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ФІНАНСУВАННЯ НАУКИ В УКРАЇНІ В 11 РАЗІВ МЕНШЕ, НІЖ В КРАЇНАХ АФРИКИ

Відомо, що під час однієї з єгипетських битв Наполеон Бонапарт
віддав на перший погляд парадоксальну команду: " Віслюків і
учених – в середину". Але якщо хтось подумає, що імператор не
бачив особливої різниці між віслюками та ученими, то помилиться.
Насправді, цим наказом Бонапарт показав прагнення узабезпечити
незамінних в тих умовах в'ючних тварин, а також свою повагу і
дбайливе відношення до представників науки.

Читайте на СТОР.3

ЗАВТРА БУДЕ ПІЗНО
У двох попередніх номерах газети «За правду і
справедливість» наші читачі ознайомилися зі статтею
Олександра Мороза “Передбачення художника”, в якій
відомий політик ділиться своїми думками, про ситуацію в
Україні та пропонує шляхи запобігання катастрофи.
Залишаючись переконаним прихильником євровибору, він
першим ще 20 років тому від імені очолюваної тоді партії,
проголосив гасло, яке і тепер залишається актуальним “Збудуємо Європу в Україні”, маючи на увазі запровадження
в нашій державі європейських засад суспільного життя з
пріоритетом забезпечення прав людини.
Продовжуючи цю тему, пропонуємо читачам інтерв’ю
Олександра Олександровича Мороза з нашим
кореспондентом.
В статті «Передбачення художника» Ви висловились щодо
скасування в Україні інституту
президента. Чим це обумовлено?
В попередні роки я не раз
висловлювався щодо необ-

хідності збереження посади
президента, посилаючись на
досвід багатьох європейських
країн. Збереження посади,
яка при парламентсько-президентській формі правління
виконує чимало важливих,

але, по-суті, представницьких функцій, демонструючи
в одній особі наявність у країні держави. Вручення вірчих
грамот послами, оголошення
виборів парламенту у строки і з причин, передбачених
Конституцією, вручення нагород, звань тощо… Він не
може втручатися у діяльність
уряду чи парламенту, давати
«поради» суду чи впливати на
формування його складу. Він
не представляє законодавчу,
виконавчу чи судову функцію
єдиної, народом створеної влади, він не «над» цими гілками,
він – підтвердження єдності
влади в межах і формах, визначених Основним Законом,
без якої – єдності – про державність та її стабільність мають сумніви і співгромадяни,

і зарубіжні країни. Найближчі
приклади Австрії, Німеччини,
Швейцарії…, Британії (там і
в деяких інших країнах таку
роль відіграє монарх), показові для України. В тих країнах
наявність глави держави –
сприйнята народом традиція.
В Україні і на пострадянському просторі традиція була
іншою. Патерналістське ставлення людей до держави як до
системи, кимось поставленої
над людиною, передбачало наявність центру, вершини конструкції, що майже неминуче
приводило до переродження
центризму влади у самодержавство. Багато при тому залежало від суб’єктивного фактору: хто опинявся на вершині,
як він відчував власну відповідальність за державу, на-

скільки його досвід, моральні,
ділові та інші якості були достатніми для свого «тронного» становища. Можна було б
у цьому сенсі характеризувати попередніх «вождів» нашої
держави, починаючи від князів, Батия, царів, генеральних секретарів і президентів.
Важливо не це, важливо, що
всі вони, а з ними і вся владна конструкція відсторонює
людину від державного життя,
в багатьох моментах у рідній
для людини країні держава
їй чужа. Чужа і уособлена. В
тому є своєрідна діалектична
залежність: патріотично налаштовані люди, сприймаючи
державу інструментом насилля, ненавидять владу навіть
тоді, коли вона дбає про народ.
Продовження на стор. 2
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Вся оця довколавладна камарилья має єдине прикриття – інститут президента

ЗАВТРА

БУДЕ ПІЗНО
Залишаючись переконаним
прихильником євровибору,
Олександр Мороз першим ще 20
років тому від імені очолюваної
тоді партії, проголосив гасло, яке
і тепер залишається актуальним
- “Збудуємо Європу в Україні”,
маючи на увазі запровадження в
нашій державі європейських засад
суспільного життя з пріоритетом
забезпечення прав людини.
Початок на стор.1)

Щоправда, такі приклади – приклади турботи – поодинокі. Значно більше
випадків, коли, умовно, самодержець,
вважаючи себе (за посадою) істиною в
останній інстанції, почувається поза законом, поза загальними правилами і над
ними. І тоді в ньому проявляється те,
що в іншому, нижчому статусі ним маскувалося: властолюбство, меркантильність, жадоба, мстивість, заздрість…
Згадані риси характеру проектуються
на суспільні відносини, продукуючи в
цілому зло. Причому сам правитель не
здатен створити зло у обсязі, гостро відчутному для всього народу, творить зло
призначена ним челядь – апарат чиновництва, що орієнтуючись на гірші риси
правителя, примножує їх своїми діями,
всіляко захищаючи власний статус і незмінність створеної системи.
Так сприйняли в Україні суть президентства ті, хто добивався і добився
найвищої посади. В тому полягала причина конфліктів у найвищих ешелонах
влади: посада як дозвіл на… все тоді, як
в Основному Законі передбачено інакше.
А оскільки таке прагнення найскоріше
матеріалізується в особистому збагаченні, то воно – прагнення – і визначало
дії наших очільників: Кучми, Ющенка,
Януковича, Порошенка, дії їхнього оточення. І чим біднішою була душа посадовця, тим пишнішим він уявляв власне
багатство і втілював його на практиці:
Межигір’я, резиденції і «хатинки», підвали зі злитками, яхти, супер-годинники, офшорні схованки… (Мені трапилася
нагода побувати в обійсті одного з найбагатших людей у світі – Д.Сороса. Відносно невеликий двоповерховий дерев’яний
будинок над річкою… Тиша… Спокій…
Предмет гордості господаря: картини

КОЛИ У ДВОСТОРОННІХ СТОСУНКАХ ПОЧИНАЮТЬ ДОМІНУВАТИ НАВ’ЯЗЛИВІ
РЕКОМЕНДАЦІЇ, ВЛАСНЕ, ДИРЕКТИВИ, ЯК ІЗ СПЕЦИФІЧНИМ ОРГАНОМ
СВІТОВОГО УРЯДУ АБО США (ЙДЕТЬСЯ ПРО МВФ), ТО ЦЕ СВІДЧИТЬ ПРО
ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОЮ, ПРО ТЕ, ЩО НА ТЕРИТОРІЇ НАШОЇ КРАЇНИ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПЛАН ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЧУЖОЇ, НЕ НАШОЇ, ПРОБЛЕМИ.
і бібліотека. Він найбільший фінансовий спекулянт, але ставлення його до
ознак особистого багатства відрізняється від ставлення тих, хто напевне мріяв
про гроші як мірило всього, працюючи
скромним інженером, бухгалтером, шофером, перекладачем… Всі посади достойні, але буває, що дешева натура прагне блискучого оздоблення, не відаючи,
що дорогий антураж скоріше свідчить
про ницість людини…)
Нездорові апетити владців та ближніх до них стримувалися б за нормальних умов організації управління, коли
особистість першого керівника на виду
усіх, а дії його контролюються. Саме
проти такого контролю боролися в новітній Україні її президенти. Через те за
більш як 20 років не вдалося ухвалити
Конституцією передбачені закони про
процедуру імпічменту та про спеціальні
слідчі комісії. Саме тому від усіх президентів звучали мантри про брак повноважень. Для чого повноваження? – спитати б. Щоб легше лізти до газової труби,
афінажного золота, до емісії гривні,
до втручання в перерозподіл власності, до розстановки «потрібних» людей
на «хлібні» місця в Центрі та областях.
Ясно, що дякуючи такому порядку призначень, начальники різного рівня знають кому служити, не забуваючи і про
себе. Вибори, воля та інтерес народу, авторитет держави… – все стає другорядним. Інститути влади починають діяти
за порядками групи, відділеної від суспільства, за порядками своєрідної зони з
усіма її атрибутами: круговою порукою,
корупцією, здирництвом, беззаконням,
зверхністю до тих, хто не згуртований на
засадах кримінальних утворень, власне,
до народу. Ясно, що ті, хто зазнав блага
«рукоположення», ревно служитимуть
«хрещеному батьку», застосовуючи коли
треба адмінресурс, створюючи так звані
політичні партії, вибудовуючи «ліфти»
з відомств для підйому хабарів і «відкатів», відсікаючи усіх, хто в зграю (так
воно є) не посвячений.

З ювілеєм!
ПЕРШОГО ЛЮТОГО ВІДЗНАЧАЄ СВОЄ 55-ТИ РІЧЧЯ

Василь Петрович ЦУШКО!
Політвиконком партії “Олександра Мороза “За правду і справедливість” щиро вітає ювіляра!

Ми з ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров'я, щастя і тепла!

Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий!
Не знали б Ви тяжких турбот.

А ще бажаєм добре жити,
Щоб внуками раділи Ви не раз!
Щоб мали Ви кого любити,
І щоб любили міцно Вас!

Ще раз сердечно Вас вітаєм!
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм!
І довгі, довгії літа!

Не має межі виродження такої, нібито
державної, структури. В ній теж можуть
бути внутрішні тертя на підставі впливовості, корисливості, в розрахунку на
більшу владу чи доступність до «комори», але це – боротьба «павуків у банці»:
адміністрація з урядом, силовики з правоохоронцями, олігархи з… олігархами,
фракція з коаліцією… Ніякої користі
для суспільства та держави ця боротьба
не передбачає. Причетні до «зони» своїх
не здають, користуючись внутрішніми
розрахунками, утаємниченими для непосвячених. Тому-то безкарними стають небідні емігранти з числа міністрів,
глав адміністрації президента, керівників служб і відомств. Відомі непоодинокі випадки, коли емігрують з відповідної посади в час правління того, хто
емігранта на посаду призначав. Прикладів, на жаль, безліч. Найяскравіший
– Валерія Гонтарева, що знаходиться в
безкінечній (мабуть і оплачуваній) відпустці, покинувши організований нею,
іще незавершений безлад у банківській
системі.
Чи треба повторювати, що вся оця довколавладна камарилья має єдине прикриття – інститут президента, що більше двадцяти п’яти років вона невпинно
і прискорено рухає державу до загибелі?!
Але ж така неефективна організація влади може з осудом оцінюватися зарубіжними, зокрема, європейськими партнерами.
А ми ж прагнемо в Євросоюз…
На Заході і Сході в кожної країни вистачає своїх клопотів. Займаючись
ними, в стосунках між державами знаходиться спільне, корисне для вирішення і власних проблем. Коли спільне
переважає серед багатьох факторів державного життя, тоді утворюються різні
співдружності аж до, скажімо, Європейського Союзу, з появою навіть наднаціональних структур управління: Європарламенту та Єврокомісії. Переважання
там впливових країн відчувається, але
уявити, що на чолі Союзу стане (як у

нас чи десь іще) самодержець – неможливо. Союз може об’єднати держави
з подібними, і лише з демократичними, системами управління. Для інших
придумується статус «сусідства» чи як
в нашому випадку, – Асоціації. Тобто,
країна бере на себе низку зобов’язань,
корисних Союзу і… все. Але з такою як у
нас системою державної влади ми ніколи не будемо членами ЄС.
Дипломатія – одна з найдосвідченіших сфер міждержавних стосунків. Нам
завжди знайдуть приємні слова, щоб
прикрити байдужість до наших проблем, продемонструють лояльність до
наших медоточивих промовців, тицьнуть «безвіз», але в таких стосунках
практично ніколи не поступаються
власними інтересами. І це нормально,
об’єктивно, закономірно.
Коли ж у двосторонніх стосунках
починають домінувати нав’язливі ре-

CАМ ПРАВИТЕЛЬ НЕ ЗДАТЕН
СТВОРИТИ ЗЛО У ОБСЯЗІ,
ГОСТРО ВІДЧУТНОМУ ДЛЯ
ВСЬОГО НАРОДУ, ТВОРИТЬ ЗЛО
ПРИЗНАЧЕНА НИМ ЧЕЛЯДЬ –
АПАРАТ ЧИНОВНИЦТВА, ЩО
ОРІЄНТУЄТЬСЯ НА ГІРШІ РИСИ
ПРАВИТЕЛЯ.
комендації, власне, директиви, як із
специфічним органом світового уряду або США (йдеться про МВФ), то це
свідчить про зовнішнє управління державою, про те, що на території нашої
країни здійснюється реальна операція
або план для вирішення чужої, не нашої, проблеми.
В таких взаєминах існуюча у нас система влади абсолютно зручна. Адже суверену (простіше: хазяїну) легше домовлятися або вже й давати розпорядження
одному васалу (маріонетці), – нашому
самодержцю. Цей зробить усе, що велять, бо він «на гачку», під контролем,
як і близько 650-ти «наших» власників
офшорних рахунків, а вони – прямо або
опосередковано, влада теж. Чи в нього
рахунки на Кіпрі або в Панамі, чи в неї
у Лондоні тощо… для «хазяїна» значення не має. Все під контролем, він емітує
(себто, друкує) світову валюту, яка підтверджується не його власним виробництвом, а нашими злиднями. Він фіксує
переміщення валюти, може її де завгодно заблокувати, організувати світову
фінансову кризу або дефолт в потрібній
країні. При існуючій у нас системі влади
проти такого впливу боротися ніяк. Добре було б, якби це змогли засвоїти наші
співгромадяни, кожен з яких уже винен
кредиторам нашої влади близько 3 тис.
$, тобто більше 100 тис. грн.
Продовження в наступному номері

Василь Петрович ЦУШКО народився 1 лютого 1963 року
в селі Надрічне Тарутинського району Одеської області, в
сім’ї селян.
Закінчив Одеський сільськогосподарський інститут, отримавши спеціальність «економіст», а також здобув освіту юриста, закінчивши Національний університет внутрішніх справ (м.Харків).
Працював економістом в виноробному радгоспі-заводі імені
С. Лазо, в рідному селі Надрічне, заступником директора радгоспу «Прогрес» в селі Вознесенка-II Тарутинського району Одеської
області.
У віці двадцяти шести років, одноголосно був обраний колективом радгосп-заводу імені С. Лазо на посаду директора.
Василь Цушко обирався депутатом Верховної Ради України II V-го скликань, працював секретарем, першим заступником голови
парламентського комітету з фінансів і банківської діяльності.
Працював губернатором Одеської області, очолював Міністерство внутрішніх справ, Міністерство економіки України, був головою Антимонопольного комітету України.
У січні 2002 року став членом Соціалістичної Партії України і
увійшов до керівництва партії, був обраний першим секретарем
Політради СПУ і керівником партійної фракції в парламенті, обирався Головою СПУ.
З липня 2016 року обраний заступником Голови політичної
партії “Олександра Мороза “За правду і справедливість”
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Можна без перебільшення констатувати,
що вітчизняна наука знаходиться на межі повного знищення.

ТОЧКА ЗОРУ

ВІСЛЮКИ ПРОТИ ВЧЕНИХ

3

ФІНАНСУВАННЯ НАУКИ В УКРАЇНІ В 11 РАЗІВ МЕНШЕ, НІЖ В КРАЇНАХ АФРИКИ
Олександр ПОЛУЯНОВ

Відомо, що під час однієї з
єгипетських битв Наполеон
Бонапарт віддав на перший
погляд парадоксальну
команду : « Віслюків і учених
- в середину». Але якщо
хтось подумає, що імператор
не бачив особливої
різниці між віслюками та
ученими, то помилиться.
Насправді, цим наказом
Бонапарт показав прагнення
узабезпечити незамінних в
тих умовах в’ючних тварин,
а також свою повагу і
дбайливе відношення до
представників науки.
Останнім часом в столиці
України проходить багато різних мітингів і маніфестацій,
про які нам справно розповідають ЗМІ. Проте акції протесту
вчених залишаються практично непоміченими - що вже
саме по собі може служити темою окремої розмови, але зараз
ми не про це. Так, українські
ЗМІ практично повністю проігнорували масштабну акцію
вчених, яка відбулася в Києві
у кінці 2017 року, - тоді співробітники Національної академії
наук України прийшли під стіни парламенту, вимагаючи від
депутатів підвищити фінансування вітчизняної науки.
Вже в середині січня, впродовж двох днів, наукові співробітники декількох інститутів
національної Академії наук пікетували приміщення Президії
НАНУ - вони скаржилися, що
через недофінансування вимушені працювати на 0,5 ставки.
В зв’язку з цим нагадаємо, що
за чинним законодавством держава зобов’язана фінансувати
науку на рівні не менше 1,7%
ВВП країни. Проте останніми
роками влада послідовно урізає
бюджетну підтримку вчених,

ВИТРАТИ НА ОДНОГО
УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО
В ЦІЛОМУ В 18 РАЗІВ
НИЖЧЕ, НІЖ У БРАЗИЛІЇ,
В 34 РАЗИ НИЖЧЕ, НІЖ В
ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ, І В 70
РАЗІВ НИЖЧЕ, НІЖ В США.
бажаючи «заощадити» на науці.
Для цього знайшли просте,
не один раз «обкатане» (на різних соціальних витратах) рішення - в преамбулу Закону
«Про наукову і науково-технічну діяльність» внесли доповнення про те, що фінансування
робитиметься, «виходячи з наявних фінансових ресурсів».
Це повністю розв’язало руки
«реформаторам»: фінансування вітчизняної науки скоротилося до нікчемних 0,2% ВВП - в
той час, як держава постійно
накачувала грошима що і без

того не бідують державний апарат, парламент, різні каральні
структури та ін.
Звичайно, 0,2% від схудлого
українського ВВП - це катастрофічно мало. А якщо порівняти фінансування науки
в Україні з іншими країнами,
то картина виходить і зовсім
карколомна. Так, витрати на
одного українського вченого
в цілому в 18 разів нижче, ніж
у Бразилії, в 34 рази нижче,
ніж в Південній Кореї, і в 70
разів нижче, ніж в США. При
цьому витрати України є найнижчими не лише серед європейських, але і серед африканських країн, які тільки почали
свій
науково-технологічний
розвиток і навіть близько не
мали того наукового потенціа-

лу, який дістався нашій країні в
спадок від СРСР.
Для порівняння: щорічні
витрати на одного вченого в
ЄС складають 163 400 доларів,
в Африці - 106 100 доларів, а в
Україні вони нижчі усіх - 9300
доларів в рік. Результати такого мізерного фінансування
української науки виявилися
більш ніж плачевними. За час
правління нинішнього режиму
був звільнений кожен п’ятий
співробітник Академії наук, а
переважна більшість тих, що
залишилися працюють на 0,50,7 ставок, отримуючи мізерні
заробітні плати.
«Чотири роки наукові співробітники Національної академії наук працюють в умовах
неповного робочого тижня.

Учені отримують від 50% до
60% службових окладів, я вже
не кажу про мізерність цих
окладів. Тобто, кандидат наук,
старший науковий співробітник отримує близько 5000 гривень», - говорить професор Інституту української археографії
ім. Грушевського НАН України
Віктор Брехуненко.
Іншими словами, українські
учені отримують значно менше
магазинних вантажників - їх
зарплати приблизно в два рази
менше середньої зарплати по
Києву (11 тис. грн).
В результаті такої безвідповідальної політики розпадаються
цілі наукові школи, які створювалися десятиліттями, приплив
нових кадрів фактично зупинений, а молоді наукові кадри все
частіше від’їжджають за кордон або переходять в інші сфери діяльності. Можна без перебільшення констатувати, що
вітчизняна наука знаходиться
на межі повного знищення.
Повертаючись до початку
нашої розмови, відмітимо: головна вимога акції протесту
українських вчених під стінами парламенту полягала в тому,
щоб депутати на 2018 рік збільшили фінансування науки хоч би в тому ступені, щоб співробітники, які залишилися,
принаймні, могли працювати в
режимі повної зайнятості. Для
цього необхідно знайти всього
270 мільйонів гривень (всього
лише близько 10 мільйонів доларів). Але влада не демонструє
ніякого бажання знаходити ці
кошти. У «патріотичних» депутатів, більшість з яких тільки
офіційно задекларували у своїх
особистих доходах по декілька
мільйонів готівкової валюти,
- абсолютно інші пріоритети. Залишається лише додати:
якщо в країні так бездарно розтрачується науковий потенціал, то цією країною керують
віслюки.

…А в цей час
Олександр МИХАЙЛОВ

У кінці січня однієї з топ-тем
для обговорення в соціальних
мережах став скандально дорогий
відпочинок нашого президента.
Повідомляється, що тільки на
сніданки гарант витратив на
себе і свою сім’ю більше за $10
тисяч. Неважко підрахувати, що
українському вченому з середньою
зарплатою в 5 тисяч гривень на такі
сніданки довелося б працювати
майже п’ять років.
Як відомо, Петро Порошенко засвітився на
фешенебельному тропічному курорті, розташованому на далеких островах Мальдів
(на краю Індійського океану). Судячи з усього, він дуже не хотів розголошувати цей невеликий різдвяний відпочинок в крузі сім’ї
і друзів. Не хотів до такої міри, що зареєструвався на Мальдівах під смішним ім’ям

Mr. Petro Incognito (Ukraine), і прилетів туди
на орендованій в Туреччині частці авіаджеті,
щоб не попадатися на очі туристам і журналістам. Проте, це зусилля виявилися марні.
Жителі убогої країни, що страждає від війни,
з середньомісячною зарплатою 190 доларів
(найнижчою в Європі), все-таки дізналися,
що їх президент зняв собі приватний острів,
витративши на тижневий відпочинок близько
півмільйона доларів. Причому, без проблем
розплачувався за розваги і послуги готівкою.
Правда, представники президентської
адміністрації та армія найманих пропагандистів вже відмазують свого лідера, заявляючи, що мільярдер має право смітити
грошима на тропічних островах. А ті, кому
це не подобається, хочуть повернути країну
в страхітливе радянське минуле - прямим
текстом написав придворний блогер Ельдар
Нагорний. Проте, судячи з реакції соціальних мереж, ці лицемірні і цинічні виправдання тільки підливають масла у вогонь народного обурення.
Пенсіонери, що виживають за тридцять

доларів в місяць, студенти, яких позбавили стипендій і відправили до весни додому (тому що у ВНЗ немає грошей на світло
та тепло), солдати, що мерзнуть в окопах,
трудові мігранти, що поїхали в Польщу, щоб
заробити на оплату комунальних тарифів,
вимушені переселенці, що втратили усі соціальні виплати і пільги, - усі вони у черговий
раз переконалися, як насправді до них відноситься «нова чесна влада», яка багатіє за
рахунок їх страждання та убогості.
В принципі, Порошенко та його радники
могли передбачити, яку реакцію викличе у
його співгромадян цей тропічний відпочинок - враховуючи, що, згідно з опитуваннями, велика частина жителів України ніколи не
літали на літаках, не можуть дозволити собі
поїздку навіть на Чорне море, а за кордоном
найчастіше з’являються в якості заробітчан.
Врешті-решт, Порошенко міг наслідувати
приклад керівників інших держав, які використовують відпочинок для політичного піару, і найчастіше проводять його на власній
території.

Так, Меркель їздить з чоловіком на Балтику і в Південний Тіроль, Путін ловить рибу в
Сибіру, на Ладозі та Селігері, а Обама вважав за краще проводити канікули на американських Гаваях і в Йеллоустоні. І навіть
персонажі на зразок Ющенка, Януковича та
Кучми нерідко світилися на схилах рідних
Карпат. Можна згадати і 32-го президента
США Франкліна Рузвельта, який обирався
на цей пост чотири рази. Відомо, що за часів Великої депресії, коли безробіття і бідність в країні досягли загрозливих розмірів,
Рузвельт наказав не готувати йому і членам
своєї сім’ї м’ясні блюда. На його думку, лідер
нації (якщо, звичайно, він претендує на це
звання) зобов’язаний переносити усі тяготи
і поневіряння разом зі своїм народом.
Але нинішньому президентові України плювати на те, що думають про нього у
власній країні, від якої він відверто втомився, кожного разу намагаючись поїхати куди
чимдалі - то на свою віллу в іспанській Марбельє, а тепер і на далекі атоли у водах Індійського океану.
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Нужно готовиться к очередному росту цен на мясо

В УКРАИНЕ ГОТОВИТСЯ ЗАПРЕТ НА ЗАКУПКУ И ПРОДАЖУ ДОМАШНЕГО МЯСА
Алексей ГРАДОВ

Судя по всему, украинское село в
ближайшие годы ждут убийственные
изменения, которые самым
негативным образом отразятся на
всем населении нашей страны. В
одном из предыдущих номеров мы
уже писали, что с 1 июля этого года в
Украине планируется ввести запрет
на закупку и продажу домашнего
молока. Однако властям и этого
показалось мало: под запрет может
попасть также домашнее мясо и сало.
"Отказ от использования с 1 июля 2018
года в переработке молока, которое поступает преимущественно от частных
домохозяйств, вызывает опасения, что
введут запрет и на домашнее мясо. Эта
тема обсуждается уже несколько лет, но
ее постоянно переносят как социально
острую. Впрочем, этот момент все равно наступит", – заявил в этой связи зам.
главы Всеукраинского аграрного совета
Денис Марчук.
По большому счету, запрет продажи
мяса скота дворового забоя – это требование Европы, под которым Украина
подписалась в рамках ассоциации с ЕС.
Правда, в самом тексте соглашения нет
конкретных сроков, в которые должна
уложиться наша страна, избавляясь от
"опасного" продукта. Как утверждают
эксперты, там прописаны только общие
принципы, согласно которым Украина
обязуется внедрить европейские критерии качества продукции, в том числе и
мяса. А конкретика прописана в отечественном законодательстве, в частности, законе "Об основных принципах и
требованиях к безопасности и качеству
пищевых продуктов".
Напомним, что этот закон был принят
еще в 1997 году, но в соответствии с "духом времени" в него несколько раз вносили правки. Первый "тревожный зво-

нок" прозвучал в 2010 году – тогда прием
скота дворового забоя потребовала запретить Всемирная торговая организация (ВТО). Однако этот запрет сначала
перенесли на 2014 год, потом снова отложили из-за приближающихся выборов,
и уже в мае 2017 года народные депутаты
приняли очередные правки к закону.
В статье 32, в частности, сказано, что запрещается оборот мяса без
нанесенных на части туш знаков пригодности. А такие знаки могут наноситься только на бойне и только если
в результате осмотра не обнаружились
причины, по которым мясо может быть
признано непригодным для потребления человеком.
Иначе говоря, селянам предлагают не
забивать скот самостоятельно, а везти
его на сертифицированные бойни. Там,
после осмотра ветеринара, животное
забьют и правильно разделают, а мясо
снабдят документами, которые позволят легально реализовать его в магазин
или на рынке. Те же селяне, которые будут резать скот дома, не смогут получить
такие "знаки пригодности", следова-

тельно – и торговать своей продукцией
на рынках. Правда, эта норма будет введена не сразу, она вступит в силу через
два года с момента опубликования – то
есть с 2019 года.
На первый взгляд все выглядит цивилизованно и по-европейски, но в
принципе неплохая идея упирается в
несколько "но".
Во-первых, чтобы селяне везли скот
на сертифицированные бойни, нужно, чтобы их было много. Везти же скот
даже за пару десятков километров согласится далеко не каждый хозяин, ведь это
лишние хлопоты и главное - расходы.
Причем, если в случае с бычком или
свиньей, которые можно продать дорого, затраты более-менее оправданы, то
везти на бойню курицу или кролика уж
точно никто не будет.
"Так что в случае введения запрета вырастут заработки посредников,
которые будут скупать живой скот по
заниженным ценам. А если цены просядут существенно, многим селянам
станет просто невыгодно держать скот,
так что его начнут вырезать", – прогно-

зирует Денис Марчук.
Собственно, этот процесс уже и так
идет: по данным Ассоциации свиноводов Украины, в 2017 году в хозяйствах
населения поголовье свиней сократилось на рекордные 9%.
По словам экспертов, выходом из этой
ситуации могло бы стать массовое создание сельских кооперативов. Такие
предприятия очень распространены в
Европе, и они бы могли самостоятельно
организовать всю производственную цепочку – от выращивания скота до продажи мяса. "А простой запрет поставит
украинское село в еще более сложные
условия, в итоге на рынке могут остаться только заграничные продукты", – допускает Марчук.
Но властям все это неинтересно: в результате господдержка животноводства
измеряется чисто символическими величинами, а кооперативное движение
и вовсе находится в эмбриональном состоянии.
Поэтому, как говорит глава Ассоциации поставщиков розничных сетей
Алексей Дорошенко, нужно готовиться к очередному росту цен на мясо. "И
свинина, и говядина и так дорожают.
В прошлом году цены на них выросли
более чем на треть. От нарастающего
дефицита мяса и еще большего его подорожания нас спасает лишь то, что
мы едим все меньше этого продукта –
у украинцев банально не хватает денег
на мясное. Но если запретят домашнее
мясо на рынках, и в Украине ускорится
вырезание поголовья, цены просто взлетят", – прогнозирует эксперт.

ДЛЯ СПРАВКИ
По состоянию на 1 декабря 2017 года, в
домашних хозяйствах выращено 2,7 млн
голов крупного рогатого скота (из общих
3,9 млн), 3,1 млн свиней (из 6,5 млн), а
также 1,2 млн овец и коз (из 1,4 млн).

ПЛЮС 30 МІЛЬЯРДІВ ОЛІГАРХАМ
За матеріалами: Економічна правда

Кабінет міністрів опублікував постанову, якою
затверджується нова методика, що дозволить
запровадити стимулюючі тарифи для обленерго.
Постанова про внесення змін до попередньої
постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики і
комунальних послуг (НКРЕКП), була опублікована в
газеті "Урядовий кур’єр" і набула чинності з 10 січня.

Постановою закладається в так зване RABрегулювання дохідності для обленерго на рівні 12,5%
річних на нову базу (йдеться про інвестиції в нові активи) і так само 12,5% річних дохідності на стару базу
(наявні активи компаній).
Фактично це означає, що обленерго, для яких буде
запроваджене RAB–регулювання, зможуть додатково
отримувати 12,5% дохідності на старі активи, які у них
є, і на нові активи (все те, що вони побудують після запровадження нового регулювання).
Попередньою версією постанови передбачалося встановити 14,79% дохідності на нову базу і 5% - на стару базу.
Втім, попередня версія постанови не була опублікована урядом, і не вступала в силу.
Поточна редакція опублікована, вступила в силу, і
НКРЕКП вже може встановлювати нові RAB-тарифи
для обленерго з нового кварталу (з 1 квітня 2018 року).
Рішення про переведення окремих обленерго на стимулюючі тарифи прийматиметься Нацкомісією у ручному режимі.
Які енергокомпанії будуть переведені на нові тарифи
- поки невідомо.

Як повідомлялося раніше, 2016 року розглядалися 11
обленерго, які зможуть працювати за RAB-тарифами.
А саме:
Енергопостачальні
компанії (обленерго)

Власники

ПАТ "Полтаваобленерго"

Костянтин Григоришин - 48,8%
Ігор Коломойський - 48,8%

ПАТ "Вінницяобленерго"

Костянтин Григоришин - 72,4%
ICU (керує фінансовий радник
Петра Порошенка — Макар
Пасенюк) - 25,0%

ПАТ "Чернігівобленерго"

Костянтин Григоришин – 36,5%
Ігор Коломойський - 36,5 %

ПАТ "Сумиобленерго"

Костянтин Григоришин - 34%
Ігор Коломойський - 34%
Держава - 25%

ПАТ "Львівобленерго"

Ігор Суркіс - 89,1%

ПАТ "Кіровоградобленерго"

VS Energy (росіяни Гінер,
Бабаков, Воєводін) - 83%

ПАТ "Київобленерго"

VS Energy (росіяни Гінер,
Бабаков, Воєводін) - 89,1%

ПАТ "Прикарпаттяобленерго" Ігор Суркіс - 88%
ПАТ "Дніпрообленерго"

Рінат Ахметов - 51,5%
Костянтин Григоришин - 8%
Ігор Коломойський - 8%
Держава - 25%

ПАТ "Київенерго"

Рінат Ахметов - 72,4%
Держава - 25%

ПрАТ ЦЕК

Костянтин Григоришин

Нагадаємо, НКРЕКП підготувала нормативну базу
для переведення енергокомпаній на RAB-регулювання
у липні 2017 року. Після оприлюднення документу у експертному середовищі почалася дискусія щодо доцільності впровадження стимулюючого тарифоутворення.
Прем’єр-міністр Гройсман заявив, що загалом підтримує впровадження RAB-регулювання з метою
енергомодернізації обленерго, але не у такому вигляді
як це пропонує НКРЕКП.
Тим не менш, постанова була опублікована у тій редакції, яку і запропонувала Нацкомісія.
На думку експерта з енергетики Андрія Геруса, запровадження нових тарифів дасть можливість власникам обленерго отримувати близько 30 млрд грн щорічно, оскільки "такий RAB-тариф збільшить тариф
обленерго у 3 рази".
Також він наголошує, що "cтара база" активів обленерго була оцінена за новою методикою і через це їх
вартість зросла удвічі.
Крім цього, він вважає, що ставка 12,5% на нову базу
не буде спонукати обленерго інвестувати в розвиток
мереж, оскільки банки пропонують вищі відсоткові
ставки за вкладами.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ

Стимулююче
тарифоутворення
або
RABрегулювання – система довгострокового тарифоутворення, основною метою якої є залучення інвестицій у
розвиток та модернізацію електричних мереж. Ця система широко застосовується в Європі.
За стимулюючого тарифоутворенні тариф для обленерго встановлюється на три, а в подальшому на кожні п’ять
років та не збільшується протягом зазначених періодів.
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Украина заняла 132 место из 159 в рейтинге стран по уровню свободы человека

РЕЗОНАНС

О ЧЕМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР

Ситуация с корью: как Бог даст
И.о. министра здравоохранения Украины
Ульяна Супрун старательно делает
вид, что ситуация со вспышкой кори в
стране находится под контролем. Хотя
эксперты утверждают, что на самом деле
положение критическое.
Так, в эфире одного из телеканалов Супрун
озвучила следующие цифры: якобы с августа
2017 года корью в Украине заболели 6500 человек, а на данный момент (несмотря на рост
заболеваемости в Закарпатье), ситуация в
стране в целом стабилизировалась.
"6,5 тысяч заболевших — это довольно много за такой короткий промежуток времени,
но вспышка уменьшается в тех областях,
где имело место высокая заболеваемость и
повышается в тех областях, где нет должного
уровня вакцинации. Например, в Закарпатье,
которое имеет самый низкий уровень вакцинации по стране, сейчас повышается уровень
заболеваемости", — объяснила Супрун.
При этом непонятно, как оптимистичные

заявления Супрун о "стабилизации" ситуации с корью соотносятся с другой статистикой, озвученной главным директором
Центра общественного здоровья Минздрава
Украины Владимиром Курпитой.
По его словам, число заболевших корью в
Украине с начала 2018 года продолжает расти,
и уже превысило две тысячи человек только за
3 недели января.
"С корью ситуация остается напряженной
в Украине. По состоянию на 22 января корью
в Украине заболело 2 тысячи 84 человека. Из
них 1 тысяча 375 детей и 709 взрослых. В течение первой недели заболело 626 больных,
в течение второй — 659. И за третью неделю
зарегистрировано 804 случая заболевания", —
сообщал Курпита несколько дней назад.
Примечательно, что лишь столкнувшись с
эпидемией кори, Минздрав страны в срочном
порядке начал думать о закупке вакцин: там обещают приобрести около миллиона доз, но они
поступят в медучреждения не раньше апреля.
Сколько украинцев заболеет за эти два с лишним месяца – известно только Всевышнему.

УКРАИНА ХУДШАЯ В ЕВРОПЕ
ПО УРОВНЮ СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА
Украина заняла 132 место
из 159 в рейтинге стран по
уровню свободы человека.
Соответствующее
исследование в пятницу,
26 января, опубликовал
центр Cato Institute,
работу провели совместно
с Fraser Institute, Liberales
Institut.
Отмечается, что исследование построили на данных о верховенстве закона, безопасности, свободы
передвижения, ситуации с
религиями, информацией,
системой собственности и
прочее.
Так, индекс персональной
свободы Украины составил
6,53 из 10, а экономической
свободы — 5,38. С первым
показателем Украина заняла
99 место в рейтинге, со вто-

рым — 149. Средние цифры
представлены как 5,95 и 132
место в рейтинге из 159 позиций.
В первую десятку самых
свободных стран вошли
Швейцария, Гонконг, Новая
Зеландия, Ирландия, Австралия, Финляндия, Норвегия, Дания, Нидерланды и
Великобритания.
Соседи Украины разместились на таких позициях:
Румыния — 28 место, Польша — 32, Словакия — 33,
Венгрия — 44, Молдова — 83.
Стоит отметить, что показатели Украины в данном
рейтинге — самые худшие
среди европейских государств. Причем по сравнению с прошлым годом
страна потеряла сразу 17 позиций. Лучшую позицию в
рейтинге Индекса свободы
человека Украина занимала

в 2012 году — 74 место. Наихудшие показатели получили Египет, Йемен, Ливия,
Венесуэла и Сирия.
Случайно так получилось,
или нет – неизвестно, но
буквально в тот же самый
день (26 января) министр
внутренних дел Арсен Аваков оценил свободу слова в
Украине на "пять с плюсом".
Об этом он заявил на брифинге в Хмельницкой области, передает пресс-служба
МВД. "Я бы оценил на пять с
плюсом … За эти годы, которые прошли, скажем, с 2005
года, думаю, что в Украине
сложилась такая система,
что свобода слова является
ключевым приоритетом. И
кто бы ни хотел (какой бы администратор) ее задавить, то
она присутствует", - сказал
он, отвечая на вопрос журналиста.
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В ПОЛЬШЕ ПРИНЯТ
ЗАКОН ОБ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА БАНДЕРОВСКУЮ
ИДЕОЛОГИЮ
На прошлой неделе (26 января) в Сейме Польши прошло
третье чтение пакета законопроектов, которыми
предусмотрены изменения в закон об Институте
национальной памяти. Среди прочего, они вводят уголовную
ответственность за отрицание "Волынской резни" и
пропаганду "бандеровской идеологии". Согласно закону, тот,
кто "публично, вопреки фактам отрицает" перечисленные
в нем преступления, "подлежит штрафу либо наказанию в
виде лишения свободы на срок до 3 лет".

"За" проголосовали большинство депутатов — 279 из 414.
В ответ на это МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу принятого закона и ждет от Сената Польши, который должен в свою очередь
рассмотреть закон, политической мудрости.
В то же время партия "Свобода" уже потребовала от президента Украины
Петра Порошенко публично осудить решение Сейма Польши и уволить главу МИД Павла Климкина "за очередной провал отечественной дипломатии".
"В связи с этим, требуем от президента Украины Петра Порошенко и
председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия: безотлагательно инициировать и созвать внеочередную сессию для адекватной оценки
решения Сейма Польши;
Уволить министра иностранных дел Павла Климкина за очередной провал отечественной дипломатии;
Призываем президента Украины Петра Порошенко как ответственного
за внешнюю политику, немедленно публично осудить решение польского
Сейма и вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, которое отобрал преступный режим Януковича", — говорится в заявлении партии, которое опубликовано в субботу на ее сайте.
Также в партии заявили, что считают принятие такого пакета поправок
в закон "прямым вмешательством во внутренние дела Украины и, по сути,
выдвижением территориальных претензий".
Как известно, партия "Свобода" считает Степана Бандеру национальным
героем Украины, который был лидером Организации украинских националистов и одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии, целью которой провозглашалась борьба за независимость
Украины. В то же время, в Варшаве уверены, что УПА активно сотрудничала
с гитлеровцами, участвовала в многочисленных карательных акциях и преступлениях против мирных жителей, и приводят тому свои доказательства.

Порошенко соврал три раза за 20 секунд в интервью Bloomberg
Украинский экономист и
блогер Виктор Скаршевский
уличил президента страны
Петра Порошенко во лжи.
В принципе, это далеко не
сенсация: высшие должностные лица Украины уже давно
не гнушаются вешать лапшу на
уши своих граждан - мы к этому
даже привыкли. Однако данный
случай все-таки заслуживает
внимания: президент Украины
поставил своеобразный рекорд,
умудрившись солгать трижды
за 20 секунд. Причем сделал это
в интервью не какой-нибудь
заштатной районной многотиражке, а авторитетному американскому изданию Bloomberg.
Впрочем, передаем слово самому Скаршевскому:

Цитата: "Мы, первое украинское правительство, и я, первый
украинский президент, которые
получили четыре подряд транша
от МВФ, полностью выполнив
все условия программы. На сегодня мы выполнили 80% взятых на
себя обязательств в Меморандуме с МВФ".
Здесь три неправды:
1) В украинской истории сотрудничества с МВФ Украина
несколько раз получала от 4 до
9 кредитных траншей от МВФ...

"Президент
Петр
Порошенко, в интервью агентству

Bloomberg, умудрился в течение
20 секунд трижды солгать.

2) Украина по текущей программе EFF никогда "полностью" не выполняла взятых на
себя обязательств. В последнем
меморандуме МВФ от марта
2017 года черным по белому написано (кстати, там стоит под-

пись Президента), что Украина
выполнила 3 из 11 структурных
маяков, и то не полностью, и то
не вовремя. Т.е. менее 30%, а не
"полностью".
3) Из 19 структурных маяковобязательств, записанных в последнем Меморандуме с МВФ,
Украина выполнила всего 7
(опять же, не полностью и не
вовремя), т.е. 37%, что гораздо
меньше заявленных Президентом 80%.
Спрашивается, зачем и с какой
целью Президенту 40-миллионной страны говорить неправду не
только внутри Украины, а еще и
на международном уровне, если
она очевидна и легко проверяема?" — задает риторический
вопрос Скаршевский на своей
странице в соцсети.
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НАША ПОШТА

Невже маргінали на своїй Україні?..

Я – УКРАЇНКА З ДОНБАСУ
З ПРИВОДУ УКРАЇНСЬКО – РОСІЙСЬКОЇ ДВОМОВНОСТІ
Ю. Ткаченко

Народилася в Україні, закінчила школу в Україні, потім університет в
Дніпропетровську, пропрацювала весь час теж в Україні. Я це до того, що я
не з тих, що «понаехали», або « привезені» (за т. зв. Міністром культури Є.
Нищуком). Тут моя Вітчизна. Звідси ж уся моя родина.Дивлячись на те, що
відбувається зараз в моїй, тепер самостійній, країні ніяк не можу зрозуміти,
коли і у кого щось перемкнуло в голові . Правда, інколи думаю: «А чи було
там у чому перемикатися? Може то вже просто запрограмовано?» Якось
моя молода сусідка розповіла, що з нею дуже неввічливо розмовляли в
інституті, яким керує Вятрович. Здивувалася... Адже там сидить людина, якій
платять гроші за те, щоб вона могла ввічливо і зрозуміло відповідати тим,
хто звертається. Попросила телефон у сусідки. Що ж я почула? Що дзвонять
усякі і т.д. і т.п. А закінчилася розмова тим, що та, що сиділа на тому кінці
дроту (мабуть, в «кружевних трусиках») заявила мені: «Ви що хочете, щоб усі
ходили у байових ретузах?» Вимову ї ї намагаюсь зберегти. Добре, що під
час розмови сиділа на стільці, а то ж могла опинитися на підлозі після такого
глибокого змістовного доказу про кращі зміни у країні.
Почала задумуватися над тим, що день
і ніч теревенять нам наші рідненькі СМІ.
Виявляється жили ми в окупованій країні. Тільки «окупанти», у моєму розумінні, були якісь дуже дивні. В 1945 році
пішла я у перший клас. Зараз згадую сміючись, як наш перший учитель ( це був
саме вчитель, а не вчителька) якось для
нас малишнят дивно одягнутий (це пізніше зрозуміла, що був він у тому, в чім
повернувся з фронту) доставав скрипку
і ми дружно ( правда, думаю тепер, що
там було хто в ліс, хто по дрова) починали (під скрипку!!!) співати гімн: «Живи,
Україно, прекрасна і сильна»! і «Союз
нерушимый» теж під скрипку. І хай мені
зараз кажуть, що українську мову гнобили тоді. Я слова того нашого гімна
пам’ятаю ще з першого класу. Познайомте мене з «першочками», що знають слова
«Ще не вмерла України і слава, і воля... ».
До речі, коли Чубинський це писав , то
він знав «еще польська не згінела»...
Не буду малювати все червоною барвою. Існувало й тоді немало «дуристики». Ще у 70-ті роки мене обізвали націоналісткою. Було тоді таке правило:
учнів із сім’ї військовослужбовців, яких
по службі переводили в Україну з союзних республік, деякий час не атестували з української мови. Не звільняли
від вивчення, а просто не атестували.
Розумно! Що ж атестувати, якщо учень
прийшов в 10 клас, навчаючись до цього десь у Владивостоці? У нас, на Україні, знайшлись «розумники», які змогли
під різними приводами звільнити своїх

чад від вивчення української мови. Навіть в столичній школі! А от у Донецьку,
коли одним з батьків було порушено
таке питання, я на батьківських зборах
заявила: «Як це так? Живе ваше чадо в
Україні, сало їсть українське, то як не
вивчати мову і літературу людей, які вас
годують?» Отоді й прозвучало від нього:
«Та ви справжня націоналістка!» «Ні,
я патріотка, а це дуже різні речі!» Мене
підтримали, прийшлося тому сидіти з
похнюпленою головою.
А «окупанти» України були таки
дуже дивні. Студенти тоді жили в гуртожитках, їм платили стипендії, не дуже
великі, але поїсти можна було не економлячи, а дівчаткам ще хватало, щоб і
манікюр зробити. І в театри ми ходили
(щоправда, квитки купували найдешевші). А в залі, якщо пощастить і виявиться вільне місце (хтось не прийшов на
куплені місця), то можна було влаштуватись поближче до сцени.
Жили здорово і весело...
Вивчали українську і російську мови і
літератури, починаючи з праджерел Київської Русі. І вимагали від нас викладачі
глибокого конкретного засвоення матеріалу (за гроші тоді оцінок не купували).
Багато з вивченого в той час пам’ятаю до
цих пір. І винятків у вивченні української мови нікому не робили. Жила в нашій кімнаті у гуртожитку студентка, яка
приїхала на навчання з Сибіру. Дуже ретельно, разом з нами, вільно володіючи
українською мовою, готувалася до заліку. І випало їй відповідати про правопис
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Рабочая сила из Украины
крайне нужна для
обеспечения и сохранения
экономического роста в
Польше. Об этом заявил
председатель правления
Национального банка
Польши Адам Глапинский,
пишет Deutsche Welle.
Глава
польского
регулятора отметил, что для него
приоритетным остается вопрос создания достаточно благоприятных
условий для привлечения относи-

тельно дешевой рабочей силы из
соседних Украины и Беларуси.
По словам Глапинского, несмотря на устойчивый экономический
рост и сокращение уровня
безработицы в Польше в последние годы страна остро ощущала нехватку квалифицированных
кадров. Так, в декабре прошлого
года показатель безработицы в
Польше составил 6,6%процента,
а рост ВВП, по оценкам аналитиков, достиг уровня в 4,5%. Однако,
не смотря на значительный рост
ВВП, страна ощущала действие
таких негативных факторов, как
старение населения и миграцию
молодых специалистов в более
богатые страны Западной Европы.

прикладок. Правильно назвала тему,
правильно сказала слово «наприклад», а
тут як на гріх вискочив у неї «приклад»
: «Маша – резвушка». Так потім і була
вона у нас Машею – резвушкою. І все ж
не тільки той залік здала, а й мову потім по – справжньому вивчила. То що ж,
скрізь гнобили нашу мову?
І от зараз в Україні, де абсолютна
більшість населення , якщо не вільно володіє двома мовами (маю на увазі
українську і російську), то вже точно
розуміє один одного. А от нашими керманичами в торговельних мережах нормативно насаджується вимога спілкуватися з обслугою тільки українською.
Нещодавно у Львові, як повідомило телебачення, з кав’ярні виставили відвідувача не за хуліганство, а тільки через те,
що він заговорив до бармена російською
мовою. Щось я не згадаю ні одного разу,
щоб мені у Ніцці відмовили продати
морозиво, коли я говорила «морозиво»
і показувала рукою на вітрину. Навпаки
дівчина продавець з милою посмішкою
як могла пояснювала, яке смачніше. О,
пардон, не те почала згадувати, бо то ж у
Європі, а ми туди тільки пнемося.
Я не про політику, не про те, що вирішують наші очільники, а про те, що історично склалося прямо від Боженьки:
в Україні живуть люди, що з дитинства
розуміють один одного двома мовами.
І це найчастіше – доволі корисно. На
мій погляд, деякі великі і широко відомі твори української та російської літератур перекладати не варто. Аби через
неможливість подолати образно – стилістичні невідповідності не калічити
твори. Гадаю, кожен зрозуміє в оригіналі і в Україні, і в Росії Шевченківський
«Реве та стогне Дніпр широкий...» та
«Белая берёза под моим окном» Єсеніна.
У дитячому вірші Миколи Вінграновського є підсумок про дії кота що намагався спекти пиріжок із снігу: «Кіт не
знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг».
Цікавий і вдумливий російський поет з
Донецька Геннадій Щуров переклав це
так: «Кот не знал, что на пирог нужно
тесто и творог». Відчуваєте різницю? А
чи варто було?..
Не забуваймо також про те, що великий Тарас Шевченко, Михайло Драгоманов, Марко Вовчок, Леся Українка
Михайло Старицький не цуралися дво-

По официальным данным , в стране с населением в 38 млн человек
работают только 16 млн поляков.
Поэтому, приток дешевой рабочей
силы из Украины и Беларуси частично компенсировал недостаток
кадров среди населения страны.
В то же время, Глапиский выразил
опасение, что либерализация визового режима между ЕС и Украиной может привести к тому, что
украинские трудовые мигранты
будут выбирать для заработков более богатые европейские
страны, как это делает молодежь
в Польше. Сейчас на польском
рынке труда занято от 1 до 1,5 млн
украинских граждан, из которых
немало работают нелегально без
соответствующих разрешений. По
оценкам польского Союза предпринимателей и работодателей,
которые делались два года назад,
Польше необходимо минимум 5
млн дополнительных работников для обеспечения стабильного
экономического роста.

мовності. Твори їхні читають і знають
як в Україні, так і в Росії. Зараз в Україні
двома мовами успішно пишуть відомі
поети Анатолій Кравченко, Олександр
Мороз та інші їх колеги. Росіянин з Росії
Роберт Третьяков починав писати російською мовою, а в Україні здобув славу
як український поет.
Але ж нині офіційна Україна, знаходячись під «зовнішнім управлінням» з –
за океану, цю двомовність не приймає і
не тільки через протистояння в Донбасі
і щодо Донбасу.
Мабуть, головніше через те, що обрала собі наставників і союзників подалі
від сусіднього, спорідненого близького
народу. І стає таким чином вона суцільно залежною від США, МВФ, ЄС...
Закінчити хочу, переповівши два епізоди. Після Чорнобиля онука, якому
виповнилося пів року, відвезли до бабусі на Полтавщину. Там він чув і почав
говорити чистою українською мовою.
Згодом повернувся до Київа. Увечері
того ж дня ми пішли з ним на вулицю.
Біля сусіднього дому поважно прогулювалась здоровенна собака. Кажу онуку (винувата, забула, що він же не чув
російської): «Видишь, какой большой
и красивый пёс?» А трирічниий онучок підняв голівку, уважно подивився
на мене і українською відповідає мені:
«Бацю, бабусю, бацю!».
А вже за кілька місяців з тим же онуком поїхали у гості до Ленінграда. Там
він жваво, хоча і по – дитячому розмовляв завжди уже російською. А коли
з Києва зателефонувала його мама, він
узяв трубку і здивував і зачарував родичів - ленінградців нашою солов’їною.
Тепер 32-річний онук зазвичай розмовляє і пише українською, а виїжджаючи у справах за кордон користується ще
й англійською, німецькою і російською.
Ці приклади з онуком доводять, що двомовність – то не чужорідне, шкідливе,
а цілком природнє явище, яке не перешкоджає ні здобуттю високої україномовної грамотності, ні українському
менталітету.
Виволікуючи людей з такого природнього явища і середовища, їх поступово
обертають у маргінальність.
А ще не забуваймо вслід за філософом: людина стільки разів людина,
скільки мов вона знає.

Почалося: закон про медреформу
У вівторок, 30 січня, набув чинності Закон України "Про
державні фінансові гарантії медичного обслуговування
населення" № 2168-VIII від 19.10.2017. Про це
повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Першими кроками у міністерстві назвали створення Національної
служби здоров’я України - національного страховика, який укладатиме договори із закладами охорони здоров’я та закуповуватиме
у них послуги з медичного обслуговування населення. Планується
провести конкурс на посаду голови НСЗУ та двох його заступників.
Повноцінну роботу НСЗУ розпочне до липня.
Також розпочався процес автономізації медзакладів - перетворення медичних закладів у комунальні некомерційні підприємства.
У такому статусі вони зможуть укласти договори з Національною
службою здоров’я України та отримувати пряме фінансування за надані послуги з Державного бюджету.
Для входження в реформу заклад первинної медичної допомоги
має обрати медичну інформаційну систему (МІС) та під'єднатися до
електронної системи охорони здоров’я, яка наразі працює в тестовому режимі, привести матеріально-технічне забезпечення закладу
у відповідність до Табелю технічного оснащення.
Українці почнуть вибирати лікаря первинної допомоги (сімейного
лікаря, терапевта, педіатра) і підписувати з ними Декларації з квітня
2018 року. До цього часу підписання Декларацій про вибір лікаря відбувається у пілотному режимі.
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Если ноги отекают, это говорит о том,
что в вашей системе кровообращения есть нарушения

ДОМАШНІЙ КЛУБ
ПРИЯТНОГО АПЕТИТА

НА ЗАМЕТКУ

ОТЕКАЮТ НОГИ? УЗНАЙ ПРИЧИНУ
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ОТЕКАЮТ НОГИ

Отекают ноги в основном из-за мышечной
недостаточности стенок вен. Этому способствует
генетическая предрасположенность, неправильное
питание, слабая физическая активность.

Постепенно вена становится слабее и начинает
хуже справляться со своей
работой – возвращением крови к сердцу. Кровь
начинает застаиваться, а
венки постепенно растягиваться, вследствие этого и
отекают ноги, появляются
характерные боли жжения.
Поэтому, если ноги отекают, это говорит о том, что в
вашей системе кровообращения есть нарушения –
венозная недостаточность.
Сначала в ногах появляется ощущение, будто они
горят, ходить становится
сложнее, кожа выглядит
прозрачной и на поверх-

Чтобы справиться с отеками старайтесь не пить
много жидкости после семи вечера и выводите
из организма лишнюю жидкость. Для этой цели
хорошо использовать отвары лекарственных
растений.
▶ Очень эффективен при отеках ног отвар из ягод и
коры бузины. А распаренные листья бузины можно
прикладывать на варикозные узелки на ногах.
▶ Отличным
мочегонным
средством являются отвары из цветов липы, листьев
и почек березы и экстракт
полевого хвоща: возьмите по 2-3 столовые ложки
полевого хвоща, спорыша
и березовых почек. Перемешайте их и возьмите 1
чайную ложку смеси. Залейте стаканом кипятка и
настаивайте около 30 минут, затем процедите. Пейте 3 дня с перерывами на 1
день по 1 столовой ложке
после еды 3 раза в день.
Проведите курс в течение
трех недель.
▶ Поможет растение астрагал. Отвар из него способен не только уменьшать
отеки ног, но и благотворно
воздействует на сердечнососудистую систему. Залейте кипятком 10 грамм

ности проступают синие
венки. Если венозную недостаточность не лечить,
то она может перерасти
в более серьезные проблемы, например, флебит
– венозный тромбоз. Позже могут появиться такие
осложнения как венозная
экзема и гиподермит.
Также причинами отеков ног могут быть плоскостопие, неправильные
обмен веществ, застой
лимфы, большая нагрузка
на ноги и проблемы с почками. Если в основном отекают лодыжки ног- это
может быть признак сердечной недостаточности.

КРОССВОРД

По вертикали:
1. Стремление написать больше, чем прочитал. 2. Что придет к человеку, когда он врубится? 3. «Лесной» химический элемент. 4. Клиент с мобилой. 5. Мечта всякого гадкого утенка.
6. Кайф от печки. 7. Подушка «сарделькой». 8. Мышечная сводница. 9. Насекомое, оказавшееся к осени в положении бомжа. 11. Место рождения истины. 12. Притворщица за деньги.
13. Разведчик недр. 15. Тот, от кого остались рожки да ножки. 18. «Озверевший» ежик. 20. Религиозное парнокопытное. 22. Вклад картошки в стирку белья. 24. Повелитель марионеток. 25. Вектор, потерявший ориентацию. 33. «Цветочный горшок» под пальму. 34. Дом зеленоглазых авто.
35. Крылатая, слетающая с языка. 36. Река, в которой водолазами работают историки.
37. Заячья, раскатанная или армейская. 38. Тело самолета. 40. Место дислокации Люцифера.
42. «Злоупотребление» буквы «А» в разговоре. 46. То, чем занимается валютная биржа.
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ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Гипс. 3. Бал. 10. Обещанное. 11. Статуэтка.
13. Гроб. 14. Пуп. 16. Неформал. 17. Одиночество.
19. Обед. 21. Окрик. 23. Зык. 25. Олень. 26. Анна.
27. Мотоцикл. 28. Тост. 29. Каток. 30. Иск.
31. Торг. 32. Тире. 33. Катафалк. 37. Гоморра. 38. Фру.
39. Диктант. 41. Бальзак. 43. Код. 44. Знак. 45. Аромат. 47. Лгун. 48. Амур. 49. Желе. 50. Киви.
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астрагала, охладите и процедите. Принимайте его по
2-3 столовых ложки в течение 2 недель 2-3 раза в
день. После 3 дней перерыва курс можно повторить.
▶ Хорошо помогают ванночки для ног или протирания
кубиками льда. Опустите
ноги в холодную ванну на
5-10 минут, а затем сделайте массаж отекших
мест легкими щипками,
продвигаясь снизу вверх.
В воду можно также добавить морскую или обычную
поваренную соль, либо
несколько ложек хвойного экстракта. Поместите
ноги в эту целебную ванну
на 15-20 минут – усталость
снимет как рукой, а отеки
пройдут.
▶ Для снятия отеков также
подходит чеснок. измельчите головку чеснока и залейте его стаканом кипятка. Охлажденной кашицей
натрите места отеков и
оставьте на 30 минут, затем смойте.

БАБУШКИНА АПТЕКА

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Упаковка для контрабанды из кинокомедии «Бриллиантовая рука». 3. Танцы «после корабля». 10. Его три года ждут. 11. Малобюджетная скульптура. 13. Наиболее часто встречающееся в ужастиках деревянное изделие. 14. Палиндром на животе. 16. Индивидуал (жарг.).
17. Испытание самим собой. 19. Дневной перекус. 21. Метод управления строгого, но непутевого начальника. 23. Крик, «угодивший» в фамилию певицы. 25. «Корабль» тундры. 26. Толстой бросил ее на рельсы,
а Чехов повесил на шею. 27. Транспорт, обожающий спидвей. 28. Оправдательная речь застольщика.
29. Тот, на котором ты катаешься, и тот, который по тебе может прокатиться. 30. Бумага, попавшая в суд.
31. Поединок продавца и покупателя. 32. Половина азбуки Морзе. 33. Такси, за пассажира которого расплачиваются родные и близкие. 37. «Напарник» Содома. 38. «Мадам» по-шведски. 39. Упражнение, цель
которого - доказать школьнику, что русского языка он не знает. 41. Французский писатель, «подаривший»
дамам свой возраст. 43. И штриховой, и телеграфный. 44. Молчание по отношению к согласию. 45. Запах цветочного базара. 47. Брешет, а не собака. 48. Единственный воин, приносящий оружием любовь.
49. Десерт, дрожащий перед сладкоежкой. 50. «Фруктовая» птичка.
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УКРЕПЛЯЕМ
ИММУНИТЕТ
Эхинацея. Залейте 1 ст. ложку сбора
250 мл. кипятка и оставьте на ночь настаиваться. Утром процедите и принимайте за 30 минут до еды. Курс
приёма — 10 дней, после чего следует
сделать перерыв.
Облепиховая смесь. 200 гр промытых ягод облепихи следует растереть
с сахаром (2 ст. ложки). Полученный
состав хранить в холодильнике, и давать ребенку по чайной ложке дважды
в день.
Мёд и лук. Порежьте мелко лук (250
гр.) и варите его 2 часа на медленном
огне с сахаром (200 гр.) и водой (0,5 л.).
В остывшую луковую массу положить
1 ст. ложку мёда. Ребёнку давать по 1
ч.л. луково-медовой смеси 3 р. в день..
Клюква. Возьмите 0,5 кг. клюквы и
разомните её. В получившуюся кашицу добавьте 3 мелко нарезанных яблока, 1 ст. грецких орехов, 0,5 кг. сахара
и 0,5 ст. воды. Поставить ингредиенты
на огонь и варить на очень медленном
огне, пока не начнёт кипеть. Охлаждённую смесь давать ребёнку 2 раза в
день (утром и вечером) по 1 ч. ложке.
Шиповник. Отвар из измельченных
плодов следует давать ребенку с началом осени. Рекомендованный курс
составляет 2 месяца.
Витаминная смесь. Взятые в равных
частях и пропущенные через мясорубку курага, чернослив, изюм, грецкие
орехи, инжир смешать с двумя столовыми ложками мёда и соком половинки лимона. 3-4 чайные ложки вкусного лекарства в день укрепят здоровье
ребенка

Печеночно-морковный
торт
Ингредиенты 10 порций: Печень говяжья-1 кг,
яйцо куриное-3 штуки, мука пшеничная -350 г, молоко-500 мл, лук 2 штуки, морковь -2 штуки, майонез-1
уп. , перец черный молотый и соль - по вкусу
Приготовление: Печень прокрутите на мясорубке (в комбайне), чтобы получился фарш. Добавляем в
него яйца, молоко, соль/перец и муку. После каждого
ингредиента тщательно перемешиваем. Консистенция должна получиться как на блины — текучая.
На хорошо разогретую сковородку (предварительно смазанную растительным маслом) половником выливаем печенку. Процесс тот же, что и
при выпекании блинов. Делаем коржи — в идеале
толщина коржа не должна быть больше 5 мм. Хотя
и в противном случае будет вкусно.
Лук нарезаем тонкими(!) полукольцами (или
четвертинками, если луковица большая), морковь
трем на крупной терке. Количество лука и моркови я указываю на глаз. Чтобы перестраховаться,
можно изначально пожарить большее количество,
чтобы точно хватило на начинку.
На отдельной сковородке пассеруем лук с морковью.
Формируем торт. Для этого на тарелку кладем
корж, на него тонкий слой майонеза, сверху — тонким слоем лук с морковью, следующий корж, и так
далее. Если коржей много, для удобства сделайте
два тортика, пусть не очень высоких, но их будет
удобно резать. Или сократите вдвое количество
нужных ингредиентов.

Картофель
с пряностями в духовке
Ингредиенты: 8 средних картофелин, 3 зубчика чеснока, 4 ст. л. оливкового масла, соль, перец,
сухие пряные травы
Приготовление:
Картофель
тщательно
вымыть и сварить в мундире в подсоленной воде
(примерно 15 минут).
Выложить его на противень, слегка смазанный
оливковым маслом, и немного раздавить вилкой,
чтобы он разломился.
Посыпать сверху травами и специями, стараясь,
чтобы они попали в места разломов картофеля.
Посолить и полить оливковым маслом.
Выпекать в предварительно разогретой до 220
градусов духовке 30 минут.

Песочное пирожное
Ингредиенты для пирожных: 200 г размягченного сливочного масла, 120 г сахара, 1 яйцо,
320 г муки, 0,5 ч. л. соды, 1 ч. л. ванильного сахара,
щепотка соли, яблочный, сливовый или малиновый
джем (повидло)
Ингредиенты для глазури: 200 г сахарной
пудры, 2 ст. л. лимонного сока, 2–3 ст. л. горячей
воды
Приготовление: Размягченное масло взбей с
яйцом, ванильным и обычным сахаром добела.
Добавь муку, просеянную с содой, соль. Перемешай муку с масляной смесью так, чтобы получилась крошка. Собери крошку в ком, заверни в
пленку и отправь в холодильник на 30 минут.
Помести песочное тесто между двумя листами бумаги для выпечки и раскатай в пласт под
размеры противня (толщина 0,5 сантиметра).
Аккуратно перемести тесто на противень, верхний лист бумаги сними, края обрежь.
Выпекай корж при температуре 190 °С 15–20 минут, после чего разрежь его на 2 равные части.
Первый корж смажь джемом или повидлом, накрой вторым коржом, слегка прижми. Верх второго
коржа слегка промажь джемом. Сверху покрой глазурью. Важно: сделай это, пока тесто еще теплое.
Мокрым ножом нарежь изделие на 12 пирожных.
Приготовление глазури: смешай сахарную пудру с лимонным соком и водой. Густоту регулируй
водой.

По вертикали:
1. Графомания. 2. Понимание. 3. Бор. 4. Абонент.
5. Лебедь. 6. Тепло. 7. Валик. 8. Судорога. 9. Стрекоза. 11. Спор. 12. Актриса. 13. Геолог. 15. Козлик.
18. Дикобраз. 20. Бес. 22. Крахмал. 24. Кукловод.
25. Отрезок. 33. Кадка. 34. Таксопарк. 35. Фраза.
36. Лета. 37. Губа. 38. Фюзеляж. 40. Ад. 42. Аканье.
46. Торги.
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“За правду і справедливість”

На сегодняшний день существует несколько предположений
относительно способа транспортировки гигантских блоков

Х-ФАЙЛИ

ПЕРЕДПЛАТА
íà 2018 ðiê

ТРИВАЄ

Наш щотижневик
“За правду і справедливість”
виходить на 8 сторінках
ВИДАВНИЧА ВАРТІСТЬ ГАЗЕТИ
НЕ ЗМІНИЛАСЬ – 2,00 ГРН. ЗА 1 НОМЕР!

60003

ЗАГАДОЧНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ:

БААЛЬБЕК

вартість передплати:

6

місяців

70,62 грн.

+послуги пошти

35,31 грн. 3
місяці

+послуги пошти

1

місяць

11,77 грн.

+послуги пошти

Щоб подивитися ролики
Олександра МОРОЗА на YouTube

в пошуковик пишемо українською мовою:
«За правду і справедливість»

19 серпня 2016 року
Міністерство юстиції
зареєструвало
політичну партію
“Олександра МОРОЗА
“За правду і справедливість”

ЖА
У НЕ БАЙДУ
М
О
К
,
Х
И
Т
!
ДО
ИЧНА ІДЕЯ
СОЦІАЛІСТ
Установчий з’їзд партії
відбувся 30 липня 2016 року,
де були ухвалені Програмна заява,
Статут партії, сформоване її керівництво.
Головою партії обрано Олександра МОРОЗА,
заступником голови – Василя ЦУШКА.

Контактні телефони регіональних
осередків політичної партії
“Олександра Мороза
“За правду і справедливість”

м. Київ 073-074-00-80
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Херсонська
Харківська
Хмельницька
Черкаська
м. Черкаси
Чернівецька
Чернігівська
м.Чернігів

098-898-85-83
067-361-48-28
095-338-24-24
099-506-02-51
098-233-59-53
066-535-98-36
093-991-32-40
050-689-09-59
063-736-26-61
098-470-54-07
050-619-85-02
067-710-97-45
098-025-22-47
067-328-63-84
067-749-54-99
096-028-46-55
097-741-41-99
067-350-01-00
067-424-85-06
050-396-07-29
067-572-38-37
066-227-22-87
0472-72-00-01
097-343-05-26
067-576-57-63
068-235-95-89
050-935-84-26

Баальбек (Бальбек, Баалат,
греческий Гелиополис) — возможно,
самый древний из известных
городов. В настоящее время он
почти полностью разрушен. Когдато считался священным городом,
а его храмы входили в число чудес
света. Сегодня это всего лишь
экскурсионный объект. Эти руины
находятся в долине Бекаа (Ливан),
у подножия Антиливанских гор, в 53
милях к северо-востоку от Бейрута.
Но его загадка — одна из самых
трудноразрешимых.
Наибольшее впечатление
производит храм Юпитера. Время,
войны и мощнейшее землетрясение
1759 года не пощадили здание.
Однако даже то, что осталось, дает
представление о масштабах храма,
рядом с которым афинский Парфенон
выглядел бы детской игрушкой.
Здание главного храма в глубине большого двора представляло прямоугольник 89
метров длиной и 49 метров шириной, крыша которого покоилась на 54 коринфских
колоннах, образуя перистиль (Перистиль
— прямоугольная площадь, окруженная с
четырех сторон крытой колоннадой).
Из этих колонн в настоящее время сохранилось всего шесть, имеющих стержень
19,8 метра длиной, а вместе с пьедесталом
— 24 метра; остальное представляет собой
жалкие обломки, покрывающие всю занимаемую развалинами местность площадью
около пяти квадратных километров.
Однако внимание историков привлекают
не столько фрагменты римской постройки
(относящиеся приблизительно к III веку до
н. э.), сколько основание, на котором покоится храмовый комплекс — циклопическое
сооружение, созданное задолго до прихода
в Ливан известных нам народов.
Оно состоит из каменных блоков. В юговосточной стене основания храма их девять
рядов. Каждый блок имеет размеры примерно 11 х 4,6 х 3,3 м и весит соответственно
более 300 тонн.
На том же уровне в примыкающей югозападной стене еще шесть 100-тонных камней, поверх которых лежат три гигантских
мегалитических блока, именуемых Трилитон, или Чудо трех камней. Три гранитных
блока Трилитона образуют шестой видимый ряд кладки стены. Каждый из этих
исполинских камней достигает в среднем
21 метра в длину, в высоту — 5 метров и в

ширину — 4 метра. Весят они по 800 тонн
каждый!
Мишель Алуф, бывший хранитель Баальбека, писал: «...несмотря на свои грандиозные размеры, они (камни Трилитона)
так аккуратно сложены и так точно соединены друг с другом, что между ними почти
невозможно просунуть даже иголку. Никакое описание не может дать сколько-нибудь точное представление о том потрясающем впечатлении, которое производит на
наблюдателя вид этих гигантских блоков».
В нескольких сотнях метров к югу от развалин этого комплекса находится заготовка еще одного каменного колосса («Южный
камень») размером 21,5 x 4,8 x 4,2 м, весом
более 1000 тонн и объемом 433 кубометра.
Его присутствие некоторые исследователи
объясняют тем, что строительство Баальбека не было завершено.
Кто, когда и для чего воздвиг эту грандиозную платформу? И как строители справились с перемещением и подгонкой многотонных блоков, ведь даже современные
технологии только приближаются к тому,
чтобы решить аналогичные задачи?
Разгадку следует искать в далеком прошлом, в тех временах, когда была построена
крепость Баальбек. Однако, судя по всему,
речь идет о такой древности, что более-менее
достоверные сведения до наших дней не дошли. Остались только легенды и предания...
По арабской легенде, Баальбек принадлежал Нимроду, который когда-то царствовал
в этой части Ливана. В арабском манускрипте, найденном в руинах города, говорится,
что Нимрод послал гигантов, чтобы они
восстановили Баальбек после Потопа.
А патриарх общины маронитов Ливана
Эстфан Довейги привел фрагмент сказания, в котором говорится, что город был
построен сыном Адама Каином, чтобы
укрыться от Божественного гнева (называет он и дату основания Баальбека — 133 год
от сотворения мира). Каин населил город
великанами, которые впоследствии понесли кару (Потоп) от Бога за свои беззакония.
Существует также гипотеза, согласно которой Баальбек был построен (либо отреставрирован) египтянами. Такого мнения
придерживается, в частности, историк М.
Элауф. Он пишет, что египетский храм в
Бааль-Геде (древнее название Баальбека)
был восстановлен египетскими жрецами
после землетрясения в период завоевания
Сирии Египтом.
То, что храм Солнца в Баальбеке был воздвигнут египетскими жрецами, утверждал
римский писатель Макробиус (V в. н. э.).
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Он заметил сходство между статуей бога
Озириса в Баальбеке и статуей Осириса,
которая была перевезена морем из Египта.
Косвенно подтверждает эту версию то,
что гигантские каменные блоки (правда,
несколько меньших размеров) использовались египтянами при строительстве пирамид. Однако все эти данные говорят не
столько о том, что Баальбек был возведен
египетскими жрецами, сколько о сходстве
приемов, используемых древними (ведь,
судя по легендам, Баальбек старше египетской цивилизации, значит, египтяне могли
быть учениками тех, кто построил платформу).
Попытки реконструировать древнюю
технологию делались неоднократно и в
Баальбеке, и в других местах, где для постройки загадочных сооружений применялись камни-гиганты. До сих пор ни одна
из них успехом не увенчалась.
На сегодняшний день существует несколько предположений относительно способа транспортировки гигантских блоков.
Первый способ — перемещение камней по
специальным каменным или деревянным
каткам — был отвергнут в результате расчетов. Оказалось, что катки разрушаются
при значительно меньшем усилии, чем требуется для подъема глыб.
Второй способ, предполагавший существование в древности огромных рабочих
животных (похожих на современных слонов, но намного крупнее), отвергли биологи: до сих пор не было обнаружено ни одного скелета подобного существа.
Третий способ — перемещение камней
по принципу «тяни—толкай» с использованием особого ритма — возможно, мог
бы объяснить, как камни доставлялись к
месту постройки. Но подогнать их к другим глыбам в кладке (или хотя бы просто
поднять на нужную высоту) таким образом
невозможно.
Сторонники четвертого способа (условно назовем его фантастическим) исходят из
того, что древним были доступны многие
умения, безнадежно утраченные в настоящее
время. Камни легко могли быть поставлены
на место с помощью телепортации .
Необходимо отметить, что сооружений,
чье появление (а часто — и функции) не находит рационального объяснения, в мире не
так уж мало. Например, недалеко от местечка Тиауанако (южный берег озера Титикака,
Боливийское плоскогорье) были обнаружены
огромные каменные глыбы, которые могут
сравниться по размерам с Баальбеком.
В Перу находится целый ряд подобных
сооружений. Одно из них — Ольянтайтамбо — расположено в 40 милях к северо-западу от Куско. Над окруженными стеной
террасами Ольянтайтамбо возвышается
таинственное здание, которое называют
храмом Солнца. Фронтон этого храма сложен из шести огромных монолитов. Высота
самого большого камня — более 13 футов
(4,3 м). Это совершенно уникальные камни — с прямолинейными боковыми гранями и необычайными ребрами. Точность их
подгонки друг к другу сопоставима с той,
которая применялась в Баальбеке. Та же
техника использовалась и при постройке
египетских пирамид.
Вопрос о назначении всех этих конструкций до сих пор остается открытым. Некоторые исследователи предполагают, что за
строительством всех мегалитических сооружений стоит одна и та же цивилизация.
Она обладала высоким технологическим
уровнем, однако оставалась бесписьменной.
Кроме того, утверждают сторонники
этой гипотезы, эта цивилизация имела
внеземное происхождение. А постройки,
подобные Баальбеку, играли роль маяков
и посадочных площадок для космических
кораблей.
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