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ЯК ГОЛОСУЄШ –
ТАК І ЖИВЕШ!
ЗВЕРНЕННЯ ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА
ДО ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ

Через два тижні відбудеться перший
тур голосування за кандидатів на
пост Президента України. Підготовка
до виборів супроводжується
спробами найперше влади вдатися
до фальсифікації їх результатів.
Підкуп членів виборчих комісій,
складання списків платних агітаторів,
використання «нововиявлених»
бюджетних коштів для тимчасових
(під вибори) соціальних платежів –
лише невелика частина маніпуляцій.
Засилля вуличної і телереклами
(не контрольованої відповідно до
закону про вибори), використання
рейтингових показників щодо групи
кандидатів, з яких і передбачається
визначити зручну для зарубіжних
наставників влади «двійку» (при
вилученні з інформаційного простору
більше 20-ти кандидатів)… Все це
докази порушення закону щодо
рівноправності кандидатів і порушення
Конституції щодо права громадян на
об’єктивну інформацію.
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Видавнича вартість газети –
2,50 грн за один номер
ВАРТІСТЬ ГАЗЕТИ
З ДОСТАВКОЮ
1 місяць - 15,60 грн
3 місяців - 46,80 грн
6 місяців - 93,60 грн

Читати на СТОР.2

ВАРТІСТЬ ПРИЙМАННЯ
ПЕРЕДПЛАТИ
1 місяць - 2,90 грн
3 місяців - 6,70 грн
6 місяців - 8,15 грн

НАЖИТЬСЯ НА ЗАРОБИТЧАНАХ
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ОБЛОЖАТ НАЛОГОМ И БУДУТ ПУСКАТЬ ЗА ГРАНИЦУ ПО КАРТОЧКАМ
Александр Полуянов

"Слуги народа" из Верховной Рады продолжают придумывать
все новые методы, как бы еще больше ободрать
собственных "господ". На этот раз они решили взять "под
колпак" миллионы соотечественников, которые от полной
безысходности подались на заграничные заработки.
Депутатов можно понять – мигранты ежегодно присылают
на родину более 10 млрд. долларов, и для воровской власти
это просто "дело чести": хоть что-то урвать от этого жирного
куска.
КОНТОРА ПИШЕТ

Итак, 14 марта группа парламентариев (преимущественно
БПП), внесла в Раду масштабный законопроект (№10153) "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Украины относительно усиле-

ния государственной поддержки украинцев за рубежом". Указывается, что этот документ
призван решить проблемы трудовых мигрантов - как внутри
страны, так и за ее пределами.
С этой целью в стране хотят
учредить новый орган испол-

нительной власти и подчинить
его Минсоцполитики. Именно
это ведомство будет прописывать новые правила для трудовых посредников, а также помогать самим заробитчанам.
Кроме всего прочего, оно
должно будет создать реестр
мигрантов, выдать всем им специальные удостоверения "Карточка украинского мигранта",
а также учредить так называемый "Фонд благополучия",
средства которого якобы пойдут на помощь заробитчанам.
В структуре нового органа
предусматривается создание
территориальных органов (в
городах и областях). Также его
наделят огромным числом новых полномочий. Среди них:

• Перепись работников, с которых планируется собирать
взносы в "Фонд благополучия".
• Сбор и ведение базы трудовых мигрантов.
• Помощь с трудоустройством.
• Правовая помощь, решение
трудовых споров.
• Организация курсов переквалификации, помощь бывшим трудовым мигрантам
консультациями в открытии
бизнеса в Украине.
• Предоставление социальных
услуг работникам.
• Проведение культурных и
просветительских мероприятий.
• Создание базы агентств по
трудоустройству,
которым

будут выдавать лицензии, и
контроль их работы.
• Перед отъездом - выдача мигранту проекта трудового
договора, заверенного работодателем (со страховкой,
указанием количества рабочих часов, условий труда).
• Информирование об особенностях страны, в которую
едет человек.
В случае, если парламент
примет закон, то документ
вступит в силу на следующий
день после публикации. После
этого Кабмин должен будет в
течение двух месяцев сформировать новый государственный
орган.

Продолжение на СТР.3
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“За правду і справедливість”

Тисячі і тисячі людей шукають відповіді на питання: невже їхня
благодатна країна і вони самі приречені на злиденне життя?

ДЕРЖАВА

ЯК ГОЛОСУЄШ – ТАК І ЖИВЕШ!
ЗВЕРНЕННЯ
ДО ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ

Через декілька днів відбудеться
перший тур голосування за
кандидатів на пост Президента
України. Підготовка до виборів
супроводжується спробами
найперше влади вдатися до
фальсифікації їх результатів. Підкуп
членів виборчих комісій, складання
списків платних агітаторів,
використання «нововиявлених»
бюджетних коштів для тимчасових
(під вибори) соціальних платежів
– лише невелика частина
маніпуляцій. Засилля вуличної і
телереклами (не контрольованої
відповідно до закону про вибори),
використання рейтингових
показників щодо групи кандидатів,
з яких і передбачається визначити
зручну для зарубіжних наставників
влади «двійку» (при вилученні
з інформаційного простору
більше 20-ти кандидатів)… Все
це докази порушення закону
щодо рівноправності кандидатів
і порушення Конституції щодо
права громадян на об’єктивну
інформацію.
Продовжується внутрішня і зовнішня
політика, яка уже привела Україну до
межі катастрофи. Збереження такої політики в результаті виборів навіть при
зміні персоналій у владі, звісно, підтримуватиметься тими зарубіжними
колами, котрі насправді керують нашою
державою. Це означатиме перетворення
України на осколки територій без перспектив щодо консолідації суспільства,
територіальної цілісності країни в межах 1991 року. Наслідком цього стане поява чужоземних власників нашої землі,
залишення Батьківщини іще мільйонами українців, повна втрата суверенності
держави.
Розуміючи загрози для країни і протидіючи їх розвитку, разом з однодумцями займаюсь створенням політичної
платформи європейського типу, пропонуючи «Соціалістичну партію Олександра Мороза» в якості каталізатора для
об’єднання партій і громадських організацій, що відстоюють засади соціальної
справедливості. (Назва партії персоніфікована з’їздом, щоб людям не морочили голову різні пройдисвіти, використовуючи слово «соціалістична».)
Головна мета нашої партії і платформи
– законодавчий і політичний спротив реакційним силам для збереження України,
відновлення соціальної функції держави.

Чи тепер, чи згодом Україна матиме систему влади, яку пропонуємо ми, соціалісти.
Вона веде до Європи, до європейського життя. До Європи в Україні!

Базові позиції нашої програми:
• зміна системи влади, головної загрози
для України ліквідація інституту президента (нинішнього змісту) та держадміністрацій, створення умов для
самоврядування європейського типу,
виборність керівників рад, суддів, щорічні вотуми довіри до всіх обраних посадовців та керівників владних структур, їх майнова люстрація;
• постійно нейтральний позаблоковий
статус України (норма Декларації
про державний суверенітет – основи Конституції) при підтримці Ради
Безпеки ООН як одна з умов припинення війни, ініціювання Наради з
питань безпеки і співробітництва в
Європі;
• земля сільгосппризначення купується
українською державою і передається
в розпорядження громадам для використання орендарями.
Узгодивши таку мету серед суб’єктів
платформи, у квітні цього року проведемо організаційний форум, спільно
візьмемо участь у підготовці і проведенні
цьогорічної парламентської виборчої кампанії.
Заявивши про участь у виборах Пре-

зидента, ми переконались у дієздатності
нашого активу, в прагненні громадян до
правди і справедливості. В той же час
пересвідчились, що під впливом олігархічної, чужої народу влади помітно
змінились суспільні відносини. Культивування споживацтва, індивідуалізму
(«моя хата скраю»), поширення хабарництва, корупції, спотворення історії,
поширення зневаги до старшого покоління, доведеного до злиднів, та інш.
спростило можливості маніпулювання
суспільною думкою і мораллю. Те, що
раніше вважалось ганебним серед людей, тепер стає звичним. Пропонуючи
окремим громадянам участь у виборах
як членів комісій, спостерігачів, агітаторів…, нерідко чути зустрічне: «А що ви
нам заплатите? Он «ті» платять гарно…».
Іншими словами: «Заплатіть мені, щоб
я… себе захищав».
Враження таке, ніби люди за срібняки
готові продати душу, країну, майбутнє
своїх дітей. Адже фальсифікації попередніх виборів, отже і теперішній стан
життя українців – наслідок продажності
частини тих, хто «рахує голоси». Причому, серед них немало «бюджетників»,
представників інтелігенції, найбільше

принижених умовами життя. Прикро це
визнавати, але це правда.
На щастя, таких «активістів» небагато, хоч їх уміло відбирають (використовуючи і представників від так званих
технічних кандидатів) на керівні посади
в комісіях.
В цих умовах (та ще знаючи недоліки
виборчого закону і поширене прислужництво тих, хто має охороняти конституційні права громадян) зручніше, спокійніше було б відмовитися від участі у
фарисействі під назвою «вибори президента». Але я цього не робитиму, бо тисячі і тисячі людей шукають відповіді на
питання: невже їхня благодатна країна і
вони самі приречені на злиденне життя?
Невже немає виходу із тупика, в який завели людей облесливі «Мойсеї»?
Відповідаю: вихід є. Тільки не треба
сподіватись на доброго царя чи царицю.
Вихід у вас самих. Ні мені, ні вам, ні Україні президентство у нинішньому вигляді не
потрібне. Це зло. Його треба здолати разом.
Я можу в тому вам допомогти. У мене
немає можливостей, щоб організувати
агітацію так, як це роблять інші. Але
на кожній виборчій дільниці є моя програма. Зайдіть туди. Прочитайте, перекажіть знайомим. Підтримайте цю програму. За 1,5-2 роки країна зміниться.
Це шлях до порятунку. Іншого немає.
Чи тепер, чи згодом Україна матиме
систему влади, яку пропонуємо ми, соціалісти. Вона веде до Європи, до європейського життя. До Європи в Україні!
Звертаюсь при тому до виборців: голосуйте так, як вам підказує совість. Ваша
чесна громадянська позиція допоможе
хоч згодом відновити здеформовані стосунки в державі.
Президентські вибори – етап у політичному житті. Боротьба за справедливість завершиться і вашою перемогою
при дотриманні життям підтвердженого
правила «Як голосуєш – так і живеш!».
Ще раз повернусь до тези про зовнішнє управління країною. Президентська
вертикаль – найзручніший для того інструмент. Ми – соціалісти – хочемо з вашою допомогою відібрати у зарубіжних
правителів цей інструмент. Передати
владу вам. Тільки тоді буде зруйнована
корупція, відродиться економіка, стануть нормальними тарифи, ціни, зарплати, пенсії і стипендії. Тільки тоді гідність
людини буде забезпечена.
Голосуйте по-совісті. Тільки в тому
надія на порятунок ваш і України!
За суверенну, правову, соціальну і демократичну Україну!
Олександр Мороз
19 березня 2019 року

ГРОШІ

ГРОШОВІ МІШКИ

ВИТРАТИ ПОРОШЕНКА НА АГІТАЦІЮ
РЕКОРДНІ В ІСТОРІЇ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ

За матеріалами https://www.pravda.com.ua

Серед кандидатів у президенти найбільше у свій виборчий
фонд перерахував коштів діючий президент Петро Порошенко
- 415 мільйонів гривень, що є рекордним у гривневому
еквіваленті в історії президентських виборів в Україні.
Про це повідомляє Громадський рух "ЧЕСНО" з посиланням на
проміжні фінансові звіти, які оприлюднила ЦВК.
Зазначається, що безумовним
лідером за розміром виборчого фонду є Порошенко, який на
100% профінансував кампанію з
власної кишені.

Повідомляється, що з 8 лютого до 18 березня він перерахував у
свій виборчий фонд 415 мільйонів
гривень.
"Якщо Порошенко не посла-

блюватиме кампанії, то у підсумку
вона лише офіційно обійдеться
йому в понад 0,5 мільярда гривень.
Якщо ж врахувати й минулорічні
видатки Порошенка на телерекламу, то лише видима частина видатків Порошенка сягне 0,7 мільярда",
- йдеться у публікації.
За даними ЧЕСНО, у гривневому еквіваленті витрати Порошенка на вибори є рекордними в
історії президентських виборів в
Україні.
"Однак у перерахунку на долари Порошенко поки що офіційно
витратив лише 15,4 мільйона доларів, тоді як Віктор Янукович за
два тури виборів 2010 року витратив понад 40 мільйонів доларів

(322 мільйони гривень), а Юлія
Тимошенко — 36 мільйонів доларів (290 мільйонів гривень)", розповіли в ГО.
Активісти додають, що розмір
виборчого фонду Тимошенко,
згідно з її проміжним фінансовим звітом, становить 164 мільйони гривень, що на 250 мільйонів
менше, ніж у Петра Порошенка.
Повідомляється, що всі кошти
на її виборчий фонд Тимошенко надійшли з рахунків партії
"Батьківщина".
У ЧЕСНО наголосили, що
всього з минулого року Тимошенко витратила на рекламу
близько 320 мільйонів гривень.
Третє і четверте місця рейтин-

гу витрат на передвиборчу рекламу займають Володимир Зеленський та Сергій Тарута.
Зазначається, що виборчий
фонд Зеленського наповнювався
найбільш диверсифіковано, тобто з різних джерел.
"Найбільше — понад 68 мільйонів — на накопичувальний рахунок виборчого фонду перерахували фізичні особи. Ще майже 16
мільйонів Зеленському на кампанію перерахувала партія "Слуга
народу"", - йдеться у публікації.
Активісти підкреслюють, що
походження цих коштів вдасться
з'ясувати вже після виборів, коли
партія подасть до НАЗК свій
фінзвіт.
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Эксперты опасаются, что новый закон, в случае его принятия,
еще больше усложнит ситуацию на рынке труда

СУСПІЛЬСТВО

НАЖИТЬСЯ НА ЗАРОБИТЧАНАХ

В ТЕМУ

Украинцы активно
наполняют пенсионный
фонд... Польши

ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ОБЛОЖАТ
НАЛОГОМ И БУДУТ ПУСКАТЬ
ЗА ГРАНИЦУ ПО КАРТОЧКАМ
Александр Полуянов

"Слуги народа" из Верховной Рады продолжают
придумывать все новые методы, как бы еще
больше ободрать собственных "господ".
На этот раз они решили взять "под колпак"
миллионы соотечественников, которые от
полной безысходности подались на заграничные
заработки. Депутатов можно понять – мигранты
ежегодно присылают на родину более 10 млрд.
долларов, и для воровской власти это просто "дело
чести": хоть что-то урвать от этого жирного куска.

Победные реляции после получения Украиной
безвизового режима с ЕС в последнее
время сменились мрачными прогнозами
относительно демографической ситуации
в стране. Если еще год назад трудовая
миграция воспринималась как безусловное
благо для Украины, то теперь оценки не столь
однозначны.

(Начало на стр. 1)

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ
ПРАЗДНИК

Понятно, что для осуществления всех вышеперечисленных мероприятий потребуются деньги,
и немалые. Как указывалось выше, финансировать весь этот "праздник
жизни" будет "Фонд благосостояния",
который
будет наполняться преимущественно за счет самих заробитчан.
Законопроект
прямо
указывает, что из бюджета в него не поступит ни
копейки. Первый взнос
(регистрационный)
за
человека сделает посредник - агентство по
трудоустройству (которое эти деньги возьмет
из кармана клиента). А в
дальнейшем за все будет
платить сам работник.
Причем, каждый год. В
законопроекте размеры
этих взносов в документе
не прописаны, непонятен
даже принцип их расчета:
будет ли это утвержденная сумма или процент от
зарплаты.
Есть лишь предположения и слухи на этот счет:
источники, близкие к
разработчикам документа, утверждают, что обсуждаются цифры в диапазоне от $50 до $200.
За эти деньги человек
получит только две вещи:
карту трудового мигранта,
а также страховой полис
государственной
страховой компании. Какие

гарантии и преференции
дают оба этих документа
– пока непонятно. Никто
даже не может сказать, будут ли они вообще.
Впрочем, сам проект
закона прямо не прописывает обязательного
участия человека в этой
программе. По крайней
мере, если на заработки
он отправится без помощи нового ведомства, то
по идее он может ничего
не платить. Впрочем, это
не означает, что проект
будет носить добровольный характер.

КОМУ ЭТО НУЖНО

Документ уже успел не
на шутку растревожить
специалистов, занимающих трудоустройством
– ведь их планируется
загнать в «стойло», и наложить дополнительные
финансовые обязательства. Кроме того, законопроект вызвал массу критических замечаний со
стороны специалистов.
Ведь все прекрасно понимают, что на самом деле
ни о какой заботе о трудовых мигрантах речь не
идет, и никакой помощи
за границей наше обанкротившееся государство
им оказывать не собирается. Просто прохиндеи
из правительства ищут
дополнительные источники пополнения государственной казны, которая уже не выдерживает
темпов разворовывания.
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Ну и, конечно же, создание нового органа станет неплохой "кормовой
базой" для нескольких
сотен (а может – тысяч)
чиновников, которых у
нас и так уже больше, чем
реально работающих.
Поэтому Кабмин ищет
способы кого бы еще ободрать. То айтишникам в
карман заглянуть хочется, а теперь вот о заробитчанах вспомнили.
"Предложенный
законопроект фактически
предлагает
обложить
украинских трудовых мигрантов дополнительным
налогом в виде членского
взноса в новую государственную структуру, которая должна заниматься
проблемами украинцев,
работающих за рубежом.
Хотя государство и так
обязано помогать гражданам, находящимся за рубежом. А что тогда делать
с туристами и другими
категориями украинцев,
которые ездят за границу? Тоже брать с них дополнительные деньги за
защиту?", — подметил
президент
Всеукраинской ассоциации компаний по международному
трудоустройству Василий
Воскобойник.
Никто не верит, что
люди будут по собственной воле платить новые

взносы, чтобы попасть
в госреестр и получить
виртуальную помощь.
"Взносы собирать не
так легко. Трудовому мигранту не будет никакого
смысла платить взносы.
Наше консульство и без
того обязано помогать
украинцам за рубежом,
причем совершенно бесплатно. К тому же, если
человек находится на работе за границей и трудоустроен официально, то
на него и так распространяются социальные гарантии того государства,
где он работает, включая
страховку и медицинскую
помощь, оформление которых тоже не дешево. У
нас взносы в профсоюз
1,5% от зарплаты. Для работников в Польше средний профсоюзный взнос
- 35 злотых в месяц, и далеко не все хотят платить
даже это", — отметил глава профсоюза "Трудовая
солидарность" Виталий
Махинько.
Эксперты не верят, что
новая инициатива позволит вывести из тени
рынок трудоустройства,
и позволит его хоть както контролировать. Они
опасаются, что новый закон, в случае его принятия, еще больше усложнит ситуацию на рынке
труда.

Как заявляет Глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, массовый выезд украинцев за границу негативно отражается не только на демографической, но и на
экономической ситуации. По его мнению, уже через несколько лет содержать нетрудоспособных людей в Украине (пенсионеров, инвалидов и пр.) будет некому.
Например, только в Польше около миллиона украинских заробитчан делают отчисления в пенсионный фонд
этой страны - об этом сообщило польское информационное агентство РАР.
"Около 1,5 миллиона рабочих из-за рубежа, в основном
из Украины, имеют свои счета и делают пенсионные отчисления", — приводит агентство выдержки из отчета на тему
"Иностранцы в польской системе соцобеспечения".
Большинство мигрантов — мужчины в возрасте от 20
до 49 лет, на их долю приходится 67,3% от всего потока.
При этом три из четырех иностранцев, согласно статистике ZUS, приезжают из Украины и работают в Мазовецком,
Великопольском и Силезском воеводствах.
Польские власти отмечают, что за 10 лет количество
мигрантов, зарегистрированных в системе пенсионного
фонда, выросло почти в десять раз: с 65 тыс. иностранцев
в 2008 году до 569,1 тыс. человек в 2018 году.
Очень показательно, что основной рост (почти на полмиллиона человек) пришелся на период после 2014
года, то есть после нашей "Революции Гидности", которая
должна была принести украинцам европейские пенсии и
зарплаты.
Согласно данным ZUS, трудовые мигранты платят
страховые взносы в пенсионный фонд в размере более 3
млрд злотых в месяц (около 800 млн. долларов). Средняя
заработная плата иностранца в Польше составляет 2600
злотых (около 685 долларов) в месяц.
По опросу Института демографии и социологических
исследований, 65% украинцев в возрасте от 14 до 55 лет
хотели бы выехать за рубеж. И это еще довольно оптимистичная цифра. Согласно другому отчету, проведенному общественной организацией "Движение за справедливость",
Украину мечтает покинуть 81% молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет. Эти данные не противоречат друг другу. Просто люди в возрасте с трудом меняют насиженное
место и привычный образ жизни. Молодежь же мобильна
и легко рвет непрочные связи с родиной, если считает, что
никаких перспектив дома у нее нет, и не предвидится.
Таким образом, украинские власти за четверть века
умудрились угробить не только промышленность и сельское хозяйство, науку, космос, авиа- и автомобилестроение, транзит газа… Они разбазарили самое ценное — человеческий капитал.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

Повідомляється, що у 2018 році
з власної кишені на вибори Зеленський виклав 11,5 мільйонів.
"Щоправда, понад 7 мільйонів
гривень Зеленському довелося
повернути донорам.
У ЧЕСНО додали, що сума повернутих коштів фактично збігається із сумою, яку на рахунок
виборчого фонду перерахували
юридичні особи.
Повідомляється, що Тарута зібрав на 4 мільйони гривень менше за Володимира Зеленського,
але донорам був змушений повернути лише 1,3 мільйона, тому
розмір його виборчого фонду
навіть дещо вищий, ніж у Зеленського.

А загалом, з моменту реєстрації і до 18 березня на накопичувальний рахунок виборчого
фонду Тарути надійшло понад
98 мільйонів гривень, з яких 57
мільйонів, надійшла від фізичних осіб.
"Майже 33 мільйони Тарута
вклав у кампанію з власної кишені. Ще 7 мільйонів кандидату
перерахувала партія "Основа"", розповіли активісти.
Замикає п'ятірку найгрошовитіших кандидатів висуванець
партії УКРОП Олександр Шевченко, на виборчий рахунок якого надійшло 66 мільйонів.
При цьому зазначається, що за
даними звіту, з власних коштів у

кампанію Шевченко не вкладав.
Повідомляється, що рейтинг
за обсягами надходжень на виборчі рахунки може змінитися,
адже проміжні фінансові звіти
десяти кандидатів досі не оприлюднені. Серед них і звіти кандидатів, які активно ведуть свої
кампанії й витрачають суттєві
ресурси на телерекламу: Олега
Ляшка, Олександра Вілкула й
Анатолія Гриценка.
Нагадаємо:
За два місяці передвиборчої
кампанії Юлія Тимошенко найбільше серед усіх кандидатів у
президенти витратила на телерекламу - 79 млн гривень, Порошенко - на другому місці.

Українська економіка уповільнить
зростання – прогноз НБУ
У 2019 році, згідно з
прогнозом Національного
банку, економічне зростання
в Україні триватиме, однак
тимчасово уповільниться до
2,5%.
Про це йдеться у повідомленні
регулятора.
Як наголошується, основними
стримуючими чинниками будуть
жорстка монетарна політика, яка
необхідна для повернення інфляції
до середньострокової цілі 5% +/- 1
п.п., та стримана фіскальна політика, зумовлена значними виплатами за зовнішнім боргом.

"Внутрішній попит, як споживчий, так і інвестиційний, залишиться основним рушієм зростання
ВВП", - йдеться у повідомленні.
"Економічне зростання знову прискориться у 2020-2021
роках в результаті поступового
пом’якшення монетарної політики
і пожвавлення інвестиційної активності на тлі зменшення політичної
невизначеності", - заявили в НБУ.
Нагадаємо, українська економіка пришвидшила зростання з 2,5%
у 2017 році до 3,3% у 2018 році.
У тому числі в четвертому кварталі минулого року реальний ВВП
зріс на 3,4% у річному вимірі.
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При зростанні економіки на 2-3% в рік, то ми дійдемо до рівня 2013 року останнього року Януковича - тільки через 15 років

ТОЧКА ЗОРУ

ОПИТУВАННЯ

Вибори
Президента
За даними дослідження,
проведеного 5-14 березня
2019 року, 84% українців
будуть брати участь у
виборах президента
України 31 березня. А
кандидати у президенти
Петро Порошенко та Юлія
Тимошенко набирали
майже рівні рейтинги у
соцопитуванні, шоумен
Володимир Зеленський
випереджав їх.
Про це свідчать результати спільного опитування КМІС,
Центру Разумкова та Соціологічної групи Рейтинг.
Зокрема, 53% опитаних заявили, що однозначно підуть
голосувати на вибори, а ще
31% респондентів сказали, що
скоріше за все голосуватимуть
31 березня, ще 5% заявили, що
їм "важко відповісти".
Водночас, 8% опитаних сказали, що однозначно не підуть
на президентські вибори, а 3%
відповіли, що вагаються, але налаштовані не йти на вибори.
У 2014 році, за даними ЦВК,
явка виборців на позачергових
виборах президента України
склала 60,29%.
Що ж стосується персоналій,
то у першій половині березня
кандидати у президенти Петро
Порошенко та Юлія Тимошенко
набирали майже рівні рейтинги
у соцопитуванні, а шоумен Володимир Зеленський випереджав їх.
Бажання проголосувати за
чинного президента висловили 16,4% тих, хто визначився з
вибором та мають намір взяти
участь у голосуванні. За лідерку "Батьківщини" готові віддати
голос 16,6%. При цьому лідером
залишається Зеленський, якого
підтримують 27,7%.
Очільника "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка планували підтримати 9,7%. Ще 8,4%
готові проголосувати за Юрія
Бойка, Олег Ляшко набирає у
соцопитуванні 5,3%, Олександр
Вілкул – 4%, колишній голова
Служби безпеки Ігор Смешко –
3,7%.
Рейтинг інших кандидатів –
нижче 2%.
Для дослідження опитали 15
000 респондентів віком від 18
років.
Статистична похибка вибірки:
не більше 0,8%.

Олексій Градов

Нинішня влада довела країну до
економічної катастрофи, а самих
українців - до зубожіння. Проте
напередодні президентських виборів
члени команди Петра Порошенка
намагаються представити минуле
п'ятиріччя, як "історію успіху" України.
За заявами президента і уряду, країна
бурхливо і динамічно розвивається,
а доходи і добробут народу росте, як
на дріжджах. Проте реальні факти
і цифри говорять про прогресуючу
деградацію української економіки і
соціальної сфери. Характерно, що
про це вже відкрито говорять і за
кордоном.
НАЗДОЖЕНЕМО ПОЛЬЩУ!

Днями прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував "бурхливе
зростання" української економіки. За його
словами, основним економічним орієнтиром роботи українського уряду цього року
являється прискорення економічного
зростання на більш ніж 3%.
"Цього року ми працюємо, щоб в 2019
році економіка стабільно зростала більше
3%. Продовжуватимемо робити капітальний ремонт країни, інвестувати ресурси
в дороги, інфраструктуру, будуватимемо
об'єкти соціальної інфраструктури", - наводить слова прем'єра агентство "Інтерфакс-Україна".
Його підлеглий - міністр фінансів України Оксана Маркарова, - була стриманіша
в оцінках. Вона навіть визнала, що якщо
економіка України розвиватиметься в
тому ж темпі, що і зараз, то наздожене
Польщу через 50 років, але за службовим
обов'язком проявила "казенний" оптимізм.
"Це, звичайно, для нас занадто довгий
термін. І ми точно плануємо і маємо рецепти, як зробити, щоб наздогнати швидше", - відмітила глава Мінфіну.
За її словами, економіка України після
падіння 2014 року стабілізувалася і повернулася до режиму постійного зростання. У
2014 році економіка України була "хвора",
потім піддалася "тиску російської агресії",
тому головним завданням уряду було стабілізувати її, сказала Маркарова.
"Зараз вже 12 кварталів поспіль економіка України росте. Якщо подивитися на
результат, якого ми досягли за попередні
чотири роки, звичайно, він незвичайний.
Інфляція - менше 10%. Золотовалютні
резерви на сьогодні - найвищі за останні
п'ять років. Якщо говорити про макроекономічну ситуацію, то вона досить стабільна сьогодні", - сказала Маркарова.
В той же час, на заході все частіше говорять про те, що з нинішнім темпом реформ
Україні знадобляться десятиліття, щоб
наздогнати хоч би східноєвропейські країни Євросоюзу. Не кажучи вже про такі
флагмани ЄС, як Німеччина або Франція.
Так, глава правління "ОТП Банку" Тамаш Хак-Ковач нещодавно озвучив свій
прогноз про те, що українці лише через 40
років зможуть досягти такого ж добробуту,
як у поляків зараз. І то - лише у тому випадку, якщо Польща зупиниться у своєму
розвитку і "чекатиме" нашу країну.
"Я зробив деякі спрощені розрахунки: в
Україні ВВП на душу населення складає 9
тисяч доларів в рік, в Польщі - 30 тисяч,
або в три рази більше. В Україні економічне зростання минулого року склало три
відсотки, в Польщі - п'ять. При збереженні
таких темпів зростання українець тільки
через 40 років буде таким же багатим, як
поляк сьогодні.
Але зрозуміло, за цей час поляк стане
вже не втричі, а в сім разів багатший за
українця. Щоб наздогнати країни Центральної Європи, Україні недостатньо нинішніх темпів зростання - треба рости на
сім відсотків в рік, як мінімум", - розповів
банкір.
Також він розповів, що у світовій пресі
переважають негативні новини про Україну: "З тридцяти трьох новин тільки сім

КУДИ ЙДЕМО?
50 РОКІВ ДО ПОЛЬЩІ, 100 - ДО НІМЕЧЧИНИ,
І 25 ДО НАТО: ПРОГНОЗИ ПО УКРАЇНІ
- позитивні. Приміром, про розміщення
євробондів, успішну співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Це трохи більше 20%, тобто, дуже мало. Інші новини або
нейтральні - вони не можуть вплинути на
настрій інвесторів, а в переважній більшості - негативні".
Але найубивчішу оцінку нашим реформам дала директор Світового банку у
справах України, Білорусі і Молдови Сату
Кахконен.
За її словами, Україна ще не відійшла
від кризи 2014-2015 років. Дохід на душу
населення все ще нижче, ніж відповідні
показники тих років.
"Якщо зростання ВВП країни буде на
тому ж рівні, то - щоб наздогнати сусідні
європейські країни, наприклад Польщу Україні знадобиться ще сто років", - сказала Кахконен.
При цьому, за її словами, є ризик уповільнення реформ через прийдешні вибори.
"Справа не лише в ризиках - ми вже відмітили для себе, що таке уповільнення
сталося. Є ризик, що реформи зупиняться. Більше того - що деякі ключові реформи розгорнуться в протилежну сторону.
Цей розворот нікому з нас не хотілося б
побачити", - заявила вона.

ВСТУПИМО В ЄС І НАТО

Невтішні перспективи щодо України
потрапили і в прогноз Всесвітнього банку,
який був оприлюднений в лютому. Його
озвучив віце-президент по країнах Європи і Центральної Азиї Сирилл Мюллер.
Він прямо заявив: Україна відстає з проведенням реформ, що впливає на розвиток країни та її економіку, яка відстає навіть від сусідніх країн на цілі десятиліття.
"Відношення частки доходу найбагатіших людей у ВВП майже не мінялося з 2007
року. Це обмежило доступ до економічних
можливостей, здатних повністю розкрити
потенціал людського капіталу", - говориться в дослідженні Всесвітнього банку.
В цьому ж дослідженні сказано, що для
досягнення рівня більш розвиненіших
країн, ніж Польща, знадобиться ще більше часу.
"При наявних темпах економічного зростання, які ледве перевищують 3% в рік, для
виходу на поточний рівень доходів Німеччини Україні знадобиться майже сто років", - вважають автори дослідження.
Також говориться, що ці показники

розраховані, виходячи з кількості років,
необхідних для подолання розриву між
показниками ВВП на душу населення в
Україні й цих країнах.
Всесвітній банк рекомендує Україні для
скорочення зазначених термінів активніше проводити реформи. Зокрема, країні
треба відкоригувати фіскальну політику,
поліпшити логістику, включаючи перегляд тарифів на залізничні перевезення,
зміцнити судову систему і антикорупційні
інститути.
Що ж до курсу в ЄС і НАТО, який нещодавно був офіційно закріплений в Конституції країни, то це взагалі виглядає несерйозно.
Нагадаємо, ще відносно нещодавно (у
2016 році) президент Єврокомісії ЖанКлод Юнкер дуже песимістично оцінював
шанси України на швидкий вступ в ЄС і
НАТО. Він прямо заявив, що в найближчі
20-25 років Україна не зможе стати членом
цих організацій.
"Україна точно не буде здатною стати членом ЄС наступні 20-25 років, це ж торкається і членства в НАТО", - сказав Юнкер.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель минулого літа дала ще туманніший прогноз.
"Я підтримую європейські амбіції Грузії та України, але я не можу давати поспішних обіцянок від імені Європи. Це
не стоїть на порядку денному, ми повинні
поступово досягати тієї стадії, в якій обговорюватиметься питання про вступ. Не
можу сказати, що цей процес буде завершений через п'ять років", - заявила Меркель.
Тобто, з її слів виходить, що в найближчу п'ятирічку немає сенсу навіть обговорювати вступ України в ЄС.
Додамо, що в січні цього року міністр
закордонних справ країни Павло Клімкін
заявив, що Україні буде простіше вступити в НАТО, ніж в Євросоюз. Точні терміни він не назвав, проте відмітив, що в обох
випадках це питання середньострокової
перспективи.
Разом з тим Петро Порошенко досі наполегливо робить вигляд, ніби він і не чув
слів Юнкера і Меркель. На своєму передвиборному з'їзді він пообіцяв в наступні п'ять років подати заявки і в НАТО, і в
Євросоюз. При цьому він висловив упевненість, що ці заявки будуть розглянуті
позитивно. Звичайно, за умови, що його
переоберуть президентом.
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Почему же у нас в Украине такие дорогие лекарства?

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МАФИЯ
КАК В УКРАИНЕ НАЖИВАЮТСЯ НА ГОРЕ И БОЛЕЗНЯХ ЛЮДЕЙ
Александр Полуянов

Если проанализировать
программы и обещания
большинства кандидатов
в президенты, то кроме
изрядной доли популизма
там, как правило, есть
и рациональное зерно.
Оно заключается в том,
что претенденты на
высший государственный
пост поднимают самые
наболевшие проблемы,
которые касаются
большинства украинцев. И
одна из них – это цены на
лекарства.
КАПЛЯ В МОРЕ

Из-за постоянных стрессов,
плохого питания, недоступности медицинского обслуживания и прочих негативных
факторов, состояние здоровья
украинцев стабильно ухудшается. Соответственно, из года в
год в Украине растет объем реализации медикаментов – только
за 2018 год мы купили лекарств
на 22,5% больше, чем в 2017-м
(данные аналитической системы PharmXplorer).
Конечно же, монополисты
фармацевтического рынка воспользовались этой ситуацией: в
течение прошлого года цены на
лекарственные препараты вдвое
опередили инфляцию, подорожав почти на 19%. Если же взять
период с 2016 года, то рост составил 54% - что значительно опережает рост доходов граждан.
Эксперты утверждают, что и
в этом году цены будут расти
ударными темпами - по данным Госстата, только за февраль
цены на лекарственные средства
выросли на 2% (больше всего
подорожали именно жаропонижающие и обезболивающие).
Правда, в Украине действует
(хоть и через "пень-колоду") программа "Доступные лекарства" которой так гордится правительство. На ее реализацию в этом
году выделен аж 1 (один) миллиард гривен. Но если учесть,
что ежегодно украинцы тратят
"на аптеку" около 90 миллиардов гривен, то становится ясно,
что вся эта широко разрекламированная программа – капля в
море, которая ничего не решает.
Нетрудно подсчитать, что государственная помощь на приобретение лекарств составляет
чуть больше 1% от совокупных
затрат населения на эти нужды.
Остальные 99% приходится выкладывать из собственных карманов.
Много вопросов вызывает и
сам подход к "Доступным лекарствам" со стороны Минздрава
– по мнению чиновников, там
должны быть только самые дешевые препараты. Люди справедливо нарекают: если бы это
действительно было продиктовано реальной заботой о здоровье граждан, то следовало бы
дать возможность приобрести
не самые дешевые, а наиболее
эффективные лекарства.
Кроме того, программой "Доступные лекарства" охвачены
далеко не все пациенты, кото-

рые нуждаются в систематическом лечении, но не имеют на
это средств.
В целях объективности отметим, что недавно проблема
доступности лекарств обсуждалась и на одном из заседаний
Кабмина. Правда, ничего, кроме
новой порции демагогии, там не
прозвучало. Премьер-министр
Гройсман лишь отметил, что
"людям сегодня трудно, особенно тем, у кого невысокие доходы
и хронические заболевания",
- ведь в таком случае "человеку
нужно постоянно получать лекарства для того, чтобы жить".
И в очередной раз похвастался
программой "Доступные лекарства", которая вскоре переходит
на электронные рецепты, номера которых будут поступать на
мобильные телефоны пациентов. А вот о том, что лекарства
продолжают дорожать, и как
при таком раскладе выживать
простым украинцам – деликатно промолчал.

ПОЧЕМУ ТАК ДОРОГО?

Тут в самый раз спросить: почему же у нас в Украине такие дорогие лекарства? Почему при своих нищенских доходах украинцы
зачастую платят за одну и ту же
упаковку гораздо больше (иногда
– в разы), чем более зажиточные
белорусы, россияне, поляки, турки, словаки, венгры?
Причин, как всегда, называется множество. Тут тебе и валютные риски (нестабильность
гривны), и динамика зарплат,
и подорожание газа с электроэнергией, и дорогое зарубежное
сырье (при производстве отечественных препаратов), и даже
та самая программа "Доступные
лекарства": мол, из-за того, что
препараты, которые входят в эту
программу, дешевеют - рынок
поднимает цены на остальные
препараты.
Конечно же, все эти факторы в какой-то степени влияют
на конечную цену лекарств. Но
главная причина состоит в монополизации фармацевтической
отрасли, и в коррупционных схемах, которые там господствуют.
По словам эксперта фармрынка Андрея Кожемяки, в Украине
сложились заоблачные цены на
лекарства из-за схем, которые
создает и поддерживает власть,
в частности – МОЗ. Поэтому в
данном случае приходится говорить, не о "фармацевтической
мафии", а о государственной.
Еще в 2016 году Антимонопольный комитет Украины зафиксировал так называемые
"маркетинговые договоры", согласно которым аптечные сети
получали от поставщиков откаты в размере 30% от стоимости
препарата. По словам экспертов, сейчас эту схему еще боль-

ше "усовершенствовали": ставки
выросли до 60%, а на некоторые
препараты – и до 100%. Понятно, что это отражается на ценах:
к примеру, если оптовая цена
того или иного препарата составляет 200 гривен, то на прилавке его цена может достигать
320-400 гривен.
В Украине большую часть
оборота лекарств контролируют
несколько крупных сетей – им
принадлежат около 15-16 тысяч
розничных точек. Остальные
6 тысяч точек – это небольшой
бизнес частных предпринимателей, которых крупные сети
постоянно пытаются вытеснить
с рынка. Характерно, что в этом
им активно помогают государственные структуры – в первую
очередь налоговики.
Так, по словам народного депутата Ирины Сысоенко, работники Государственной фискальной службы буквально
терроризируют аптеки физлицпредпринимателей.
"Массовые проверки сельских
и небольших городских аптек
осуществляются с нарушением
законодательства. Это способствует еще большей монополизации рынка. Как следствие
– украинский рынок становится слишком "дорогим" для иностранных производителей, и
они не готовы платить сотни тысяч долларов, чтобы на него войти. В итоге: многие медикаменты и фарм-новинки украинцам
просто недоступны", - заявила
нардеп. И добавила: несколько
отечественных компаний обладают подавляющим количеством аптек в стране, поэтому
о справедливой конкуренции
говорить не приходится.
Проблему признал даже премьер-министр Гройсман. Так,
комментируя
подорожание
лекарств в декабре прошлого
года, он заявил о монопольном
сговоре, который провоцирует этот процесс. Мол, крупные
сети объединяются, повышают
цены, а малые сети не могут с
ними конкурировать, поскольку у них нет прямых договоров.
Однако никаких реальных шагов для исправления ситуации
сделано не было.
По оценкам экспертов, восстановление контроля государства за ценой лекарств, а также
разрушение
коррупционных
схем в фармацевтической отрасли позволит снизить стоимость
лекарств практически вдвое.

ИДЕМ В ЕВРОПУ?

Президент
Всеукраинского
совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк отмечает: пока в Украине
дискутируют о том, доступны
ли у нас лекарства, дорогие они
или дешевые - в странах, где

РЕАЛІЇ
действительно заботятся о здоровье своих граждан, 90% всех
расходов на лекарства компенсирует государство. Механизмы
могут быть разными - или непосредственно, или через страховые компании, или еще как-то,
но результат один: там людей не
шокируют цены в аптеках.
"Пациенты в Польше, Болгарии или, скажем, в Румынии,
ни с кем не спорят о стоимости
лекарств, потому что там на эту
тему дискутируют только два
должностных лица: министр
финансов и министр здравоохранения. Дискутируют с производителями или поставщиками.
Помню, как в одной из стран
был скандал, когда посол другой
страны предъявлял претензии:
лекарства их производства (а
речь шла об очень дорогих препаратах для лечения рака) не попали под программу компенсации. Аргументация проста: люди
имеют право доступа к лекарствам, которые спасают их жизни, сколько бы они не стоили".
Об этом же говорит и исполнительный директор Ассоциации
международных фармпроизводителей Владимир Игнатов. По
его словам, цена рецептурных
лекарств в европейских странах
никого не интересует - ведь там
четко работает система реимбурсации (возмещения стоимости
лекарств), поэтому указанными
проблемами занимаются разве
что два участника этой системы: государство и организация
(чаще всего какой-то фонд), которая платит за эти препараты.
Однако в Украине люди очень
часто остаются наедине со своими проблемами, не имея денег
для их решения.
"На днях онкобольная женщина сообщила, что из-за различных бюрократических нюансов ей уже третий месяц не
дают нужных лекарств. Чем это
может закончиться для такого
человека, понятно. Это не что
иное, как пассивная эвтаназия. Понимаете, есть два вида
эвтаназии: полный шприц и
пустой, когда человека убивают тем, что не лечат", - заявил
Виктор Сердюк.
Поэтому в сложившихся реалиях украинцам приходится
самим думать о том, как максимально снизить стоимость
лечения. Для этого эксперты
советуют покупать не разрекламированные лекарства (в их
цену закладываются расходы
на рекламу), а генерики, в основе которых - то же действующее
вещество. И взвешенно подходить к назначениям врача, чтобы не покупать и не пить лишних таблеток.
Еще один способ сэкономить
– набирающие все большую популярность "фармтуры". Жители
Западной Украины уже целенаправленно отправляются за лекарствами в Польшу - покупают
медикаменты и для себя, и для
знакомых. Еще одной страной,
где украинцы массово скупают
лекарства (чаще всего используя
для этого туристические поездки) является Турция. Дело того
стоит: цены на одни и те же препараты в Украине и за границей
отличаются в несколько раз. И
если речь идет о хронических
заболеваниях, где требуются
дорогостоящие препараты, то
экономия исчисляется сотнями
долларов.
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О ЧЕМ МОЛЧИТ
ТЕЛЕВИЗОР

НА ЕДУ 40,9%
БЮДЖЕТА
УКРАИНЦЫ
СТАЛИ ТРАТИТЬ
МЕНЬШЕ ДЕНЕГ
НА ЕДУ
В 2018 году
украинские семьи
потратили свыше
2,4 трлн грн.
Большая часть
из этих денег
ушло на еду и
безалкогольные
напитки —
холодильник потянул
в прошлом году
40,9% семейного
бюджета или
994 млрд грн в
фактических ценах.
Об этом пишет
UBR cо ссылкой на
данные Госстата.
Для
сравнения,
продуктовая
доля
в
2017 году составила
41,3% (817 млрд грн.).
Трудно сказать, связано ли это с ростом благосостояния
граждан
или увеличением затрат
на другие обязательные
расходы. К примеру, на
коммуналку в 2018-м
люди потратили 11,6%
бюджета (281 млрд грн.)
против 10,8% (13 млрд
грн.) годом ранее.
Зато
уменьшилась
доля транспорта в структуре затрат домохозяйств: с 10,9% до 10,6%.
Хотя в абсолютных цифрах расходы выросли и
здесь, на 44 млрд грн.
до 257 млрд. Что не удивительно, учитывая значительное
повышение
стоимости проезда в
коммунальном транспорте в минувшем году.
Не жалеют денег люди
и на вредные привычки.
Статья «алкогольные напитки и табак» оставила
в прошлом году в семейном бюджете прореху в
7,4% — ровно столько же
украинцы выделяли на эту
статью годом ранее. Правда, возросшие акцизы
повлияли на стоимость
приобретенных товаров
– она увеличилась на 33
млрд грн. до 147 млрд.
Из позитивных изменений следует отметить
пусть и небольшое, но
увеличения затрат на
отдых и культуру. В прошлом году на эти нужды
украинцы
выделили
3,9% бюджета (94 млрд
грн.), тогда как годом
ранее потратили 3,8%
(76 млрд грн.).
Отметим, что общая
сумма затрат украинских
семей в 2017 году составляла 1,977 трлн грн.
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“За правду і справедливість”

ПОЕТИЧНА СТОРІНКА

На початку квітня 2017 року Олександр Мороз закінчив роботу по
написанню поеми “Безсоння”.
– Дорогі друзі! Я тільки но закінчив цікаву, на мій погляд, роботу – це
поема, яка називається “Безсоння”. Чому безсоння? Тому що я в ній
продовжую певний діалог з Тарасом Григоровичем, бо його поема “Сон”
торкається багатьох речей, які зберігають своє значення і сьогодні, сказав тоді Олександр Олександрович.
На численні прохання читачів розпочинаємо друк поеми на сторінках
нашої газети.

БЕЗСОННЯ
(поема)

… Подивіться на рай тихий,
На свою країну,
Полюбіте щирим серцем
Велику руїну,
Розкуйтеся, братайтеся!
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля.
Т. Шевченко,
«І мертвим, і живим…»

–1–

«У всякого своя доля…»*
Це правда. Та разом –
Однакова для всіх майже
Земляків Тараса.
Бо нічого не змінилось
За дві сотні років:
І грабують, і руйнують,
А «неситим оком»*
Не в світи далекі зирять,
А довкола себе,
Аби ближнього обдерти…
«Може, так і треба?»*
Може й, треба, оглянімось:
Це ж з нашої згоди
В нашій хаті злодіяки
Людом верховодять.
І ні ч́ ого шукать винних,
Кричать в суперечках –
Той купився, той продався
За торбину гречки.
Той, до «ящика» припавши,
За чаркою з кумом
В брехні вірить, хоч насправді
Лінується думать.
Потім, вчадівши від злості,
Попреться до урни,
Аби згодом дивуватись,
Чом у владі дурні.
Ой, не дурні, бо ж учили
Маркса, інтеграли…
А навіщо? Тих обрали,
Які й вибирали.
Хоч знаємо, із такими
Добро не прибуде.
Усі «мають те, що мають».*
Так гинуть же люди!
І у пеклі вогненному
(З «подачі» сусіда),
І у вирі щоденному,
У злиднях, у бідах,
У зневірі в кращу долю
Для дітей, онуків…
А як знаєш, ще й від чо́го,
Відчуваєш муку.
Не сховаєш ві сні думку,
Та й ховать не гоже,
Коли серцем згоряючи,
Заснути не можеш.
		

* Т.Шевченко, «Сон».
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У світовій у «павутині»
Ти все ж, здається, в однині,
Притому роки – наче дні –
Повз тебе линуть, линуть, линуть…
І часом розпач дістає:
Ми – що, не знаємо дороги?
Невже не чуємо тривоги
Від того, що т а к і ми є?
Потоки зненависті скрізь…
Ми білі, чорні, …філи, …фоби,

Ігіл… Якої ще хороби
Не вистачає?
			Навідріз
Пора відмовитись від сили,
Життя навчитись цінувать
Хоч так, як Реріхи учили,
Чи як Давид учив співать.
Ми всі від матері земної
Однакові: і я, і ти.
Можливо, скоро знову Ноя
Нам доведеться віднайти?
Тоді наївні «переваги»:
Кишені з грішми… для труни,
Заслуги, почесті, відвага,
І навіть «Боже, сохрани!»
Любімося, допоки Д и в о
Створило мить, де сущі – ми.
Цього предосить, щоб щасливо
Людині жити між людьми!
		

* Фраза Л.Кравчука.
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Світ зрозуміть з TV – сюжетів –
Не кращий спосіб пізнання.
Земля мала. Достатньо лету
У край далекий за півдня
Чи трішки більше. У державах,
Що стали сильними давно,
Я земляків стрічав і ставив
Себе на місце їх. І знов
На відстані інакше бачив
Історію, що привела
Їх в чужеземщину, неначе
У тім моя вина була
За те, що Ігор йшов до Дону
(Даремно він туди ходив,
Немов не міг в свої шоломи
Черпнуть деснянської води.)
Що і раніш дніпрові схили
Ставали свідками звитяг
Тих, що з своїми не мирили,
Й на княжий стіл прийшов варяг.
Чому трагедія усобиць
Триває в нас через віки?
Чом не знайшлось у нас о с о б и,
Аби із хворої руки
Богдана – гетьмана достойно
Отримати державний чин,
Щоб між сусідами кордони
Були, а не дірявий тин.
Нам до сих пір болить Руїна*,
Призвідників тії війни
Запам’ятала Україна.
А ми ж не кращі, як вони.
«Два українці – три гетьмани» –
Давно не приказка, а гріх,
Гордині гріх
		
людей і знаних,
Святих, а більше – не святих.
Мазепа, фастівський полковник,**
Пушкар, Сірко чи Кривоніс…
Десятки гідних і толкових,
Та кожен правду в л а с н у ніс.
Грушевський згодом, Винниченко
Чи Скоропадський та Махно,
А Коцюбинський, Щорс, Боженко
Та Петрушевич заодно –
Всі різні. Всі – за людське благо,
Всі проти… всіх і… рабських пут,
А як до діла, то відваги –
Дітей відправити до Крут,
Щоб потім ними прикривати
Ганьбу свою – з голів до п’ят,
Щоб коньюнктурно розрізняти
Кров арсенальців і хлоп’ят.
Ми цю традицію достоту
Засвоїли на всі часи
І втілили в Небесну сотню,
В лукаві сльози й голоси.
Під крики «Слава Україні!»
Її плюндрують і плюють
На честь, на мову, на людину.

В нашій хаті злодіяки людом верховодять
А люди… як вони живуть?!
Такого рабства не зазнали
Вони у чорні дні війни.
Чия ж тепер лиха навала?
Хто вороги? «Свої» вони.
* Доба Руїни – період після смерті
Б.Хмельницького, близько 30 років.
** С. Палій.
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Йду на роботу. Пост з Майдану.
З Франківська хлопці. Пізнають.
Я із лікарні нещодавно,
То ж ліву руку подаю.
- А що із Вами?
- Фізкультура.
Забувся, що мені уже…
Тепер ношу оцю «бандуру».
Та менше з тим. Що стережем?
- Ми Вас хотіли запитати,
Що далі? В Снятині в свій час
Ви говорили: «Будувати
Європу будемо у нас…»
- А ви ц ь о г о тепер хотіли –
Ця влада в а ш а? Гідність в чім?
За що тут голови зложили?
Хто «закладає» вас? Почім?
Я вас просив мене підтримать,
Щоб владу людям повернуть.
Була б у н а с Є в р о п а з К р и м о м…
А ви не думали, мабуть.
Майдан очікувався, власне…
А щ о йому прийшло взамін?
Потрібно, хлопці, думать вчасно:
І хто з трибуни сипле гасла,
І що у нього на умі.
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На Банковій біда. Зійшлись
Дві протилежності. «Забава»
Ще та: шоломи, балаклави
І смерть у просторі. І злість.
На грейдер, на його відвал
Хлопак здирається відважно.
(Глядач в TV принишк, уважний.)
- Не треба крові!
Це – Москва,
Де Єльцин на броні, мов Ленін,
Що відчуває – «власти быть,
И демократию любить
Такую будут непременно…»
Нащо мені Москва далась?
А подумки питання скресло,
Як грейдера сюди занесло,
Де й «членовозам» часом – зась!?
Вже третій рік минає… Чвари…
Вже забувають про рідню,
Що в горі нічку не одну
Хоч правди жде, якщо не кари.
А слідству (в нас воно хороше)
За шкірку б взяти водія:
- Скажи, ця витівка твоя
З веління серця чи за гроші?
Як «тайна слідства» верх бере,
Тоді чутки гуляють всюди,
Хоча, буває, брешуть люди:
- Та він солярку так жере,
Що хто за те платити буде?
Про кого мова, що і де –
Не знаю. Кажуть, слідство йде.
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Коли б за владу бились люто,
Як це не раз було колись,
То і нехай. Та біс поплутав
В нас в л а д у й г р о ш і. Подивись:
У нас не влада ради справи,
Вона – багатства джерело,
Що не всихає, як держава.
Так і задумано було.
Чи так, чи ні, мана чи дійсність,
Але у підсумку – біда.
Висока влада – це злодійство.
А нижча – чиста, як вода?
Рогатого отут згадавши
І, по інерції пера,
Не Леонідів трохи старших,
Не Вікторів і не Петра,
В котрих траплялися і вади,
Ведемо ж мову не про те.
Бо йдеться про с и с т е м у в л а д и,
Важливішу з усіх систем,
Яка злодійська і бездарна,
Тим паче, як в одній руці,

В руці нечистій, незугарній,
Зі змогою ховать кінці.
Тому й зруйновані заводи,
Тому й понищене село,
Тому ні правди, ні свободи,
Замість добра – суцільне зло:
Й квартплата вища від зарплати,
Коли іще робота є,
І збиткування над солдатом,
Над тим, що був,
Над тим, що є.
Учили нас у школі гарно:
Князі…, царі…, секретарі…
В особах саме Костомаров
Портрет історії створив,
Для України, звісно.
Може,
Не так у інших повелось?
Та ні, історії похожі,
Завжди ми згадуєм когось.
Он Македонський на півсвіту
Поширив владу із Балкан.
А як пронісся, ніби вітер,
З ордою воїн Чінгіс-хан.
Наполеон і доля галлів…
А Володимир Русь хрестив…
Петро «вікно» рубав зухвало,
Але Гірею дань платив.
А що ж то наше, вже сучасне,
Пов’язане із «Ще не вме…»,*
Ввійде в історію, не згасне,
І місце в ній своє займе?
І чи пишатимуться власним
Нащадки, бо воно ж було:
Найбільше в світі пароплавство
Десь «поміж крапельок» спливло.
А потім правив десять років
Свій, доморощений «де Голль»,**
Хоч і не вдався він високим
Ні ростом, ні… Але його
* Початок вірша, взятого за гімн України,
автор П.Чубинський.
** Так називав президента колишній голова
його адміністрації.

Запам’ятають за Гонгадзе
І за руїну всього й вся,
За те, що й нині в негаразди
Його «монарший» дух просяк.
В той час парламент Вашингтоном*
Постав, озброївши народ
«Новим і праведним законом»
Супроти лиха від заброд.
«Де Голля» син** (нерідний, правда)
У спадок досвід перейняв,
Маніловську напівдержаву
В «універсалах» малював.
За спиною напівмесії
У вирі сварок «за бабло»***
Свої ж «Америки й Росії»****
В державі витворили зло.
Його наступник був прагматик:
Є шанс – у розкошах живи,
Щоб «по поняттях» царювати.
Якщо «атас!», то «когті рви!»
Біда народу, коли править
Той, в кого є серед основ
Грошей жадоба, влади, слави…
Тоді в слідах у нього – кров.
Тепер усе не так, як досі,
Все по-англійському тепер,
Принаймні, в мові. Але досвід
Від попередників не вмер.
Усе так само. Правда ждана
Лише у спогаді – Майдан.
Отам і гідність, Богом дана,
Взамін її – одна нужда.
Ті ж недоношені герої
З високих крісел ллють єлей
На хлопців в рваних одностроях
І на мізки простих людей.
Так само лихо верховодить,
А на вершинах – всі «свої».
Таких не знали ще в народі
А ні царів, ні холуїв.
* Т.Шевченко, «Чи ми діждемось
Вашингтона з новим
і праведним законом».
** Третій президент говорив, що
ставиться до попередника як до батька.
*** Жаргон: гроші.
**** В.Симоненко, «Задивляюсь у
твої зіниці…».
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Современного человека мало волнует то, что будет завтра, и очень зря

ДОМАШНІЙ КЛУБ
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ГОТОВИМ САМИ

НА ЗАМЕТКУ

ТОРОПИСЬ ЖИТЬ НАСТОЯЩИМ
СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ

ром времени вы поймете, что
это и есть самое настоящее
богатство, которое как и здоровье, не купишь ни за какие
деньги мира.

Современного человека
мало волнует то, что
будет завтра, и очень зря,
ведь «завтра» наступит
совсем скоро. Каждый из
нас старается не думать
о старости, но если вы
не собираетесь умирать
в полном расцвете сил,
то вам придется с этой
старостью мириться. И не
надо быть гением, чтобы
осознавать тот факт, что та
жизнь, которой вы живете
сейчас, отразиться на
вашей жизни в будущем.
Чтобы быть гораздо более
счастливыми, когда вам стукнет под 50, предлагаем вам
несколько простых советов,
которые способны кардинальным образом изменить
вашу жизнь к лучшему.

НАУЧИТЕСЬ
ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ ТЕМ,
ЧТО У ВАС ЕСТЬ

Сегодня модно ныть о том,
что у каждого из нас всё очень
плохо. Конечно, у каждого
свой мир и свои проблемы, но
давайте будем честными, ведь
вы ноете, просто чтобы привлечь к себе внимание. В мире
есть гораздо более несчастные
люди, которым и поныть-то
даже некому. Вместо жалоб,
научитесь радоваться тому,
что у вас есть и вы почувствуете себя по-настоящему
счастливым человеком. А то,
внимание, которого вам так

РЕГУЛЯРНО
ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ

Начните вести активный
образ жизни прямо сейчас!
Хоть интернет и телевидение
всё глубже заталкивает вас в
кресла и диваны, это ещё не
повод вести жизнь жирного
тюленя. Спорт не только прибавит вам сил, бодрости и уверенности в себе, он также ещё
и позволит вам похудеть, или
как минимум не набирать вес.
Движение — жизнь, помните
это.

БРОСАЙТЕ КУРИТЬ

не хватает, уделите тому человеку, от которого вы его ждете, и ваша награда не заставит
себя долго ждать.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ

Выполнение
жизненных
планов это трудное занятие,
которого боится каждый из
нас, поэтому мы так стремимся создать несуществующие
ограничения, чтобы отложить
все дела на потом. Хотите купить дом? Иметь детей? Написать книгу? Получить второе
высшее образование или ученую степень? Изменить свою
карьеру? Научиться играть на
музыкальном инструменте?
Научиться готовить изыскан-

ные блюда? Баллотироваться
на государственную должность? Запустить свой бизнес
и работать на себя? Тогда начните сегодня!

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ
ТЕПЛЫЕ ОТНОШЕНИЯ
С РОДНЫМИ
И БЛИЗКИМИ

Запомните одну простую
истину, деньги — заканчиваются, работа — бесконечная
величина, друзья — приходят
и уходят, и только ваши родные и по-настоящему близкие
люди остаются всегда с вами.
Помиритесь с тем, с кем вы в
ссоре, поддерживайте теплые
отношения с родными и уважайте своих близких. В ско-

Вам и без наших нравоучений известно, что курение
убивает. Курение со 100% вероятностью вызовет у вас в
будущем проблемы со здоровьем. Если вы не хотите получить рак в 50 лет, то немедленно бросайте курить.

ПЕРЕСТАНЬТЕ ЕСТЬ
ВСЯКУЮ ДРЯНЬ

За всю свою жизнь вы можете заработать сколько угодно
денег и потратить их на что
угодно, но вы никогда не сможете купить здоровье. Перестаньте регулярно выпивать,
есть фастфуд и прочую жирную дрянь. Следите за здоровьем, питайтесь правильно, и
в скором времени вы заметите, как стали чувствовать себя
гораздо легче.

ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРОДУКТЫ, СНИМАЮЩИЕ ОТЕЧНОСТЬ
Бывает же: человек вечером
практически ничего не ел , никакой
жидкости не пил, а утром проснулся
с отеками. Наш организм слишком
непредсказуем, поэтому не всегда
понятно, откуда эти напасти берутся.
Зато теперь мы точно будем знать,
с помощью каких продуктов с этой
проблемой бороться.
РИС

Рисовая диета – одна из самых
популярных по всему миру. Она не самая
сложная, но, говорят, за неделю можно
сбросить до пяти килограммов. Диетологи с цифрами не спорят, но объясняют:
уходит не жировая прослойка, а вода из
нашего организма. Поэтому смело вари
рис на завтрак, если проснулся с отеками.
Кроме него, с припухлостями кожи также
отлично борется гречневая крупа. Причем
попробуй есть гречку, сваренную на воде
и без соли на ужин в случае, если отеки по
утрам - твоя регулярная проблема.

ОВСЯНКА

Ты когда-нибудь задумывался, почему это самая популярная в мире каша
для завтраков? Да, в ней много полезных
элементов, но дело не только в этом.
Овсянка предотвращает раздражение
желудка, укрепляет мышцы внутренних
органов, избавляет от токсинов и похме-

лья, а также абсорбирует и выводит из организма лишнюю воду. Вот тебе еще один
повод начинать утро с правильного и полезного завтрака.

ЛИМОН

Тот, кто придумал пить по утрам воду с
лимоном, точно знал: такой напиток помогает не только похудеть и взбодриться,
но и снимает отеки. Калий в цитрусе способствует нормализации водно-солевого
баланса и борется с воспалительными
процессами в организме. Но только при
условии, что ты будешь употреблять
фрукт регулярно.

ИМБИРЬ

Это один из самых незаменимых продуктов в твоем холодильнике. Во-первых,
это кладезь витаминов и полезных
элементов. Весной, когда большинство
из нас мучаются от авитаминоза, имбирь
стоит употреблять как можно чаще. Вовторых, продукт активизирует обмен веществ в организме, а также выводит лишнюю жидкость. Не забывай, что имбирь
также помогает похудеть. Причем как в
свежем, так и в молотом виде.

ЗЕЛЕНЬ

А особенно петрушка. Еще наши бабушки говорили, что она продлевает молодость и дарит красоту. Современные
специалисты говорят, что петрушка так-

же выводит из организма лишнюю жидкость и улучшает метаболизм. К слову,
эта зелень не теряет полезных свойств после замораживания, высушивания и длительного хранения. Кроме петрушки, с
отеками эффективно борются мангольд,
лук-порей, укроп и сельдерей. В них достаточно много калия, клетчатки и витаминов, чтобы избавить тебя от отеков
любого масштаба.

АНАНАС

Оказывается, он не только вкусный,
но и очень полезный. В это сложно поверить, но еще в XIX веке ананас использовали для лечения отеков после операции.
Кроме того, фрукт хорошо заживляет
раны, растяжения и вывихи. Сегодня же
ананас используют для выведения шлаков и жидкости из организма. Кстати,
он считается диетическим продуктом,
поэтому можешь не отказывать себе в
удовольствии. Только не покупай нарезки в жестяных банках, от них точно никакой пользы не будет.

БЕЛОЕ МЯСО ПТИЦЫ

Прежде всего, конечно, филе индейки. Это один из самых лучших источников животного белка, который быстро и
эффективно впитывает в себя излишки
соли. Кроме этого, белое мясо благоприятно влияет на пищеварение и улучшает
обменные процессы организма. Только
не жарь его и откажись от любых соусов.
Кроме индейки, с отечностью борется
куриное филе и не жирная рыба.

БЛИННЫЕ
ПИРОГИ
С сельдью
и мягким сыром
ИНГРЕДИЕНТЫ:
20 пресных недрожжевых блинов
диаметром 22–24 см, 300 г слабосоленой сельди (или любой другой
рыбы, хоть лосося), 200 г мягкого
сыра, 100–150 г сметаны, 1 большой пучок зелени (петрушка, кинза,
зеленый лук, укроп), 2–3 зубчика
чеснока, 1 острый красный перчик,
по желанию, 100 г сливочного масла, красная икра для украшения
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
ШАГ 1. Нарежьте рыбу тонкими пластинками. Сыр смешайте
со сметаной, мелко порубленной
зеленью, измельченными острым
перцем и чесноком. Взбейте блендером в однородную кремообразную массу. Сметаны можно добавить чуть больше или чуть меньше в
зависимости от ее жирности.
ШАГ 2. Теплый блин выложите
на плоскую тарелку, застеленную
фольгой так, чтобы потом можно
было в эту фольгу завернуть пирог. Блин промажьте растопленным
сливочным маслом, затем сырным
кремом.
ШАГ 3. На крем выложите рыбу,
закройте следующим блином. Так,
слой за слоем, соберите пирог,
пока что-нибудь не закончится первым. Верхний блин смажьте маслом.
ШАГ 4 Собранный пирог заверните в фольгу и поставьте в холодильник на 2–3 ч, чтобы слои хорошо пропитались и скрепились друг
с другом. Перед подачей фольгу
уберите, украсьте верх рыбой,
икрой и листочками зелени.

С курицей
и грибами
ИНГРЕДИЕНТЫ:
20 пресных недрожжевых блинов диаметром 22–24 см, 500–700 г
филе куриной грудки, 500 г шампиньонов или других грибов, 1 средняя луковица, 150 мл сливок 20%,
200 г тертого сыра гауда, чеддера,
1 небольшой пучок петрушки, соль,
черный перец, оливковое масло.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
ШАГ 1. Нарежьте небольшими
кусочками курицу и грибы, мелко
нашинкуйте лук и петрушку. В нагретом на сковороде масле быстро
обжарьте курицу, добавьте лук, затем грибы, оставьте тушиться на
слабом огне 5 мин.
ШАГ 2. Влейте сливки, посолите
и поперчите. Снимите с огня, немного остудите, добавьте петрушку
и измельчите в блендере в однородную массу.
ШАГ 3. Блины выкладывайте в
форму – такую же по диаметру и с
высокими бортами. Каждый блин
промазывайте начинкой и посыпайте тертым сыром, пока что-нибудь
не закончится первым. Верхний
блин должен быть смазан начинкой
и засыпан сыром. Украсьте пирог
кусочками курицы и шампиньонов.
ШАГ 4. Поставьте форму с пирогом в разогретую до 180 °С духовку
на 15–20 мин.
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В фокусе вогнутых «зеркал» пирамиды температура поднималась до тысячи градусов
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Камни облицовки имеют
идеальные прямые углы с отклонением прямых линий в
пределах 0,25 миллиметра.
Современная технология не
позволяет разместить такие
блоки с большей точностью.
Белый цемент, который скреплял камни облицовки и делал
их водонепроницаемыми, все
еще остается целым и более
крепок, чем блоки, которые он
скрепляет.
Что же касается вогнутости
граней, то первыми об этом догадались французские ученые,
сопровождавшие армию Наполеона в Египетском походе.
Позже этот факт подтвердил
знаменитый британский исследователь Флиндерс Петри.
И уже в наши дни аэрофотосъемка с полной достоверностью показала, что вогнутость
граней, пусть незначительная
-всего в один метр, действительно существует.
Интересно, что более поздние пирамиды строились с совершенно плоскими гранями.
Видимо, главный строитель
Великой пирамиды скрыл от
своих потомков смысл и предназначение вогнутостей и секрет технологии, позволяющей
этого достичь. По мнению некоторых ученых, своеобразные
вогнутые «зеркала» на гранях
пирамиды служили для фокусировки солнечных лучей в
день летнего солнцестояния.
В этот день происходило фантастическое действо: благодаря отполированным граням
Великая пирамида сверкала
как бриллиант! В фокусе вогнутых «зеркал» температура
поднималась до тысячи градусов, и толпы людей могли слышать потрескивание, идущее
от этих точек, усиливающееся
постепенно до громоподобного оглушающего звука. Среди
сверкающего света и грохота
от центрального вихря над вер-

шиной пирамиды вздымались
вверх волны раскаленного воздуха. Создавалась иллюзия огненного столба, поднимающегося от пирамиды. Воистину
это была дорога, по которой к
людям снисходил сам бог Ра!

ПИРАМИДОЛОГИЯ ЖИВЕТ
И ПОБЕЖДАЕТ

Расчеты ученых показывают,
что все, связанное с расположением трех главных пирамид
Гизы, отнюдь не случайно: все
их параметры связаны друг с
другом и были выбраны сознательно, с особым смыслом.
Директор Буржской обсерватории во Франции, аббат Море,
обнаружил еще более удивительные вещи. Умножив высоту Великой пирамиды, которую он принял за 148,21 метра,
на один миллиард, он получил
расстояние от Земли до Солнца
- 148 210 000 километров. А ведь
до 1860 года это расстояние
было принято считать несколько большим, чем 154 миллиона
километров. То же касается и
числа «Пи», которое, как считает аббат Море, можно получить, сложив четыре стороны
основания Великой пирамиды
и разделив полученный результат на ее удвоенную высоту.
Море полагал, что архитекторы Великой пирамиды знали и
многое другое: продолжительность высокосного года; расстояние, которое Земля проходит по своей орбите за 24 часа;
плотность вещества Земли;
среднюю температуру нашей
планеты и т.д.
Согласно исследованиям последних лет, размеры, величины, вес и взаимные расстояния между тремя пирамидами
и Сфинксом отражают аналогичные пропорции между
Солнцем, Венерой, Землей и
Марсом. А углубленный анализ
показал, что создатели пира-

мид знали такое понятие, как
«золотое сечение».
По мнению арабского историка аль-Ма-суди, жившего
еще в X веке, пирамиды есть
не только хранилище всех знаний древних египтян в области
астрономии, искусства и религии, но и содержат в себе пророческие предсказания.
Один из исследователей, Роберт Мензис, в 1865 году высказал гипотезу, что если принять
за основу священный дюйм
египтян и измерить длину внутренних покоев пирамиды, то
можно найти хронологические
даты наиболее важных событий не только прошлого, но и
будущего.
Подобными
измерениями
занялся и шотландский инженер-строитель Дэвид Дэвидсон
(1884-1956 годы), потративший
25 лет на изучение и анализ
пирамиды Хеопса. Полученные им результаты оказались
прямо-таки поразительными.
Сравнивая полученные им
данные с текстом крайне загадочной и еще не до конца расшифрованной древнеегипетской «Книги Мертвых», можно
прийти к заключению, что пирамида Хеопса является своего
рода дополнением текстов этой
книги и содержит в своей архитектуре даты исторических событий нашей истории.
Самое удивительное то, что
пирамида с большой точностью указывает дату рождения Иисуса Христа, который в
«Книге Мертвых» называется
«Владыкой пирамиды» и «Владыкой смерти и воскресения».
Эта дата получается при измерении уровня камеры Царицы.
Измеряя же высоту порога главной галереи, можно найти дату
распятия Христа, с которого опять же по «Книге Мертвых»
- начинается эпоха спасения
человечества. Таким образом,
главная галерея символизирует
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христианскую эру. Галереи входа в пирамиду якобы дают даты
исхода израильтян из Египта и
другие исторические события
до Рождества Христова.
Главная галерея, которую
также называют залом Истины,
после целого ряда событий, которые относят к далекому прошлому, указывает дату, которая
имеет большую важность для
нашей эпохи, - август 1914 года,
то есть начало Первой мировой
войны.
Дело пирамидологии, как
называют подобного рода расшифровки, живо и поныне.
Так, писатель Питер Лемезурье
в своей книге «Великая пирамида расшифрована» утверждает, что в пирамиде Хеопса
содержатся пророчества о том,
что уже с 2014 года начнется
конец света, который продлится аж до 3989 года. Если
не вдаваться в излишние подробности, то пирамида якобы
гласит, что по 2025 год будет
происходить полный кризис
материалистической системы.
31 октября 2034 года в небесах
появится знак Мессии. В 2039
году Христос воплотится в физического человека и проживет
до 28 марта 2126 года. На период
его второго пришествия придется начало эры интенсивной
духовной экспансии, человечество поднимется на новый
нравственный уровень. Затем
Христос появится еще трижды:
в периоды 2134-2138, 2264-2368
и 2394-2499 годов. А с 2989 по
3989 год продлится эра итогового избавления просветленных людей, которая закончится
человеческим спасением в духовные плоскости.

СЛЕДЫ ПОТОПА И ТАБЛИЦА
МЕНДЕЛЕЕВА

Работа Лемезурье содержит
и более ценные наблюдения.
Автор сообщает, что толщина
блоков пирамиды Хеопса, ока-

зывается, различна в разных
рядах. В 204 рядах каменной
кладки можно обнаружить 26
явных пиков.
Другой автор, И. Раймонд
Кепт, в своих «Очерках пирамидологии» выдвигает предположение о соответствии рядов каменной кладки Великой
пирамиды атомным весам некоторых элементов периодической системы Менделеева.
Особое значение Кепт придает
десятому ряду кладки, соответствующему неону, который
является ядром для всех последующих элементов и исходной
точкой для дальнейшего усложнения атомов.
Атомные веса элементов, соответствующие разным рядам,
по его мнению, вычисляются
следующим образом. Необходимо взять значение данной
высоты в дюймах и сдвинуть
запятую на одну позицию влево, разделив, таким образом,
это число на 10. Так, 92-й ряд
пирамиды расположен на уровне 2387 дюймов над 10-м рядом,
что дает атомный вес урана
(№92 в периодической системе), равный 238,7. Так что, похоже, строители Великой пирамиды зашифровали в ней свои
знания периодической системы
химических элементов.
Любопытно, что в последние
годы появляются факты, которые могут свидетельствовать в
пользу того, что Великая пирамиды была построена еще до
Всемирного потопа. Ее основание окружает слой осадочных
пород толщиной более четырех
метров. В этом слое найдены
морские раковины, а в одном
случае даже окаменелые останки морской коровы. Радиоуглеродный анализ показал, что
возраст этих характерных находок составляет около 11 600 лет.
В пользу того же могут свидетельствовать и древние источники. Легенды и мифы указывают, что до того, как арабы
сняли облицовку с пирамиды,
на камнях, доходящих приблизительно до ее середины
- высоты 75 метров, что на 120
метров выше нынешнего уровня Нила, - можно было видеть
следы воды.
Средневековый арабский
историк аль-Бируни в своем
труде «Хронология древних народов» писал: «Персы и большинство магов рассказывают,
что жители запада, предупрежденные своими мудрецами, построили храмы царя и пирамиды в Гизе. Следы вод потопа и
отметины от волн все еще видны на этих пирамидах примерно до середины, и выше этих
отметок вода не поднималась».
Вывод кажется очевидным.
Если последнее гигантское наводнение случилось в Египте
примерно в 10 000 году до нашей эры, и Великая пирамида
сохранила свидетельство этой
катастрофы в виде отметин от
волн на облицовочных плитах
примерно до половины своей
огромной высоты, то она была
построена до этого периода.
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