаторами,
министрами, главами «Нафтогаза», НКРЭКУ и пр.
Возможно, кто-то подумает,
что это преувеличение, но давайте посмотрим объективно.
Возьмем хотя бы "талантливого менеджера" Гройсмана,
который еще недавно обещал
показать, как надо управлять

страной. Теперь он признает:
все, приплыли. Или дефолт,
или повышение цены на газ для
населения (которую он еще недавно обещал снизить). Сначала на 23%, а потом как пойдет.
Владимир Борисович с какойто обезоруживающей простотой рассказывает о том, что за
долги государства должно платить население (которое этих
денег в глаза не видело) в виде
безбожно повышенных тарифов на газ и электричество,
рассчитываясь тем самым, в
частности, с собственниками
облэнерго, которые все – преимущественно из РФ. Никто
не виноват (кроме попередников, разумеется), просто МВФ
выдвигает такие требования.
Если Фонд не выделит долгожданный транш, Украина будет не в состоянии обслуживать внешний долг в размере 50
миллиардов. И тогда дефолт.

ВИДАВНИЧА ВАРТІСТЬ ГАЗЕТИ
НЕ ЗМІНИЛАСЬ – 2,00 ГРН. ЗА 1 НОМЕР!
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11,77 грн.

+послуги пошти
вартість
місяць
передплати:
35,31 грн.

Простые граждане, естественно, выбирают дефолт, о
чем и пишут на личной страничке Гройсмана в «Твиттере» - и это очень расстраивает
«эффективного
винницкого
менеджера».
Можно вспомнить и то, как
он – едва заняв премьерское
кресло – обещал в кратчайшие
сроки покончить с контрабандой на таможне, для чего даже
были созданы некие устрашающие «черные сотни». И вот
недавно немецкие аналитики
выяснили, что размеры хищений на украинской таможне
составляют более 4 млрд евро в
год – а Гройсман по-прежнему
обещает навести там порядок.
Во всем этом прослеживается
весьма характерная наивность
недомыслия. Парадокс в том,
что многие граждане до сих пор
считают, что Гройсман – грамотный управленец и даже порядочный человек.
Или давайте вспомним лозунг «Решительные реформы», с

+послуги пошти
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місяці

помощью которого Петр Порошенко занял самый высокий государственный пост Украины.
Медицинская реформа завершилась антиконституционным введением платной
медицины и принятием закона о легализации торговли донорскими органами. А также
ускоренным вымиранием населения, разгулом средневековых эпидемий (о которых в
других странах уже давно забыли), массовым закрытием
медицинских учреждений, сокращением медперсонала и т.д.
Украинцы вышли на передовые позиции в рейтинге самых
больных наций мира (хуже нас
только самые бедные азиатские
и африканские страны), а президент общества защиты прав
пациентов Виктор Сердюк обоснованно заявил, что ситуация
в украинском здравоохранении
— это угроза национальной
безопасности.
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“За правду і справедливість”

Не за горами початок опалювального сезону, а це означає,
що витрати українців на комуналку різко зростуть

СУСПІЛЬСТВО

ТИСНУТЬ НА ВСІХ ФРОНТАХ
НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК СУБСИДІЙ:
ЯК УРІЖУТЬ І У КОГО ЗАБЕРУТЬ ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ
Олексій Градов

Практика масових субсидій вводилася не з метою полегшити
життя народу, а щоб збити потужну хвилю народного
обурення після багатократного підвищення цін на газ.
Потрібно визнати, що у влади це вийшло. Крім того, виплата
субсидій перетворилася на велетенську корупційну годівницю
для влади і олігархів. І ось тепер влада перейшла до другої
частини свого плану - під різними приводами людей почали
позбавляти субсидій. Про те, до чого слід готуватися
українцям в нинішньому опалювальному сезоні - в нашому
матеріалі.
НОВОВВЕДЕННЯ

Не за горами початок опалювального сезону, а це означає,
що витрати українців на комуналку різко зростуть. Люди
масово потягнуться за субсидіями, і вже через декілька тижнів
у відділеннях Мінсоцполітики
створяться величезні черги,
проте в Кабміні попереджають: завдяки новим правилам
і зростанню доходів цього року
"пільговиків" буде значно менше. Тим, хто вже зараз отримує "знижку", її розмір перерахують, а іншим доведеться
оформляти субсидію за новими
правилами. І зробити це зможуть далеко не усі українці.
ХТО ПОВИНЕН ОНОВЛЮВАТИ
ДОКУМЕНТИ

За новими правилами нарахування субсидії, які діють з травня 2018 року, громадянам треба
обов'язково оновити документи
( зново написати заяву і заповнити декларацію про доходи),
якщо:
◆ в домогосподарстві мешкають особи, що не мають
доходів;
◆ дохід хоч одного працездатного члена сім'ї менше, ніж
розмір мінімальної заробітної
плати (3723 грн);
◆ працездатні члени сім'ї не
сплатили єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування
впродовж трьох місяців
(819,06 грн х 3 = 2457,18 грн);
◆ є особи, які зареєстровані в
приміщенні(будинку), але
фактично в нім не мешкають;
◆ внутрішньо переміщені особи;
◆ особи, члени сім'ї яких не зареєстровані за адресою;
◆ особи, що є орендарями помешкань (будинків).
НОВІ ПРАВИЛА

Крім того, в цьому опалювальному періоді діятимуть
чотири нововведення, про які
людям, що розраховують на
субсидії, обов'язково варто знати (їх впровадили з травня цього року) :
1. Обов'язковий платіж повинні платити усі без виключення. Раніше ця оплата не була
обов'язковою. Якщо люди економно використали газ, воду,
електроенергію і вкладалися
в розмір субсидії , або коли
на особових рахунках жителів були переплати, то вони
обов'язковий платіж могли не
платити. Навесні це правило
відмінили і тепер обов'язковий

платіж повинні платити всі. У
кожного ця сума буде різною,
оскільки залежить від сукупного доходу всіх членів сім'ї.
2. Працюючих поставили
перед вибором. Громадянам,
які працюють за кордоном, а в
Україні вважаються безробітними (і їм нараховувалися субсидії), уряд запропонував два
варіанти:
◆ Чесно декларувати свої доходи, отримані за кордоном
і платити страхові внески до
Пенсійного фонду.
◆ Людям працездатного віку
органи соцзахисту автоматично нарахують дохід у розмірі трьох прожиткових мінімумів - 5286 грн (1762 х 3).
Вони також повинні сплатити єдиний соціальний внесок
за три місяці в розмірі, не менше за мінімальний. Це 22% від
мінімальної заробітної плати
(819,06 грн х 3 міс. = 2457,18 грн).
Якийсь з варіантів працівники повинні прийняти, інакше
втратять право на субсидії.
3. Починати економити треба
вже з жовтня. Ті, хто економно
використовує газ, електроенергію і хоче у кінці року за заощаджені енергоносії отримати
"премію" (135 грн за заощаджені
150кВт / ч і 695 грн - за 100 куб.
газу), повинні економити вже з
першого місяця опалювального
періоду, оскільки норми споживання енергоносіїв зменшили.
Так в місяць на 1 кв. м опалювальної площі в опалювальний
період виділяють 4,5 куба газу
(раніше було 5 кубів) або 30 кВт
/г (було 51 кВт / г).
4. Нечесно отримані субсидії
змусять повернути. Працівники
соцзахисту радять не хитрувати
і в декларації про доходи вказувати правдиві дані про доходи,
тому що про неправдиві дані
рано чи пізно стає відомо і тоді
громадян змусять повернути
суму отриманих субсидій. Наприклад, тільки у Львові минулого року таких сімей було 219 і
вони вимушені були повернути
субсидії майже на 1,5 млн грн.
ЯК ВПЛИНУТЬ ДОХОДИ

Зараз українці отримують
комунальні знижки з урахуванням ще торішніх зарплат і
пенсій. Проте в жовтні розмір
знижки порахують з урахуванням доходу сім'ї за перші шість
місяців цього року. Як відомо, за цей час зросли соціальні
стандарти (пенсії, мінімальна
зарплата), тому і субсидії при
перерахунку виявляться ниж-

чі. Приміром, сім'я з трьох осіб
з двома мінімальними зарплатами до перерахунку могла віддавати за комуналку приблизно
576 грн. В цей опалювальний сезон така ж сім'я з двома вже підвищеними мінімалками платитиме вже не менше 780 грн.

СУБСИДІЙ СТАНЕ МЕНШЕ.
ХТО ВТРАЧАЄ ЗНИЖКУ

На даний момент з субсидіями для народу склалася суперечлива ситуація. Як відомо, в
минулому опалювальному сезоні допомогу від держави отримувала практично кожна друга
сім'я. Але з тієї миті виросли
офіційні доходи і посилилися
правила - тому "комунальних
знижок" начебто повинно бути
менше.
З іншого боку, в Кабінеті міністрів вже прийняли рішення
про підвищення ціни газу для
населення - а це свідчить, що
виростуть тарифи і на тепло, і на
гарячу воду. Відповідно й розміри субсидій повинні збільшитися, а кількість субсидіантів
- зберегтися хоч би на рівні минулого опалювального сезону.
Але в уряді своя арифметика.
За словами чиновників, в результаті такого розкладу розмір
субсидій для тих, хто збереже
право на знижку - дійсно збільшиться, але самих субсидіантів
стане менше. За різними оцінками, в результаті нових правил
субсидії можуть втратити від
20% до 40% сімей, які ще минулого року отримували таку допомогу від держави.
Правда, подати заяву на субсидію мають право всі. Якщо,
приміром, в квартирі площею
120 кв.м живуть два пенсіонери і у них немає інших доходів,
служба соціального захисту повинна прислати комісію, яка
досліджує умови життя. Спеціальним рішенням чиновники можуть дати субсидію навіть тим, хто офіційно на неї не
може претендувати.
ХТО НЕ МАЄ ПРАВА
НА СУБСИДІЮ

1. Власники квартир, площа
яких перевищує 120 кв. м або
індивідуального будинку - 200
кв. м (окрім дитячих будинків
сімейного типу і прийомних
сімей, а також сімей, в яких не
менше року мешкають троє і
більше дітей, з урахуванням
тих, над якими встановлена
опіка або опікування ).
Раніше таких обмежень не
було, допомога призначалася
в межах соцнорм на житлову
площу. Проте тепер зменшили
і самі норми - до 48,9 кв. м на
домогосподарство з однієї людини (було 62,5 кв. м). Також на
20-30% зменшились норми, що
субсидіювалися, на газ, воду,
електроенергію. Це означає,
що виплати зменшаться, адже
соцстандарти (і мінімальні доходи) зросли, а доля оплати
"комуналки", що покривається
державою, навпаки, стала меншою через урізання норм споживання.

2. Власники транспортних
засобів (окрім мопеда), з дати
випуску яких пройшло менше
п'яти років. Виключення є тільки для тих, хто отримав транспортні засоби безкоштовно або
придбав на пільгових умовах
через підрозділи соцзахисту.
3. Володарі дорогих покупок. Громадяни, які впродовж
12 місяців перед зверненням за
субсидією, купили або отримали право власності на земельну
ділянку, квартиру (будинок),
транспортний засіб, будівельні
матеріали, інші товари довгострокового споживання або одноразово сплатили будь-які послуги на суму понад 50 тис. грн,
втрачають право на субсидію.
Хоча можливі виключення.
Віталій Музиченко навів приклад:
"Припустимо, сім'я зробила
покупку на суму понад 50 тис.
грн . Але це - єдине житло, куплене до того ж в кредит. У такому разі теж може бути призначена субсидія - на комісії,
в індивідуальному порядку.
І акт обстеження умов проживання в домогосподарстві
- обов'язковий документ для
розгляду такої справи на комісії. Соціальний інспектор виїжджає на місце, робить перевірку,
заносить все в акт, і на підставі
цього акту комісія вже приймає
рішення".
4. Боржники. Тим домогосподарствам, які мають заборгованість по сплаті житлово-комунальних послуг більше двох
місяців (на суму, що перевищує
340 грн), субсидію не перерахують, поки вони не погасять заборгованості.

ПЕРЕКРИЛИ "ЛАЗІВКИ"

Не секрет, що для отримання субсидій деяке подружжя
фіктивно розводилися, хоча як
і раніше мешкали разом. Тепер
субсидія призначається на домогосподарство з урахуванням
доходів усіх людей, зареєстрованих за цією адресою, тому
штамп про розлучення в паспорті не має значення.
Якщо людина живе не за місцем реєстрації - наприклад, діти
прописані разом з батьками, але
мешкають окремо - їх доходи
все одно врахують при призначенні субсидії. Але є виняткові
випадки: наприклад, діти зареєстровані разом з пенсіонерами,
а працюють в іншому місті, або
знаходяться в тривалому відрядженні. За наявності документальних підтверджень такі
особи можуть бути виключені із
складу домогосподарства.
Діти, що мають власне житло,
але не бажають виписуватися з
батьківської неприватизованої
квартири (людина, що не мешкає
там, після смерті батьків втрачає
право на цю житлоплощу), повинні вибирати: або вони утримують своїх батьків і сплачують
компослуги, щоб потім отримати їх житло, або реєструються за
місцем проживання, як годиться
згідно із законом.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ
ТЕЛЕВІЗОР

Апатія

Українці так
розчаровані
результатами
Майдану, що в
основній своїй масі
вже не бажають
брати участь в будьяких акціях протесту.
Про це повідомляє
Київський
міжнародний
інститут соціології,
який спільно з
соціологічною
службою "Центру
Разумкова" і
центром "Социс"
провели відповідні
опитування
громадян.
"Готові брати участь в
протестах лише 12,2%
респондентів, підтримують ідею протестів без готовності своєї участі в них
- 25,8%. В той же час 55,9%
опитаних
висловилися
проти проведення протестів", - відзначається в
результатах дослідження.
А готовність захищати
свою громадянську або
політичну позицію зі зброєю в руках - лише 3,8%
респондентів.
Характерно, що з тих небагатьох українців (12,2%),
які готові брати участь в
мітингах і акціях протесту,
переважна більшість (65%)
протестуватимуть проти
підвищення тарифів на комунальні послуги.
"Ще 31,2% протестуватимуть проти незадовільних умов життя в їх
населеному пункті - це
нестача дитячих садків,
шкіл, медичних установ,
будівництво і ремонт доріг та інше. 28,6% готові
виступати на захист своїх
трудових прав і відстоювати право на пенсійне
забезпечення. 26,1% вийдуть на мітинги проти
корупції. І лише менше
20% громадян (із загальних 12,2% - прим. ред.)
виступатимуть з акціями
протесту на захист громадянських прав і свобод, за об'єктивне слідство, проти фальсифікації
виборів, незаконної забудови, звільнення з роботи
у зв'язку із закриттям підприємства та інше", - говориться в повідомленні.
Про тотальне розчарування населення говорять і дані опитування
Міжнародного республіканського інституту (IRI),
проведеного на замовлення Агентства США з
міжнародного розвитку
(USAID). Згідно з їх даними, тільки 20% молодих
українців вірять в краще
майбутнє. При цьому молодь масово ігноруватиме вибори: менш третини
респондентів у віці від 18
до 35 років планують голосувати на майбутніх виборах.
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Самое дорогое на свете – это глупость,
потому что именно за нее впоследствии приходится очень дорого платить

ПО ПЛОДАМ ИХ УЗНАЕТЕ ИХ…
Александр Полуянов

За последние десятилетия
украинцы уже свыклись с мыслью,
что представители правящей
верхушки вполне могут быть
лжецами, подонками, "продажными
шкурами", ворами, взяточниками,
казнокрадами и т.д. Но до сих
пор многие считают, что среди
"отцов нации" не может быть
идиотов – дескать, иначе бы они
не пролезли так высоко. Тем не
менее, вся практика действующего
режима показывает: деградация
украинских "элит" уже достигла
такого уровня, что полная
бездарность (осложненная всеми
вышеперечисленными качествами) –
лучший пропуск в коридоры власти.
(Начало на стр. 1)

Пенсионная реформа уже привела
к банкротству Пенсионного фонда и
фактическому повышению пенсионного возраста примерно для половины
будущих пенсионеров. Правда, прямо
об этом не говорят - просто элегантно
запутывают следы при помощи «плавного» и «поэтапного» увеличения срока трудовой деятельности. В результате
многие вообще не знают, доживут ли
они до пенсии.
Реформа образования тоже прошла
«блестяще». Оказывается, главное – это
побороть наследие «совка», на практике
– отуплять учеников. А сама суть образования должна сводиться исключительно
к патриотическому воспитанию. Знания
не нужны – что наглядно продемонстрировали результаты последнего ВНО (мы
об этом уже писали). Плюс, в рамках образовательной реформы сокращаются
тысячи школ, десятки тысяч учителей,
а ученикам планируется привить ряд
практических навыков (в частности –
свободное владение иностранным языком) для последующей черновой работы
в странах «золотого миллиарда».
Возрождение национальной экономики обернулось ликвидацией "ненужной"
промышленности и стремительным обвалом национальной денежной единицы. Уже мало кто вспоминает, как гарант
публично клялся не допустить курс доллара выше 10 гривен – ведь сегодня даже
курс 1:30 к концу 2018 года среди экспертов считается "оптимистическим".
Не идут и обещанные инвестиции –
по данным Госстата за первое полугодие
2018 года в Украину было перечислено
«аж» 1,26 млрд долларов (из них треть
– из России), что составляет меньше 30
долларов на человека. О такой «роскоши» забыли даже самые забитые и отсталые африканские страны.
"В результате не только государственный бюджет, но и платежный баланс

ОБЫКНОВЕННЫЙ ИДИОТИЗМ СТАЛ ОРГАНИЧНОЙ ЧАСТЬЮ ВСЕЙ
УКРАИНСКОЙ ПОЛИТИКИ, И МНОГИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЫНЕШНЕЙ ЭЛИТЫ
ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ В ЭТОЙ СРЕДЕ, КАК В РОДНОЙ И ЕСТЕСТВЕННОЙ
СТИХИИ.
страны переходят в состояние хронического дефицита. После чего инфляция
и девальвация станут единственным
спасательным кругом, позволяющим
власти выплачивать обесцененные (и
вроде бы повышенные) зарплаты и пенсии. Как следствие, страна продолжит
опускаться вниз по винтовой лестнице, именуемой «онтология бедности».
Любому иностранному инвестору нужен хотя бы среднесрочный горизонт
планирования и прогнозы по таким
важным индикаторам как инфляция и
курс гривны… Но если вместо горизонта
планирования инвестор видит только
территорию беззакония и глобальной
неопределенности, его стимул работать
в таких условиях стремится к нулю.
В итоге имеем некомпетентность высших чиновников, их низкий уровень образования и неумение строить успешную
экономику, привлекательную для ее граждан и иностранных инвесторов" – оценил
ситуацию экономист Алексей Кущ.

АГОНИЯ

О всеобщем упадке можно говорить
очень долго, но подойдем к делу с другой
стороны: как в таких условиях выиграть
выборы действующему президенту,
который и несет львиную долю ответственности за этот развал? Правильно,
только при помощи «возрождения нации». (Тема в общем то важная, хотя к
ней он, по определению и действиям,
не имеет никакого отношения.) Это
нематериальная категория, которая не
требует никаких деловых качеств, капитальных затрат и строительства новых
производств.
Работает схема очень просто: Петр
Порошенко объявляется единственным «проукраинским кандидатом». Все
остальные – это явные или скрытые
«агенты Кремля», «предатели, способствующие будущей оккупации Украины
путинскими войсками». Порошенко решительно искореняет «наследие совет-

ского режима» и ведет за собой нацию в
Европу, а заодно и в НАТО. Делать ничего не надо, только внести изменения в
Конституцию.
Об этом на всех углах голосят «порохоботы» и лично гарант нации, который
последнее время носится по стране как
угорелый – что-то открывает, в чем-то
участвует. Скоро даже сельская свадьба
не обойдется без личного присутствия
«отца нации». Новинка сезона – гаранта
стала сопровождать его жена - поскольку так совпало, что в эти дни у них годовщина свадьбы. Красивая, патриотичная пара, которая поведет за собой
нацию в Европу.
На первое сентября Порошенко рассказывал деткам про томос. Это вообще
сегодня топ-тема в его арсенале – "одна
нация – одна церковь". Пропаганда
представляет томос в виде Грааля, который Варфоломей лично вручит президенту и тот автоматически канонизируется, станет «хранителем веры», и
получит сто очков к рейтингу.
Предоставление томоса ожидается
в ближайшие дни, и, скорее всего, это
будет очень жесткое шоу, проходящее
под лозунгом «обретения нацией независимости после трехсот лет московского рабства». Правда, многие аналитики
уже сейчас предрекают грядущие погромы, которые будут проходить под видом
«изгнания московских попов из автокефальных храмов» - но это сущие мелочи.
В октябре ожидается принятие закона «про мову», который был в свое время разработан Народным фронтом, но
так и не был принят. В этом документе
с настоящей любовью выписаны все
мыслимые и немыслимые требования
по тотальной украинизации всего, что
только можно (и чего нельзя). Начиная
от объявлений в общественном транспорте и заканчивая созданием специальной «языковой инспекции». Подробно выписано, что делать в случае, если
гость какой-нибудь телепрограммы,
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к примеру, вдруг заговорит на «языке
агрессора»: сразу дубляж, субтитры и
настоятельные рекомендации больше
такого не делать.
Все развивается по канонам, характерным для эволюции тоталитарных
режимов. И здесь очень важный момент
- это постоянные репрессии, которые
должны сформировать нужную для выборов атмосферу страха и тупой покорности.
К примеру, планируется ввести ответственность, представьте себе (!), за
«мыслепреступления». Глава комитета
по вопросам свободы слова (!) Виктория
Сюмар, которая в начале своей карьеры
имела должность торговца домашним
творогом, разработала проект закона о
«языке вражды» (был презентован 7 сентября). Согласно документу, предполагается штрафовать любое СМИ, которое
транслирует высказывания, «оправдывающие московскую оккупацию». На
деле же, любое случайно оброненное
слово, критика в адрес властей - теперь
может быть истолковано как проявление «сепаратистского подсознания».
Это уже высший пилотаж тоталитаризма (прагматический фантаст Оруэлл
отдыхает), но этот законопроект, кроме
Народного фронта, готовы поддержать
БПП, Самопомощь, и Радикальная партия Олега Ляшко.
Но все-таки хочется завершить на оптимистической ноте: по большому счету ничего у них не получится. Причина
банальная – сплошное слабоумие. Дело
даже не в справке спикера Парубия, не
в бредовых заявлениях Омеляна или
Супрун, а в общем интеллектуальном
уровне «правящей элиты». Точнее, в его
полном отсутствии. Они тупо воспроизводят схемы начала прошлого века.
Не поможет им даже тотальное оболванивание электората через подконтрольные СМИ. Гитлер хотя бы автобаны строил, Сталин промышленность
поднимал и цены снижал - а эти даже
нормальный общественный туалет возвести не в состоянии. Сегодня рейтинг
«партии войны» Яценюка-Авакова не
превышает одного процента при средней погрешности исследования в три
процента. Именно на этой пустоте выделяется рейтинг Тимошенко с ее таким
же пустым и мнимым «новым курсом».
Обречен и предвыборный проект Порошенко, как и он сам. По оценкам специалистов, у него остается только один вариант: силовое удержание власти после
марта 2019 года. Поэтому есть реальная
опасность, что "команда идиотов" еще
наделает много бед.
Говорят, что самое дорогое на свете –
это глупость, потому что именно за нее
впоследствии приходится очень дорого
платить. Правда, в данном случае эта
старая истина приобретает особый зловещий смысл: сначала народ Украины
имел глупость выбрать нынешних горереформаторов, а теперь расплачивается
за это не только разорением собственного кармана, но и развалом всей экономики и страны в целом.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

З України тікають лікарі

Людей лікувати нікому, а людям лікуватися НЕМА ЗА ЩО
Голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я
Ольга Богомолець повідомила, що причиною від'їзду
медпрацівників за кордон стали мізерні зарплати.
"Я вже третій рік підряд вимагаю
від Кабміну та в.о. міністра охорони
здоров'я підвищення тарифної сітки і
зарплат медикам. Сьогодні лікар після університету отримує мінімальну
зарплату, стільки ж отримують медсестра і санітарка. Тому в нашій кра-

їні утворився катастрофічний відтік
кадрів цієї галузі, і нікому надавати
кваліфіковану медичну допомогу
українцям", вважає парламентар.
Вона підкреслила, що Міністерство охорони здоров'я України усвідомлено створює борги із

зарплатами медикам, щоб зменшити їх кількість і закрити якомога
більше медичних установ.
"Нині заборгованість по зарплаті спостерігається в 11 областях
України, і надалі вона тільки ростиме. Тому що мета нинішнього
керівництва
Мінохоронздоров'я
- зменшити кількість медиків і
медичних установ. Відбувається
цинічне знищення медичної системи, цинічний геноцид українців.

Ця псевдореформа, яку веде Уляна Супрун, зробила меддопомогу
менш доступною, а ліки - дорожчими", - резюмувала Богомолець.
Варто відмітити, що пару років
назад від'їзд українських медпрацівників за рубіж був характерний
передусім для прикордонних областей, проте сьогодні масовий
відтік кадрів спостерігається в медустановах по всій країні. Особливо гостро дефіцит медиків відчувається в районних лікарнях.
Лікарі від'їжджають у Білорусь,
Польщу, Литву і Румунію. Згідно з
офіційними даними, тільки в 2016
році і тільки з Києва виїхало за ру-

біж більше 4,5 тисяч медичних працівників.
Також слід зауважити, що нещодавно Рахункова палата Україна опублікувала звіт, в якому говориться :
"31, 7% населення не мали коштів
для купівлі призначених ліків і медичного приладдя, а 30% - для оплати
послуг лікаря і лікування в стаціонарі
без проведення хірургічної операції".
Іншими словами, третина населення
не може собі дозволити лікуватися
в лікарні навіть без проведення операції. А скільки українців можуть собі
дозволити складну операцію і подальше дороге лікування - Рахункова палата "делікатно" умовчала.
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Гірше, ніж в українців, здоров'я та медобслуговування тільки
у мешканців бідних арабських країн, Африки і Афганістану

РЕЗОНАНС

КОГДА СУД?

Кучма остается
выше закона
По материалам: Юрий Бутусов,
https://censor.net.ua/

Ровно 18 лет назад был похищен
журналист Георгий Гонгадзе.
Его убийство является одним
из самых хорошо изученных и
доказанных заказных убийств в
Украине. Но заказчики до сих пор
не наказаны.

Олександр Полуянов

Цинічна брехня української
пропаганди з приводу "успішних
реформ" найнаочніше
проявляється в медицині. Адже
життя і здоров'я - це найцінніше,
що є у людини. Про вбивчі
результати "реформи охорони
здоров'я", яка просувається,
громадянкою США Уляной Супрун,
при повному благословенні
української влади, написано
чимало. Про це ж говорять
об'єктивні дослідження
авторитетних міжнародних
організацій, а їх дані наочно
ілюструє саме життя.

БУДЕМО ЗДОРОВІ?
САМА ХВОРА НАЦІЯ В ЄВРОПІ

Георгий Гонгадзе был похищен вечером
16 сентября 2000 года при выходе из дома
номер 7 на бульваре Леси Украинки.
Генерал Пукач заявил в своих показаниях, что приказ убить журналиста ему отдал
министр внутренних дел Юрий Кравченко,
а тому приказ отдал президент Леонид
Кучма.
Вину Кучмы подтверждают аудиозаписи
майора Госохраны Николая Мельниченко,
на записях четко слышен приказ "разобраться с этим подонком".
Вину Кучмы подтверждает посмертная
записка Кравченко, в которой он обвиняет Кучму в организации убийства журналиста.
Вину Кучмы подтверждает, что на аудиозаписях Кравченко докладывает ему о
похищении и имитации убийства правозащитника Алексея Подольского - и обстоятельства похищения Подольского полностью подтверждены, его интересы как
потерпевшего государство игнорирует,
и многочисленные требования привлечь
Кучму к ответу отбрасываются..
Суд над Кучмой до сих пор не состоялся. Экс-президент остается выше закона, выше морали. Судя по тому, что
все основные кандидаты в президенты и
действующий президент Порошенко присутствуют на ежегодных саммитах YES,
организованных зятем Кучмы Виктором
Пинчуком, никто не собирается привлекать Кучму ни сейчас, ни впоследствии…
Удивительно, но многие друзья,
знакомые и сотрудники Гонгадзе уже не
требуют суда над Кучмой. Многие даже
участвуют в мероприятиях Пинчука, завтраках в Давосе, форуме YES и т.д.
У Пинчука три телеканала, подаренные
Кучмой заводы, никто не хочет ссориться,
подумаешь, ну это ж 18 лет назад было,
ну какой-то журналист, ну жил, да сколько
можно вспоминать...
… В тюрьме в 2015-м уже умер один из
убийц - Протасов. Но все еще жив ключевой свидетель генерал Пукач. Генеральная прокуратура не допускает к нему журналистов, у него нельзя взять интервью.
P.S. Юрий Луценко, очень жаль, что во
время Вашего прекрасного выступления
на форуме YES ведущий не задал Вам
вопрос - а как обстоят дела с расследованием по заказчику убийства Гонгадзе,
благодаря которому состоялась Ваша политическая карьера? Что стало с Вашими
многочисленными обещаниями привлечь
заказчиков к ответу? Где хотя бы суд? Вы
же хорошо знали Георгия лично...

Днями стали відомі результати оновленого рейтингу здоров'я, складеного Всесвітньою організацією охорони здоров'я
(ВООЗ). В ньому Україна знаходиться на
97-му місці з 156.
"Пияцтво, неправильне харчування,
малорухомий спосіб життя та порожні гаманці виводять Україну в лідери списку
самих хворих націй Європи і світу. Україна в рейтингу здоров'я займає сумне 97-е
місце з 156, пропустивши вперед не лише
розвинені західні країни, але і ввесь колишній СРСР: Білорусь знаходиться на
54-му рядку, Росія - на 73-му, Молдова на 75-му. Гірше, ніж в українців, здоров'я
і медобслуговування тільки у мешканців
бідних арабських країн, Африки і Афганістану. Українці в середньому живуть
на 10-12 років менше, ніж європейці.
Причому з року в рік здоров'я середньостатистичного українця погіршується.
Найбільше співвітчизники страждають
від хвороб системи кровообігу, органів
дихання, травлення, сечостатевої системи", - говориться в звіті ВООЗ.
Також відзначається, що в трійці самих
нездорових регіонів знаходяться Київ,
Дніпропетровська та Івано-Франківська
області, де медики фіксують найвищий
рівень захворюваності цими недугами.
Серцево-судинні захворювання є причиною 68% смертей в Україні, і це удвічі
більше, ніж у країнах Євросоюзу. Серед
головних причин прогресуючої недуги,
крім усього іншого, вказується і прихильність до шкідливих звичок.
Так, відповідно з дослідженнями Всесвітнього банку, більше 30% українців
палять. Причому, середній вік початку
паління неухильно знижується, і на сьогодні складає 16 років. Цікаво, що більше
схильні до паління чоловіки з початковою та жінки з вищою освітою.
Кожен п'ятий (20%) українець понад
міру "заглядає в чарку", і це явище явно
переважає серед чоловіків (80% з тих, що
зловживають). Зловживання алкоголем
зазвичай починається змолоду (28% у віковій групі 18-29 років) та досягає пікових значень в групі 40-49 років (36,7%),
після чого починає знижуватися. Але не
тому, що з віком ці люди "беруться за розум", а тому, що вони починають активно
вимирати. До речі, по смертності чоловіків працездатного віку Україна вже давно
займає одне з перших місць у світі.
Майже 30% українців мають надмірну
вагу, а ще 20% страждають від ожиріння
(всього - 50%, тобто кожен другий). Причому, до надмірної ваги більше схильні
чоловіки, а жінки - саме до ожиріння.
Крім того, більшість наших громадян

ведуть малорухомий спосіб життя - найбільшою мірою це явище переважає серед
міських жителів і збільшується залежно
від зростання матеріальної забезпеченості. Підраховано, що тільки 12% українців
мають достатній рівень рухової активності, тоді як в країнах ЄС цей показник
досягає 50-60%, а в Японії - усі 80%!

УРОЧИСТІСТЬ ФУФЛОМІЦИНІВ

Звичайно, стан здоров'я кожної конкретної людини значною мірою залежить
від самої людини. Але не можна заперечувати і того очевидного факту, що загальне погіршення здоров'я населення
обумовлене бідністю (відповідно - неможливістю лікуватися) і деградуючою
системою охорони здоров'я, при якій
кваліфікована медична допомога стає все
менш доступною для населення. Підсумок закономірний: близько 70% громадян країни займаються самолікуванням.
Так, за даними Держстату, минулого
року на купівлю ліків українці витратили майже вдесятеро більше грошей (53,6
млрд грн), ніж Мінохоронздоров'я (5,9
млрд грн). При цьому госпітальні продажі (закупівля ліків медустановами) склали 4,38 млрд грн.
Від зіставлення цих цифр стає якось
ніяково, але ще цікавіше те, що українці
активно купують ліки з недоведеною клінічною ефективністю. Говорячи словами
доктора Комаровського - "фуфломіцини".
Згідно з даними дослідження, на такі
препарати пішла майже чверть коштів,
які українці віднесли в аптеку. Тобто,
майже 14 млрд грн.
Слід зазначити, що з 10 найпопулярніших в українських аптеках препаратів,
чотири відносяться саме до ліків, чию
ефективність офіційна медицина вважає
недоведеною.
Такі препарати медики часто називають пустушками. Вони не рекомендовані для основного лікування безліччю
медичних інституцій, включаючи ВООЗ.
Крім того, у більшості країн світу існують
протоколи лікування, в кожному з яких
вказано, які препарати призначати при
тому або іншому захворюванні. Лікувати
не по протоколах в цивілізованих країнах
заборонено, а кожен препарат обов'язково
проходить перевірку на ефективність - в
умовах страхової медицини викидати
гроші платників податків на пустушки
ніхто не ризикує.
В Україні лише кілька років тому прийняли Національний перелік основних
лікарських засобів. А практика використання міжнародних протоколів лікування тільки-тільки починається.
Сьогодні в Україні зареєстровано

близько 13 тисяч найменувань лікарських засобів. Проте різні ліки можуть
мати одну і ту ж діючу речовину. Той же
парацетамол випускається в різних формах і різними компаніями, так що ціна на
нього може відрізнятися в рази. Всього
в країні зареєстровані 1500 діючих речовин. Саме їх повинні вказувати в рецепті
лікарі, а далі пацієнт сам повинен вирішити, хоче він купити ліки за 9 грн або
за 99 грн.
Чому ж в Україні процвітає ринок
"фуфломіцинів"? Експерти називають
три причини: недовіра до медицини, самолікування і неконтрольована реклама
медикаментів. Адже усім відомо, що за
списком ліків треба йти не до лікаря, а
прямо в аптеку до фармацевта, який точно щось порадить. До того ж, реклама всіляких ліків по телевізору і в газетах вселяє у багато людей впевненість в тому, що
без консультації лікарів спокійно можна
обійтися - в пресі ж поганого не порадять.
Чималу роль в популярності "фуфломіцинів" грає і той факт, що багато лікарів
отримують певну винагороду від фармкампаній за те, що виписують пацієнтам
пустушки.

ЗАМАЛЬОВКИ З НАТУРИ

Але в житті все-таки бувають випадки,
коли по гострій необхідності все ж доводиться звертатися по допомогу до лікарів.
Але і тут нас можуть чекати вкрай неприємні сюрпризи. Напевно, майже кожен
українець може розповісти який-небудь
жахливий випадок, що стався з ним, або
з його знайомими, в лікарні. Про це ж регулярно повідомляють і українські ЗМІ.
Ось лише кілька характерних прикладів.
*Народного артиста України, мультиплікатора Давида Черкаського з інсультом декілька годин тримали в коридорі
лікарні і не могли доставити в реанімацію
бо зламався ліфт. Ось що про це написав
бізнесмен Олександр Меламуд на своїй
сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Учора був інсульт у Черкаського.
Швидка відвезла в районну лікарню. У
мене сарай краще виглядає. Поклали на
першому поверсі в коридорі, оскільки реанімація на шостому, а ліфт не працює.
Через пару годин все-таки включили
(відремонтували) ліфт і підняли його в
реанімацію. Сьогодні отримали дозвіл на
транспортування, перевезли його в іншу
лікарню. Правда ліфт знову включили не
відразу … А інші літні люди на шостий і з
шостого поверха йшли пішки. Їх в ліфт не
пустили! Економія електроенергії", - написав він.
*У лікарні Львова дитина із складним
відкритим переломом і кровотечею 5
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За годы независимости индикатор калорийности в Украине снизился на треть
годин спливала кров'ю. Її змогли прооперувати лише через п'ять годин після
отримання травми, бо справжній безлад
у “відреформованій” системі охорони
здоров'я України.
Цією жахливою історією поділився
батько потерпілого Сергій Мутін на своїй сторінці в соцмережах.
"Оператор розпитує основні дані і видає сакральну фразу: "Немає вільних
машин". Я запитую орієнтовний час очікування. Відповідь: "Близько години"!
Швидка, б...! Малий втрачає свідомість,
як можу, ставлю з підручних матеріалів
шину, хапаю на руки і везу в 8 травматологію. Там черга, людей 20, заношу в кабінет.
Лікарі, молоді хлопці,
всіляко намагаються допомогти, як можуть. Але у
них немає нічого. Навіть з чого зробить
шину! Шину!!! В травматології майже
мільйонного міста! Немає бинтів! Немає
анальгіну для знеболення. Все треба купувати навіть для невідкладних випадків. Нічого немає!", - розповів Мутін.
За його словами, побачивши, що хлопчик втратив дуже багато крові, лікарі
порадили везти його в дитячу обласну
лікарню.
"Хапаю сина і в машину. У малого відкрилася кровотеча. Все в крові, джгут
зняли раніше. Бачачи стан, підбігають
хлопці-лікарі з цього відділення. Обробляють, закривають рану. Все без наркозу і знеболення. Дитина кричить не своїм
голосом.
Прошу зробити укол для знеболення.
Кажуть, без санкції (чи головного, не
знаю) лікаря не можуть. Лікаря немає,
він на операції", - ділиться жахливими
спогадами батько хлопчика.
Проте на цьому труднощі з “сервісом”
в лікарні не закінчилися. Чоловік розповів, що дитину направили на рентген,
проте згодом виявилось, що він не працює. Апарат лагодили півгодини, і за цей
час хлопчик кілька разів втрачав свідомість від болю.
Після того, як знімок все ж зробили,
пацієнта нарешті повезли на оформлення, яке також зайняло 30 хвилин : хворих
реєструвала всього одна співробітниця,
до того ж біля її стійки зібралася черга з
десяти хворих.
Знову прошу дати знеболююче. Але
лікаря немає. Приходить лікар, увесь
мокрий, оперував. Через хвилин 30 говорить готувати до операції, дати анальгін
з димедролом. Везу я і санітарка у відділення.
Черга в операційну. Ми треті. Ще раз
прошу дати те, що знеболює! Санітарка
говорить: "Даруйте, нікому вколоти, на
поверх одна медсестра і та на операції"!
Запитую, як так?! Ми третю годину у
вас і нікому вколоти. Опускає очі - говорить, усі поїхали в Польщу і Чехію. Я
пропоную вколоти самому. Вмію, знаю!
Відповідає, не можна. Син просто в несамовитості від болю. Після травми йде
четверта година!!! Забирають на операцію через майже п'ять годин після травми", - пише Мутін.
В той же час він відзначив, що усі його
претензії торкаються не лікарів, а хаосу в
державній системі охорони здоров'я.
"Всі ці люди-лікарі здійснюють подвиг,
працюючи в таких умовах. Хірург-лікар,
який вийшов і робив операцію, був в мокрому костюмі.
Він стояв і рятував дітей нон-стоп. І не
сидів у себе в приймальні. Усі, хто нас зустрічав, як могли допомагали, але і вони
безсилі в цьому безладі нашої ублюдочної системи охорони здоров'я. Дно. А ці
тварюки лікуються у Феофанії і за кордоном", - гнівно підсумував він свій пост.
Як відмітив президент товариства захисту прав пацієнтів Віктор Сердюк,
більше 30% пацієнтів гинуть в реанімації
в результаті зношеності та виходу з ладу
всіх систем апаратури життєзабезпечення. Це і є істинна оцінка "реформи охорони здоров'я" у виконанні нинішньої
влади.

ТОЧКА ЗОРУ

УКРАИНА НА ПОРОГЕ ГОЛОДА
Александр Михайлов

Основа рациона питания
украинцев – вредная, а
калорийность нашего
питания уже несколько лет
упорно приближается к
минимально допустимому
уровню. Этот порог, после
которого начинается
голод, определяется
ФАО (структура ООН
по борьбе с голодом) и
составляет 2500 ккал в
сутки. Об этом говорят
результаты исследования
Экономического
дискуссионного клуба
(ЭДК).
За годы независимости
индикатор калорийности в
Украине снизился на треть.
Как разъяснил исполнительный директор ЭДК Олег
Пендзин, этот показатель является своеобразным "запасом продуктовой прочности"
страны.
"Как известно, разные
группы населения нуждаются в разном количестве
калорий: оно меньше у детей
(1200–3000 ккал в сутки), стариков (1600–2600), людей умственного труда (1800–2000 у
женщин и 2000–2200 у мужчин) и намного выше у тех,
кто тяжело работает физически, – анализирует Пендзин.
– Например, шахтеру нужно
4000 ккал в сутки, станочнику
или трактористу – 3200–3400,
а спортсмену-тяжелоатлету –
8000. Если просуммировать
суточную потребность в калориях всех слоев населения
и разделить на численность
населения, получим индекс
ФАО, характеризующий уровень продбезопасности стра-

Сколько продуктов съедает украинец в год
Наименование
Хлеб и хлебопродукты (кг)
Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Рыба и рыбопродукты
Яйца (шт.)
Овощи и бахчевые
Плоды, ягоды, виноград
Картофель
Сахар
Растительное масло

ны. Чем он выше, тем лучше".
По словам Пендзина, то,
что этот индекс высок в
наиболее развитых странах
Европы – 3500–3800 ккал,
говорит не о том, что люди
там массово переедают, а
о том, что, образно говоря,
калорийную пищу там ест
как шахтер (4000 ккал), так и
пенсионер (2000 ккал). Если
же средний индекс равен

Цены на продукты в Украине и в Польше (выборка)
Продукт
Молоко
Куриные бедрышки
Куриная четвертинка
Филе индюка
Свиная лопатка
Помидор сливка
Гриб шампиньон
Йогурт
Сок яблочный

Цена в Украине, грн
23-28
68
47
107
120
9-12
45-60
19,8 (280 гр.)
19-28

Цена в Польше,
в грн.
12-18
38
23-29
57
67
6,5
23
23,5 (400 гр.)
15

Норма
101
80
380
20
290
161
90
124
38
13

Факт
100,8
51,7
200
10,8
273
159,7
52,8
143,4
30,4
11,7

В % к норме
норма
-35%
-47%
-46%
-6%
-1%
-41%
+16%
-20%
-10%

2700, то недоедает либо шахтер, либо пенсионер, либо
оба понемногу.
Эксперты также оценили
качество рациона украинцев.
Только по хлебу, овощам и
яйцам он соответствует рекомендациям Минздрава, которые основаны на евронормах.
По остальным позициям –
недобор: 35% по мясу, почти
50% по молочной продукции
и рыбе. При этом на 16% больше нормы украинцы "напихиваются" картофелем, восполняя тем самым недостаток
в калорийности своего меню.
Отметим, что Украина входит в топ-3 стран Европы с
самым
низкокалорийным
рационом – у нас этот показатель составляет всего 2707
ккал. Впереди только Кипр
с показателем 2661 ккал (на
третьем месте снизу Болгария – 2877 ккал). Но очевидно, что и Кипр, и Болгария
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– это теплые страны. И если
украинцы просто едят меньше других, то те же киприоты выезжают на низкокалорийной средиземноморской
еде – овощах, сыре, рыбе. А
больше всего калорий в ЕС
потребляют в странах, где
любят блюда из мяса с картофелем, выпечку (Бельгия
– 3793 ккал, Австрия – 3784
ккал, Ирландия – 3912 ккал).
По словам диетологов,
нынешние 140 г мяса в день,
которые съедает среднестатистический украинец - это
около 30 г чистого белка (40%
суточной нормы). Остальное
надо дополнять рыбой, яйцами, сыром, творогом, молоком. Но и этих продуктов
украинцы
недополучают,
потому что не хватает денег
на полноценное питание. В
таких условиях особое возмущение вызывает тот факт,
что при мизерных зарплатах
украинцев, продукты питания у нас уже стоят дороже,
чем во многих странах Евросоюза. Эксперты объясняют
это целым рядом причин, и
одна из них – это высокий
НДС: за каждую покупку
нужно еще заплатить 20% от
ее стоимости государству.
"Цивилизованные
страны уже поняли, что налог на
добавленную стоимость неэффективен. Они снизили
ставки НДС на продукты питания, одежду, медикаменты
и на детские товары. В этих
странах размер НДС или ноль,
или максимум 7%. В Украине
НДС на продукты питания
составляет до 20%. Его надо
снижать", - заявил в этой связи экс-министр экономики
Украины Владимир Лановой.
При этом врачи отмечают, что некачественное, несбалансированное питание
является одной из главных
причин аномально высокого уровня заболеваемости и
смертности среди украинцев.

Суточная калорийность
питания в Украине
по годам (в ккал)
1990 – 3597
1995 – 2696
2000 – 2661
2005 – 2916
2010 – 2933
2013 – 2969
2015 – 2799
2016 – 2742
2017 - 2707

О ЧЕМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР

Назад в СССР — результаты опроса
Огромное количество граждан Украины хотели
возрождения Советского Союза. Ностальгия по
советскому периоду характерна для большой части
граждан Украины, особенно на Востоке и Юге, пишет
"Украинская правда", цитирующая результаты
социологического опроса. Исследование проводилось
"Кальмиусской группой" в партнёрстве с компанией GfK
Ukraine,

По полученным данным, 43% населения в целом, и 51% жителей
Донбасса (на подконтрольных Украине территориях) считают, что
их жизнь или жизнь их семей в советские времена была лучше. Не
согласны с таким утверждением 42% и 31% соответственно.
В центральных регионах Украины почти равное количество тех,
кто считает, что жизнь до 1991 года была лучше, и тех, кто так не считает (42% против 43%).
Только в Западной Украине количество граждан, считающих,
что сейчас жизнь их семей лучше, чем она была в советский период, ощутимо превышает количество тех, кто так не считает (54%
против 31%).

И это при том, что огромное количество населения в возрасте до
40 лет либо вообще не жили при Советской власти, либо помнят тот
период очень смутно, и подвергались систематическому давлению
антисоветской пропаганды.
Более того, каждый четвёртый житель Украины (25%), и каждый третий
житель Донбасса (без учета оккупированных территорий) высказались
за возрождение Советского Союза, и Украина была его частью, а 68% и
51%, соответственно, не хотели бы, чтобы это произошло.
Характерно, что такие настроения присущи не только украинцам.
"В этом году почти месяц был в Литве, Друскининкай. Мой товарищ отдыхал в Юрмале (Латвия). Так там поколение от 40 и выше
тоже считает, что при СССР они жили лучше. Некоторые тупые
рассказывают о необходимости смены поколений — всё это хрень!
Естественно, что молодежь, которая родилась после развала СССР, не может сравнивать жизнь "до" и "после". Сейчас в этих
странах практически полностью отсутствует промышленное производство. Численность населения, как и в Украине — сократилось на
30–40%, средний размер пенсии 220 евро. Эти страны вымирают.
Молодежь уезжает работать в ЕС", - пишет украинец Михаил К.
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“За правду і справедливість”

Порошенко і Медведчук намагаються загнати українців
в ситуацію президентських виборів 1999 року

ВИБОРИ

УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

ДАВНІ ДРУЗІ:
МЕДВЕДЧУК І ПОРОШЕНКО
ВСТУПИЛИ У ЗМОВУ
Стало відомо, що Петро Порошенко
уклав таємну угоду з кумом
Путіна Віктором Медведчуком
щодо розподілу впливу в Україні
та проведення спільної виборчої
кампанії, завдяки якій Порошенко
зможе зберегти владу.
Відповідно до журналістського розслідування, опублікованого на сторінках видання «Аргумент», Медведчук і
Порошенко мають спільний бізнес, зокрема, на зрідженому газу, тобто вони
є бізнес-партнерами, які спільно і давно ведуть свої справи. Тож немає нічого дивного, що вони разом розробили
новий сценарій, згідно з яким їх вплив і
прибутки мають вирости.
За задумом партнерів, вони мають
розділити навпіл Україну, піднявши
обурення людей щодо публічної проросійської політики Медведчука. Обуренні люди мають піти за Порошенком,
який, за взаємною домовленістю, публічно буде критикувати «кума Путіна».

Тих людей, хто не підтримуватиме Порошенка, будуть таврувати прихильниками Медведчука та Росії.
Задум за рівнем цинізму вражає, але
він вже почав утілюватися в життя! Все
почалося з начебто випадкової появи
інформації про те, що Медведчук став
власником каналів «112» та «NewsOne».
Це продовжилось проросійським виступом Медведчука у прайм-таймі 112-го з
«Великим інтерв’ю», яке помітило суспільство. Саме так і задумали партнери.
За домовленістю Порошенко далі робитиме вигляд, що бореться з цими каналами та російською пропагандою, насправді ж він не буде нічого робити по
суті, і канали спокійно працюватимуть
до виборів, демонструючи тим самим
спланований сценарій.
Крім цього, всіх своїх опонентів, починаючи з Тимошенко, партнери вирішили записувати у прихильники Медведчука (що недалеко від правди), тим
самим нейтралізуючи їх для чинного
«гаранта».
Зараз всіх, кого покажуть на «112» чи

«NewsOne» або хто критикує
владу, ЗМІ, підконтрольні
Порошенку, називатимуть
прибічниками
Медведчука. При цьому згаданим
людям необов’язково буде
з'являтися в ефірах. Схема
така: канали Медведчука
начебто просувають опонента Порошенка, канали
ж Порошенка оповіщають суспільство про те, що той чи інший політик
співпрацює з Медведчуком – «агентом
Кремля».
Як бачите, схема дуже проста, а захиститися від неї складно, особливо якщо
ти не маєш доступу до телеканалів. На
це і розраховують «наші друзі».
В результаті такого плану вони хочуть
розділити між собою усіх виборців за
принципом «Ти за Медведчука чи проти?», якщо проти, то за Порошенка! Іншого не дано! Тому що всіх інших людей
вони планують записати знову ж у прихильники Медведчука.
Але зараз суспільство, завдяки Інтер-

ПОРОШЕНКО + МЕДВЕДЧУК:
СОЮЗ, АФЕРА ИЛИ ПАРТНЕРСТВО?
По материалам http://www.bagnet.org

«Не верь словам, верь делам», гласит старая
пословица. Сегодня к ней как никогда стоит
прислушаться украинцам. Ибо вся страна оказалась
в позиции наблюдателя грандиозной политической
аферы, которую проворачивают два давних друга
Петр Порошенко и Виктор Медведчук.
Политики решили прибегнуть к старому сценарию
российских политтехнологов, распределив зоны
ответственности и поделив украинцев на два
сорта — западный и восточный. Такую технологию
использовали в России в 1996 году и в Украине — в
1999-м, когда выбор сводился к двум кандидатам
в президенты — Кучме и Симоненко (чтобы не
пропустить во второй тур Александра Мороза, - ред.).
Сейчас Порошенко и
Медведчук пытаются загнать украинцев в аналогичную ситуацию. В частности,
предполагается,
что нынешний Президент
возьмет на себя Запад, кум
Путина — Восток Украины.
Тем более, что опыт сотрудничества у политиков имеется, он тянется еще с 90-х.
Напомним, что в украинскую политику нынешнего
Президента привел Виктор Медведчук. В 1998 году
мало кому известный винницкий бизнесмен Порошенко занял 11-ю строчку
в списке партии СДПУ (о).
Впрочем, в Верховную Раду

он попал по мажоритарке,
но как выдвиженец от партии Медведчука. С тех пор
политики установили крепкие взаимоотношения и
периодически оказывались
в одних и тех же командах.
Президент Порошенко стоял у истоков Партии регионов, которую страстно поддерживал Медведчук. Оба
политика сотрудничали с
беглым Виктором Януковичем.
Кроме этого, в СМИ не
единожды всплывала информация о совместных
бизнес-делах Порошенко и
Медведчука.
Недавно журналист и

депутат Сергей Лещенко
шокировал общество новостью о том, что связанная с Медведчуком компания получила контроль
над рынком сжиженного
газа Украины при помощи
Петра Порошенко и СБУ.
Предприятие прокремлевского политика — Proton
Energy Group — на сегодня импортирует в Украину около 40% сжиженного
газа, которые удалось нарастить благодаря зачистке рынка силами СБУ. При
этом, Proton Energy Group
получила эксклюзивные
условия в России: «Роснефть» выдала только ей
права на экспорт сжиженного газа в Украину.
Украинские
журналисты настаивают на том, что
Петр Порошенко не мог
не знать о сложившейся
на рынке ситуации. Более
того, он не только способствовал Медведчуку в развитии бизнеса, но и сам
импортировал сжиженный
газ из РФ через компании
корпорации Roshen.
Еще одно крупное расследование, в котором фигурируют фамилии Порошенко
и лидера пророссийского
крыла в Украине, сделало

издание Financial Times.
По мнению журналистов,
Медведчук фактически может быть посредником при
скупке украинской промышленности российским
правительством. Проворачивать такие крупные теневые аферы за спиной главы
государства невозможно.
Следовательно, Порошенко должен был быть в курсе сделок, устроенных на
деньги Кремля.
Виктор Медведчук не
ограничивается
продвижением «русского мира» в
Украине, он также полезен
украинскому руководству в
лоббировании его бизнесинтересов в России.
Как видим, сотрудничество Виктора Медведчука
и Петра Порошенко многопрофильное и не случайное. Сейчас их политический союз скрыт от глаз
простых украинцев, но в
узких кругах известно, что
он достаточно перспективный. И нам еще предстоит
увидеть губительные последствия крепкой дружбы
этих политиков. Под завесой патриотизма избиратели могут не заметить, как
на них практикуют внедрение грязных технологий.

нету та соціальним мережам, має змогу захистити себе тим,
що розповсюдить інформацію про розслідування журналістів, чим певною
мірою завадить диво-партнерам здійснити свій план щодо збереження нинішнього корупційного режиму на чолі
з Порошенком.
Цікаво, що ще в 2017 році Народний
Депутат України Віктор Чумак обґрунтовано заявляв про те, що «Медведчук
- не тільки кум Путіна, але і друг Порошенка».
Давній друг, і в тому нічого дивного
немає, – гроші не пахнуть.

ДО РЕЧІ

Нічний візит
Нічну доставку Гриценка до
Адміністрації Президента
організував Медведчук. Гриценко
намагався це спростувати, але
вийшло не занадто переконливо.
Організувати зустріч Петра Порошенка і
Анатолія Гриценка в Києві під час перебування другого в Запоріжжі, допоміг Віктор
Медведчук, надавши екс-міністрові оборони свій власний літак, завдяки якому той
зміг побувати в двох містах впродовж короткого часу, пише golos.ua.
Як повідомили в одному з аеропортів
вказаних міст, рейс виконував борт P4 GEM, який зареєстрований на острові Аруба, в Карибському морі, і належить Віктору Медведчуку. Представники аеропорту
також додали, що ближче до ранку борт
повернувся з тими ж пасажирами - тобто з
Анатолієм Гриценко.
Як повідомлялося раніше в ЗМІ були опубліковані фото, де кандидат в Президенти
Анатолій Гриценко в ніч з 21 на 22 серпня
сфотографований поряд з Адміністрацією
Президента Петра Порошенка.
Гриценко намагався спростувати нічний
візит в АП: він опублікував фото нібито з
готелю в Запоріжжі, але на знімках його
самого немає. Уважні користувачі мережі
у своїх коментарях відразу звернули увагу
на те, що Запоріжжя знаходиться в одній
годині польоту від Києва.
Між тим, експерт Денис Гороховський
впевнений, що Гриценко - технічний кандидат Порошенка, і головна його місія - відтягнути голоси у Тимошенко.
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В октябре и ноябре на даче вы можете заняться кое-чем полезным

ДОМАШНІЙ КЛУБ
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ДАЧНИКУ

ДЕЛА, КОТОРЫЕ НАДО УСПЕТЬ
СДЕЛАТЬ НА ДАЧЕ ДО ЗИМЫ
Даша Виноградова

Кто-то по окончании
летнего сезона и с
наступлением холодных
дней прекращает всякие
работы на дачном
участке. Но если вам
по-прежнему хочется на
дачу, в октябре и ноябре
вы можете заняться там
кое-чем полезным.
КАКИЕ УДОБРЕНИЯ
ВНОСИТЬ ОСЕНЬЮ

Осенью обычно рекомендуют делать перекопку
приствольных кругов под
деревьями и кустами для
уничтожения зимующих в
почве вредителей. Я этого не
делаю, поскольку убеждена,
что всякая лишняя перекопка почву губит. Наоборот, заваливаю сорняками и
неперепревшим компостом
приствольные круги, особенно по периметру кроны,
где расположена зона со-

сущих корней. Вредители
оказываются глубоко погребенными под этим слоем. Важно это делать после
окончания сокодвижения,
иначе большое количество
органики может вызвать нежелательный в такую позднюю пору рост ветвей.
Все опавшие листья я также не убираю, а наваливаю в
приствольные круги. Почему
принято сгребать, да еще и
сжигать листву? Потому что
на опавшей листве зимуют
возбудители болезней и некоторые вредители. Но у нас
с вами есть способ избавить
от них листву — о нем ниже.
Весной также не следует
убирать листву из-под посадок. Буквально через пару
недель от ее неопрятного
вида не останется и следа.
Ее растащат по своим ходам
дождевые черви, съедят и
выработают гумус. Перепревающая листва восстанавливает плодородие почвы.

УЛЫБНИСЬ И ПОДУМАЙ
В поликлинике:
- Почему такая большая очередь к
окулисту?
- А вчера президент по телевизору
сказал, что благосостояние народа растёт на глазах.
Цыганка — Гройсману:
— Пазалати ручку, дарагой! Все
что хочешь скажу!
Гройсман достает 500 евро:
— А скажи-ка ты мне, голубушка,
на сколько еще поднять цену
на газ?
Цыганка в шоке, глаза
вытаращила…
— Вот видишь, не заслужила!
В семье Ляшко:
— Мама, смотри, я сильная, как
папа — я тоже вилами умею
махать!
— Черт, еще один придурок растет...

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО…

◆ Евреев 40 лет водили по
пустыне. Украинцев 27 лет
водят по граблям.
◆ При Януковиче украинцы зимой копили деньги на летний
отдых в Европе, теперь летом
откладывают на отопление
зимой.
◆ На вопрос, где бы вы хотели
услышать все фамилии всего
руководства страны, большинство украинцев ответило: на
утренней перекличке в зоне.
◆ Украина скоро станет сильным
успешным государством. Так
думает вся палата, кроме санитаров.
◆ Когда поднялся доллар — подняли цены. Доллар упал — ни
один гад цены не опускает. Значит дело совсем не в долларах,
а в гадах.

Под вишни и сливы следует дополнительно внести
по трети ведра золы. Еще
лучше вместо золы использовать доломит или мел, но
его норму надо уменьшить
в 3 раза.
Если в конце лета вы не
внесли необходимый для роста корней фосфор и калий,
то, как говорится, “поезд
ушел”. Сейчас эти удобрения вносить бессмысленно.

НАДО ЛИ УКРЫВАТЬ НА
ЗИМУ МНОГОЛЕТНИЕ
ЦВЕТЫ И МОЛОДЫЕ
ДЕРЕВЬЯ

В конце октября надо срезать многолетние астры и
хризантемы,
приокучить
пионы, восточные гибриды
(лилии), хризантемы, ирисы.
Надземную часть других
многолетних цветов надо
срезать и убрать в компост,
только если она больна.
Почву придется опрыскать
любым, содержащим медь,

препаратом (3%-ный раствор — 1 столовая ложка на
1 л воды).
Но если листва здоровая,
то оставьте многолетние
цветы стоять до самых морозов. Морозом надломит
стебли, и они прикроют корневища сами, а кроме того,
задержат выпавший снег, а
потому вам дополнительно
не придется укрывать большинство растений на зиму.
А вот укрытия над розами
и клематисами все же надо
установить.
В ноябре пора сделать защиту деревьев от морозобоин и весенних солнечных
ожогов. Можно побелить
деревья водоэмульсионной
краской специально для побелки деревьев. Но я предпочитаю обвязку, используя для этого пропиленовое
волокно от мешков из-под
сахара. Если есть внутри
пленочный вкладыш, то его
следует вынуть, а мешки
распороть. Кстати, молодые
деревца не белят, а именно
обвязывают. Обвязку следует делать до самой земли и
даже приокучить ее почвой.
(Продолжение
в следующем номере)

НА ЗАМЕТКУ

Упражнения, которые помогут
справиться с усталостью
взрослым и детям
Долгое сидение, особенно в
одной позе, сковывает мышцы,
и их надо расслабить, растянуть.
Если ребенок быстро устает и/
или плохо засыпает, возможно,
и тут виновато неснятое
напряжение, накопившееся от
сидения за столом.
Насиделись? Пора заниматься.
Эти упражнения займут всего
пять-десять минут — но как
помогают!
Если ребенок не хочет их выполнять
— ну и не надо; не надо бесконечно
доказывать, как важно-полезно заботиться о себе. Скажите один раз — и
достаточно. Делайте сами, азартно и
радостно — личный пример родителей
заразителен. Увидите — непременно
присоединится!
Заложите руки за голову и разведите локти. А теперь неспешно сведите
лопатки так, чтобы хорошенько почувствовать, как напряглась верхняя
часть спины. Дышите спокойно и с удовольствием. Задерживать вдох-выдох не
надо. Заметили? Верхняя часть грудной
клетки при этом приподнимается. Чуть
помедлите — и расслабьтесь. Повторите
эти движения несколько раз.
Обязательное условие: не перенапрягаться. Как только вам становится неприятно — тут же возвращайтесь в исходное положение.
Все остальные упражнения желательно делать лежа.
Лягте на пол, на спину, а ноги согните
в коленях. Сцепленные руки положите
себе на затылок и медленно приподнимайтесь. Если подниматься не хочется

— просто приподнимайте голову. Досчитайте до пяти и вернитесь в исходное положение.
Лягте на пол. Ноги вытянуты, руки
вдоль туловища. Согните одну ногу и
дотянитесь коленом до груди. Не получается? Помогите ноге — обхватите ее
руками и подтягивайте. Подержите так
с полминуты (можно меньше), и опустите ногу и руки на пол. После паузы
(небольшой) повторите то же с другою
ногою. Не напрягайтесь! Голову не поднимайте!
Положите руки на живот. Ноги согните в коленях, а пятки соедините.
Разведите колени в стороны — сколько
сможете — и подержите так с полминутки.
Можно свернуться тугим колобком
(подтянуть колени к груди и обхватить
их руками) и покачаться (если понравится). Потом развернуться и потянуться.
А теперь просто так полежите. Для
полного удовольствия.
Вот и все упражнения. А теперь, лежа
все так же удобно, потянитесь. И еще
разок — по-тя-ни-тесь…

Вкуснее оливье
и суши!
Сaлaт
«Краснaя Шaпочкa»

Ингредиенты:
• курица отварная – 150 г;
• перец сладкий – 1 шт.;
• капуста пекинская (или любой
листовой салат) – 150 г;
• яйцо вкрутую – 1 шт.;
• консервированный зеленый горошек
– 2 ст. л.;
• помидоры – 150 г;
• укроп – несколько веточек;
• майонез – 5 ст. л.;
• соль – по вкусу
Приготовление:
В миску мелко нарезать пекинскую
капусту. Вареную курицу нарезать
мелкими кусочками.
Сладкий перец нарезать
кубиками небольшого размера.
Консервированный зеленый горошек
отцедить от лишней жидкости и
добавить в миску с салатом.
Добавить измельченное яйцо.
Лук репчатый мелко нарезать.
Желательно использовать лук сладких
сортов. Все перемешать, посолить,
заправить майонезом и выложить в
салатницу.
Верх салата «Красная шапочка»
разровнять. Помидоры нарезать
небольшими кусочками.
Добавить мелко нарезанный укроп
и соль. Помидоры перемешать и
выложить ими верхний слой салата –
это будет нашей «Красной шапочкой».

Салат
«Японские суши»

Ингредиенты:
• слабосолёная красная рыба – 300 гр.,
• рис – 300 гр.,
• свежие огурцы – 2 шт.,
• большая морковь – 1 шт.,
• яйца – 4 шт.,
• большая фиолетовая луковица,
• пучок зелёного лука,
• пучок укропа,
• васаби ( также известен, как
«японский хрен» или «зеленая
горчица»),
• майонез.
Приготовление:
Смешайте майонез с васаби - это
будет заправка нашего салата.
Отварите рис таким же способом, как
для суши. Это делается так: промыть
рис, залить водой (на 1 часть риса
полторы части воды), поставить на
огонь, чтобы выкипела вода (это займет
около 7 минут). Убавить огонь до
минимума и варим ещё 15 минут. Затем
снимаем с плиты и даём настояться
около получаса. Морковь и яйца тоже
надо отварить.
Подготовим остальные продукты:
нарежем небольшими кусочками рыбу,
огурцы кубиками, мелко нашинкуем лук.
Отварную морковь и яйца натрите на
тёрке. Смешайте яйца с зелёным луком
и заправкой.
А теперь укладывайте салат слоями,
не забывая смазывать их той-же
заправкой.
1- слой – рис,
2- слой – рыба,
3- слой – укроп,
4- слой – фиолетовый лук,
5- слой – огурец,
6- слой – яйца с луком
7- слой – морковь
Даём салату постоять в холодильнике
около двух часов и подаём на стол.
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Тибетское нагорье образовалось порядка 5 млн. лет назад,
а Кайлас - совсем молодой, его возраст около 20 тыс лет.

Х-ФАЙЛИ

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ
МЕГАЛИТИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ

ГОРА КАЙЛАС:

загадки и тайны
Гора Кайлас, находящаяся в Тибете, неизменно привлекает
к себе многочисленных паломников со всех уголков мира.
Согласно исследованиям группы Э.Р. Мулдашева, Кайлас
имеет правильную пирамидальную форму, как и все
горы окружающие её, что указывает на их искусственное
происхождение. Другими словами гора Кайлас - пирамида.
Предания тибетских лам говорят о том, что грандиозный
комплекс пирамидальных гор во главе с Кайласом - это
древний город, построенный Сынами Богов...
ТАЙНЫ ГОРОДА БОГОВ

Такие религии, как буддизм
и индуизм придают Кайласу
особое значение. Считается,
что Кайлас - священная гора.
По убеждению индуистов на
её вершине обитает Шива,
буддисты верят, что гора - обитель Будды. Так или иначе, но,
согласно преданиям, всякий
дерзнувший взойти на священную гору Кайлас должен
умереть. Как бы в подтверждение этим словам, гора действительно облачена в тайну.
Периодически она заволакивается туманом, а на её вершине
наблюдаются вспышки света.
Ходят легенды о видимом иногда многоруком существе...
Тибет хранит в себе много
тайн. Однако, одна из самых
впечатляющих и непостижимых – “Город Богов”. До недавнего времени о нем практически не было сведений, и
только после Тибетской экспедиции под руководством профессора Эрнста Мулдашева в
1999 г. завеса таинственности
над легендарным городом немного приоткрылась. Экспедиция ставила перед собой задачу
определить местонахождение
легендарного города. Результаты оказались потрясающими.
Идя по следам преданий и собирая факты, группа ученых
обнаружила самый большой
комплекс пирамид в мире (более 100). Отличительной особенностью данных пирамид, в
отличии от египетских и южноамериканских,
являются

гигантские размеры и ступенчатая форма. Основной пирамидой является священная
гора Кайлас (по различным
сведениям 6638-6890м), вокруг
которой располагаются пирамиды различной формы и высоты (100 - 1800 метров), а также монументы.
Причем многие пирамиды
сопряжены с каменными конструкциями, имеющими вогнутые или плоские поверхности и названные экспедицией
“зеркалами” в силу их гладкой
поверхности. Подобного нигде на Земле не встречается.
Размеры “зеркал” невиданны:
высота конструкции, называемой ламами "Дом счастливого
камня", составляет 800 метров.
С севера к этому "зеркалу" примыкает полукруглое "зеркало"
высотой 350 метров – гигантская копия "зеркала Козырева".
Южная сторона "Дома счастливого камня" представляет собой
громадную плоскость, которая
под прямым углом соединена
с еще одним огромным вогнутым "зеркалом" высотой около
700 метров. Однако, самыми
большими зеркалами являются
западный и северный склоны
основной пирамиды. Эти склоны имеют четкую плоско-вогнутую форму. Высота самого
большого "зеркала" составляет
ориентировочно 1800 метров и
называется оно “зеркалом времени”…
Согласно мнению профессора Э. Мулдашева, у этих
каменных конструкций есть

современный аналог, созданный руками человека - зеркала Козырева. Согласно теории
времени Н.Козырева, время это не абстрактная величина,
а энергия, которая способна
концентрироваться. При этом
время либо замедляется, либо
ускоряется (экспериментально
это было достигнуто). И если
внутри 2-3х метровых зеркал
Козырева, у испытуемых отмечалось головокружение, страх,
видение прошлого и будущего,
появление светящихся объектов и шумерских символов,
– что же должно происходить
в фокусе столь гигантских сооружений? Тибетские ламы
настоятельно рекомендовали
не отклоняться от священной
тропы, чтобы не подвергнуться
смертельной опасности. Четверо альпинистов незадолго до
этого пренебрегли этим предупреждением и через год-два
умерли странной смертью,
чрезвычайно быстро состарившись. Ряд ученых считает, что
пирамиды способны концентрировать тонкие виды энергий, пока ещё неизвестные
науке, а "зеркала времени" способны фокусировать и передавать их. Очевидно, данный
комплекс, основой которого
является гора Кайлас, может
оказывать влияние на континуум "пространство - время".
Что касается Тибетского
Города Богов, - древние предания говорят о Сынах Богов,
построивших город "из пяти
элементов". Очевидно, это была
цивилизация, жившая до Всемирного потопа, и которую мы
знаем, как атлантов. Это была
могущественная цивилизация,
владевшая недоступными для
нас сегодня знаниями и технологиями, однако погибшая
в силу определенных причин…
Сегодня наука только осознает возможность существования тонких энергий и управле-
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ния ими, однако первые шаги
в этом направлении уже сделаны.
Современные технологии не
позволяют создать что-то подобное. Отверстия с винтовыми линиями, просверленные
в элементах пирамид, должны
были выполняться со скоростью в 500 раз быстрее, чем это
способны сделать современные
сверла с алмазным наконечником. Невероятные массы,
использованные при строительстве этих сооружений, не
могут быть перемещены даже
современной техникой, что
говорит о возможности применения древними строителями
антигравитационного эффекта
(предания говорят о том же).
Сверхточная обработка поверхностей и чрезвычайно
малая погрешность при строительстве (до 0,0001% в пирамиде Хеопса) даже сегодня
вызывает изумление. Те, кто
строил Город Богов, знали законы тонких энергий и умели
ими управлять. По мнению
ученых, входящих в состав экспедиции, речь шла о переходе
в параллельный мир и управлении временем. Следует отметить, что в Мачу Пикчу находится храм, Врата которого
находятся в скале и не открываются. Предания инков говорят,
что Врата хранят в себе тайну и
ведут в Город Богов. (вероятно,
здесь речь идет о разных городах, поскольку город, о котором говорили инки не принадлежит нашему миру).
Ещё одну загадку гора Кайлас хранит на своей южной стороне - это гигантская свастика,
основа которой образована вертикальной трещиной по центру
горы и тенями, образуемыми
скалой. Ученые считают это
образование результатом землетрясения, но не покидает
ощущение, что это результат
направленной работы.

Еще более удивительным
является факт взаимосвязи
тибетских, египетских, мексиканских пирамид, острова
Пасхи и комплекса Стоунхендж в Великобритании. В их
расположении на Земле существует строгая математическая
система. В частности:
◆ если от главной пирамиды
Тибета - горы Кайлас провести ось на противоположную
сторону земного шара, то эта
ось укажет точно на остров
Пасхи;
◆ если соединить меридианом
гору Кайлас с египетскими
пирамидами, то продолжение этой линии выводит
опять-таки на остров Пасхи;
◆ расстояние от Кайласа до
египетских пирамид составляет ровно 1/4 меридиональной линии гора Кайлас
- остров Пасхи;
◆ если соединить остров Пасхи
с мексиканскими пирамидами, то продолжение этой линии выводит на гору Кайлас;
◆ расстояние от острова Пасхи до мексиканских пирамид также составляет ровно
1/4 меридиональной линии
остров Пасхи – гора Кайлас;
◆ две линии, соединяющие
Кайлас с островом Пасхи через египетские и мексиканские пирамиды, очерчивают
ровно 1/4 поверхности земного шара;
◆ соединение линией египетских и мексиканских пирамид делит эту "четверть" земного шара на два абсолютно
равных треугольника;
◆ продолжение линии, соединяющую гору Кайлас с монументом Стоунхендж выводит
на остров Пасхи;
◆ расстояние от Кайласа до
Стоунхенджа составляет ровно 1/3 меридиональной линии Кайлас - остров Пасхи.
Эта линия делит указанную
четверть земного шара пополам;
◆ если же отложить на этой линии одну треть расстояния
от острова Пасхи, - там будет
находиться Бермудский треугольник…
Следует отметить, что в 1999
г. американским океанографическим судном на дне бермудского треугольника была обнаружена пирамида, значительно
крупнее пирамиды Хеопса, что
полностью подтверждает мысль
о планетарной системе. Кроме
того, оказалось, что в фокусе
трехкилометровой
вогнутой
конструкции Тибетского Города Богов, называемой “Зеркалом
царя смерти”, находится "Долина смерти", куда йоги приходят
умирать. А три колоссальные
мегалитические конструкции
в Сирии, Ливане и Египте ориентированны точно на “Главное
зеркало времени”.
Возникает вопрос – с какой
целью и кем была создана эта
загадочная система?
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